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educacionais portuguesas para o ensino da nossa lingua no

estrangeiro

Utilizando o metodo qualitativo para a analise da informacio

recolhida, conclulmos que os educandos tem uma atitude

medianamente positiva face a leitura de textos escritos em

Portugues, uma vez que deram mostras de gostar de ler sempre q u e

os textos vacs ao encontro dos seus interesses e necessidades.

Relativamente ao leque de preferencias, este varia consoante o

nivel ethic) dos mesmos, o trabalho desenvolvido pelos professores

e o material a que a populacio estudantil tern acesso. Chegamos

igualmente a conclusao de que os progenitores desempenham urn

papel preponderante no que respeita a manutenclo da lingua

portuguesa no lax e na criacao de atitudes positivas face a

comunidade lusalandesa. Os docentes e os progenitores nao

constituem, de urn modo geral, bons modelos de leitura, uma vez

que esta actividade nao é por eles utilizada nem apreciada em

termos pessoais e/ou profissionais.

0 material de leitura enviado por Portugal nao serve as

necessidades da sala de aula e nao agrada aos sujeitos desta

investigacio, a excepcio dos pais e mks dos educandos. Aos

diferentes intervenientes no processo, sac) apresentadas

recomendacoes e sugestoes que convergem para a necessidade d e

se promover a leitura de textos escritos em Portugues corn caracter

recreativo, voluntario nas escolas. Em anexo, inclulmos todos os

instrumentos de recolha de dados que foram usados no estudo.
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ABSTRACT

ATTITUDES AND PREFERENCES OF 4TH, 5TH AND 6TH GRADERS

TOWARDS READING IN THE PORTUGUESE SCHOOLS IN THE USA: THE

ROLE OF PARENTS AND TEACHERS

( Order No.

Maria da Graca Borges Castanho, Ed. M.

Lesley College, Graduate School. Educational Studies and Public 'Policy
Division

This study was designed to explore the attitudes and

preferences of 4th, 5th and 6th graders towards reading in the

Portuguese speaking schools in the USA.. Extrinsic factors affecting

students, that is, their parents and teachers, were also analyzed.

The research took place in ten schools in five different sta.

Massachusetts; Rhode Island; Connecticut; New York; and New Jersey.

Data was obtained through questionnaires given to students and

interviews done with parents, teachers, school administrators,

members of the Portuguese consulate and the coordinator of

Portuguese language teaching in the USA and Canada.

Using qualitative methodology to analyse the information

obtained, this study concludes that the students have a relatively

positive attitude towards the written texts in Portuguese based on

the fact that 80% of the students like reading when the material

meets their needs and interests. Also the range of preferences was

found to vary according to the students' age, the teachers'



exceptional work and the access students have to reading material.

This study also concludes that parents play an important role in

developing children's positive attitudes towards the Portuguese

community and in keeping alive the Portuguese language at home

through oral comunication. Parents and teachers were also found to

be poor reading models, since they don't appreaciate this activity on

a personel or professional level. Futhermore, this study concludes

that the reading material sent by the Portuguese educational

department to the USA fulfills neither the teachers' nor the students'

needs.

Finally, suggestions are made to the different subjects,

stressing the relevance of supporting reading activities in these

schools as well as at home.
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Estudamos as atitudes e as prefer* icias dos educandos do

quarto, quinto e sexto anos de escolaridade face A leitura nas

escolas oficiais portuguesas nos Estados Unidos da America e a

influensia que os progenitores e o pessoal docente tern no

desenvolvimento deste skill.

A investigacio foi realizada em dez escolas, situadas em cinco

estados: Massachusettes; Rhode Island; Connecticut; New York; e

New Jersey. A recolha dos dados efectuou-se atraves de urn

questionario distribuido aos discentes; entrevistas aos professores

(as), directores pedagogicos, pais e mks dos educandos,

coordenadora do ensino do Portugues pars os EUA e Canada;

pesquisa documental sobre as escolas, assim como political
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ou relevancia deste estudo. para uma melhor compreensio d o

ensino da Lingua Portuguesa nos E.U.A., o merit° a todo vosso.
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CAPiTULO I

JUSTIFICAcA0 DO ESTUDO

0 presente trabalho de investigacao pretende dar conta das

atitudes e interesses dos educandos do quarto, quinto e sexto anos de

escolaridade face a LEITURA, nas escolas oficiais portuguesas, nos

Estados Unidos da America, e da relacao que estes aspectos mantem

corn factores extrinsecos: o lar e os docentes.

Porque a realizacao deste trabalho de investigacao corn criancas

e adolescentes lusalandeses, os quais, apes a frequencia das suss

aulas regulares nu ma escola norte-americana, se deslocam duas

vezes por semana, perfazendo um total de tres a quarto horas

semanais, as aulas de Lingua e Cultura Portuguesas?

A este trabalho e esforco pouca atencao se tem dado no nosso

pais. Por urn lado, assiste-se a urn desconhecimento total da

existencia de Escolas Portuguesas na America do Norte, por parte d a

populacao em geral, por outro lado, as instituicoes e/ou pessoas c o m

responsabilidades na divulgacao desta realidade nao empreendem

esforcos nesse sentido. Exemplo da actual inercia neste campo

encontra-se no facto de em dois congressos "Congresso sobre a

Situacao Actual da Lingua Portuguesa no Mundo" e o "Congresso

sobre a Investigacao e Ensino do Portugues" realizados em Lisboa,

respectivamente, em 1983 e 1987, em que nao houve uma (mica

comunicacao que focasse o ensino do Portugues nos E.U.A.. Trabalhos

de investigacao publicados sobre esta tematica sac) inexistentes,

1
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apesar dos iniimeros estudos efectuados na America do Norte sobre

as instituicoes escolares afectas a variadissimas comunidades de

imigrantes, com destaque para os afro-americanos, os mexicanos, os

porto-riquenhos, os chineses, etc.

Confrontados corn a necessidade de conhecer e dar a conhecer a

realidade destas instituicees, encetamos a presente investigacao

tema da leitura, em detrimento de um leque vastissimo de possiveis

areas a analisar no contexto do ensino da nossa lingua materna

nestas escolas (Para informacao sobre a legislagio e funcionamento

das Escolas Portuguesas, consultar o apendice n2 1). Estiveram na

base desta escolha os filtimos trabalhos de investigagao, que

referenciam a leitura nas suss mais diversificadas modalidades

(recreativa, independente e orientada) como objectivo prioritario nos

curriculos quer de lingua materna, quer de uma segunda lingua.

Pedagogos ha que inclusivamente defendem a teoria de que a

mais valiosa que a escola pode prestar a urn educando é ensini-lo

ser um leitor voluntario para o resto da sua vida. Por consequencia, a

escola devera enfrentar este desafio, visto que é a leitura que podera

manter os individuos ligados ao mundo circundante, tornando-os

agentes activos e conscientes do seu proprio destino e do mundo em

geral. Ler, neste contexto, é o meio pelo qual se adquire

conhecimento para agir em consciencia e em liberdade (Freire, 1980).

Outro aspecto tem sido amplamente focado: o ensino da leitura

desenvolve outras capacidades, tais como, a escrita, o alargamento

vocabular, o poder critico e de argumentagao, a compreensio, entre

outras (Alarcio, 1991; e Martha°, 1991). Alem de tudo mais, ler é

fonte de prazer (Vilhena, 1987 e Sousa, 1990).



A Leitura no Contexto da Imigragio

Reconhecida que tern sido a importancia da leitura pelos

investigadores, educadores e pedagogos, ha que abrir um parentesis

na tentativa de situar esta actividade no contexto que nos propomos

estudar as Escolas Portuguesas nos Estados Unidos da America

onde se ensina essencialmente, e em alguns casos apenas, Lingua e

Cultura Portuguesas.

A esta proposta de contextualizacao estao subjacentes aspectos

sobre o estatuto da Lingua Portuguesa nos E.U.A., na perspectiva dos

descendentes dos Portugueses que para aquele pais imigraram. A

questa() que se coloca é a de saber se a Lingua Portuguesa e a lingua

materna para estes individuos ou se é uma segunda lingua. Estou em

crer que nao ha uma resposta unica para esta situagao, na medida em

que nos deparamos corn casos pessoais de natureza diversificada.

Para alguns, o Portugues constituiu o primeiro contacto com a

linguagem e assirn se manteve durante largos anos, dando-lhe o

estatuto de lingua materna (situagio das criangas filhas da primeira

geracao de imigrantes). Para outros, foi a primeira via de acesso

linguagem, mas corn a aquisigao do Ingles, como segunda lingua,

aquela perdeu a autosuficiencia na representacao do mundo e nos

contactos sociais, gerando eventualmente confusao nos sujeitos

falantes sobre qual das duas linguas assume a funglo de lingua

materna. A indefinicao podera ainda ser maior nos casos em que as

duas linguas coexistiram desde cedo, apesar do use de cada uma
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estar circunscrito a determinados espacos. Por exemplo, em muitos

casos, o Portugues 6 a lingua usada por excelencia no lar corn os

progenitores e corn restantes familiares (habitualmente de geracties

mais velhas), mas deixa de se-lo na comunicacao corn os individuos

mais novos, caso dos irmaos e colegas. Tambem existem sujeitos que

usam o nosso idioma somente nas aulas de Portugues.

Perante esta panoramica, podemos ver que as diferencas em

termos de competencia linguistica destes individuos b multifacetada,

advindo dal discrepancias no que respeita ao papel desempenhado

pela leitura na vida social e pessoal destes pessoas. Para os que usam

o Portugues frequentemente no lar e, por isso, o consideram a sua

primeira lingua, ou pelo menos tao importante como o Ingles, o acto

da leitura constitui a possibilidade de aprofundar os conhecimentos

linguisticos a urn nivel de diversidade vocabular que grande paste

dos nossos emigrantes precisa de desenvolver; de amadurecer a

consciencia cultural dos seus antecessores; de criar lacos afectivos

corn as suas origens; de perpetuar a nossa lingua como um todo

codigo oral e cedigo escrito; de descobrir o gosto pela leitura

recreative de textos escritos na lingua dos seus avos. Para os ultimos,

aqueles que encaram a nossa lingua como segunda (e a rotulam de

"lingua de minoria"), que, muitas vezes, vac) a escola Portuguesa

porque os progenitores os obrigam, ler Portugues, ou melhor, gostar

de ler Portugues constitui uma necessidade visto que a atraves da

leitura que estes individuos poderao conhecer melhor a cultura dos

seus antecessores; desenvolver o orgulho pelas suas origens; manter

urn contacto directo e regular corn o Portugal do passado

contemporineo e expandir as suas capacidades linguisticas que s e
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encontram adormecidas devido a falta de use da lingua em casa e ao

nomero insuficiente de horas semanais dedicadas ao ensino desta nas

escolas.

Estas ideias contrariam, de certo modo, a tendencia

generalizada no seio das nossas comunidades que acreditam que a

manutencao do Portugues a possivel s6 a partir do registo oral. Cre-

se, portanto, que ensinar as criancas e/ou jovens a falar Portugues

suficiente para que o individuo se julgue detentor de mais u m a

lingua para alem do Ingles. Esquece-se, assim, que os individuos que

vivem num contexto onde um segundo idioma passa a conviver com

a lingua materna incorrem frequentemente no risco das suss falas

surgirem impregnadas de neologismos, estrangeirismos

incorreccoes/divergencias sintacticas relativamente a norma,

comprometendo, por vezes, a comunicacao efectiva entre os falantes

da mesma lingua, pertencentes a comunidades geograficamente

separadas.

Este fenomeno linguistic° nao se limita ao espaco norte-

americano, nem tao pouco as nossas comunidades lusalandesas

naquele pais. Em todas as situagoes de imigracao assiste-se, mais

cedo ou mais tarde, a interseccao da lingua e cultura do pais de

origem com as do pais de acolhimento. Neves, (1989) ao falar dos

imigrantes Portugueses em Franca referiu que se &A o "aparecimento

de verdadeiros sistemas de interferencia das dugs linguas como se de

uma ' interlingua' se tratasse. (p. 501)

Se esta 6 uma situacao real, que requer um estudo profundo

por parte dos linguistas e dos sociolinguistas, situacao ideal ji nao
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para aqueles que tern em mente a aquisicao de uma outra lingua n a

sequencia do desejo de criacao da identidade cultural ou das

exigencias do mundo moderno. Aprender uma lingua nos nossos dias,

seja ela qual for, pressupoe o dominio da fala, da escrita e da leitura,

segundo regras que garantarn a comunicacao efectiva entre o s

utentes da mesma lingua, mesmo que estes se encontrem dispersos

pelos quatro cantos do mundo. Por conseguinte, ser-se bilingue nos

nossos dias requer uma aprendizagem que passa necessariamente

pelo recurso a leitura feita muitas vezes corn caacter recreativo e

independente assente no autodidactismo.

Para concluir, e descendo ao caso concreto da Lingua

Portuguesa nos E.U.A., queriamos reakar, mais uma vez, que a

leitura, associada a fala e a actividade da escrita, é o garante da

permanencia da Lingua Portuguesa no seio das comunidades luso-

americanas, visto que a nivel da oralidade ha a tendencia, mais d o

que natural, para o use menos cuidado da lingua, e para integrar no

discurso elementos linguisticos do Ingles e, em algumas comunidades,

do Espanhol. A este propesito disse Alarcao (1991), ao referir-se ao

ensino de linguas estrangeiras em geral:

(...) consciente de que o tempo lectivo que
lhes i dedicado é insuficiente pars a
consecucio dos objectivos propostos nos
programas, considerarei que a leitura
independente, a leitura que o aluno faz
sozinho, constitui uma fonte de auto-
aprendizagem, complemento indispensivel ao
ensino formal, institucionalizado. (p. 55)

Portanto, saber se a leitura esti a ser dada a devida atencao

nas Escolas Portuguesas, se os organismos portugueses responsaveis

pelo ensino do Portugues na diaspora valorizam este aspecto atraves

6

BEST COPY AVAILABLE

'7



do envio de material de leitura sugestivo para os estudantes e

atraves da preparacao pedagogico-didactics do pessoal docente q u e

lecciona Portugues neste pais, e se a familia e/ou comunidade em

geral estao sensibilizados para esta problematica sao indicadores

claros da situacao actual do ensino/aprendizagem da lingua

portuguesa e do papel que esta desempenha presentemente nas

comunidades lusalandesas.

Em resumo, podemos concluir que as raziies que nos levaram a

encetar o presente estudo sao as seguintes:

1. Conhecer os procedimentos nestas escolas relativamente a

leitura;

2. Saber em que medida o trabalho desenvolvido nas escolas

oficiais portuguesas reflecte os resultados das altimas investigacoes

sobre a leitura levadas a cabo nos E.U.A. e na Europa;

3. Verificar se ha correspondencia de necessidades e / o u

interesses por parte dos discentes corn livros e restante material de

leitura ai utilizado;

4. Identificar as preferencias de leitura dos rapazes e raparigas

para que os responsaveis pelo ensino do Portugues possam it ao

encontro das motivacoes daqueles, criando, assim, leitores em lingua

portuguesa fora do espaco nacional.

7
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Definigao de Vocabulos

0 formato e a organizacao dos conteados deste estu do

obedeceram a urn manual que estipula principios regulamentadores

de todas as publicagoes, Publication manual of the american

psychological association (1990), que é profusamente usado nas

Universidades norte-americanas. No que concerne a linguagem,

defende-se que os trabalhos de investigacao devem evitar vocabulos

ambiguos que comprometam a compreenslo dos enunciados, assim

como palavras que veiculem conotagoes sexistas, ou seja, termos que,

sendo primariamente masculinos, englobam os dois sexos.

Contrariamente aos E.U.A., no nosso pais os investigadores e os

utentes da lingua em geral ainda nao esti° familiarizados ou

sensibilizados para o facto de que o lexico durante seculos esteve a o

servico de uma sociedade patriarcal, onde os homens

poder

momento

Norte, o

realidade que transparecia nos textos orais e

presente, é impensavel e inadmissivel, na

use de linguagem considerada sexista em todas

formais de comunicacao. Em textos escritos de caracter

esta dimensao linguistica a ponto de honra, uma

detinham o

escritos. No

America do

as situagoes

investigativo,

vez que a

interpretagao dos resultados da investigagao nao pode ser passivel de

analises confusas e plurissignificativas.

Por este motivo, optimos por uma linguagem que nao

comprometesse o rigor do estudo em questio. Tivemos a preocupacio

de estabelecer a diferenga entre os sujeitos da investigagao, com base

no sexo a que pertencem, sempre que isso constituisse uma variavel
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a analisar neste estudo. Por exemplo, como era nossa intencao nao so

confronter o papel dos pais e das maes no desenvolvimento das

atitudes e preferencias de leitura dos discentes, como tambern

estudar as discrepancias manifestadas entre rapazes e raparigas,

tivemos entao de utilizar palavras que referenciassem com precisao

estes sujeitos. No entanto, é nosso dever esclarecer que nao

procedemos a quaisquer alteracoes de linguagem no caso das

citaciies.

Quanto a outros vocabulos que nos remetem para a

problematica da linguagem sexista, mas que nao interferem com a

precisao dos conteudos do estudo, deixamos ficar tal como se utilizam

nos nossos dias em Portugal. Acreditamos que alteravies desta

natureza requerem uma discussao alargada por parte de especialistas

das diferentes areas do saber, no sentido de se encontrarem as

possibilidades linguisticas mais correctas para substituicao de

estruturas lexicais que ja entao ultrapassadissimas noutros idiomas,

nomeadamente na lingua inglesa de expressao norte-americana.

Deste modo, os vocabulos que abaixo mencionamos assumem as

seguintes significagoes no decorrer do nosso estudo:

Educandos: Expressoes como educandos, discentes e populacao

estudantil servem para designar os alunos e as alunas, os rapazes e

as raparigas que se encontram matriculados nas escolas onde o nosso

trabalho se realizou e que frequentam as aulas de 'Lingua e Cultura

Portuguesas.
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Alunos: Senpre eue nos referirnos aos a!unos, estamos a fa!ar

apenas dos sujeitos do sexo masculino.

Progenitores: Este vocabulo representa os pais e as macs dos

alunos e das alunas e o seu use alargado deve-se a necessidade que

sentimos de evitar o termo "pais" para simbolizar ambos os sexos.

Pais: Sao apenas os progenitores do sexo masculino.

Descendentes: Esta expressao é sinonima de filhas e filhos e

surge associada ao conceito de progenitor.

Professores: Traduzem apenas os agentes de ensino do sexo

masculino, em oposicao a professoras.

Expressoes ha que saem do ambito da linguagem sexista e que

merecem tambem a nossa atencao:

Escolas Portuguesas: Nos E.U.A. existem Escolas Portuguesas

privadas cujo ensino é oficializado pelo Ministerio da Educacao de

Portugal. Funcionam em regime de paralelismo pedagogic°,

relativamente ao sistema educacional norte-americano.

Atitudes face a leitura: E a disposicao para responder de forma

positiva ou negativa aos textos lidos.

Preferencias: 0 material de leitura com que os discentes se

identificam mais. Os gostos deles.

Material de Leitura: Todo o tipo de texto escrito, passive' de ser

lido pelos educandos, em lingua portuguesa. Exemplos: livros,
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revistas, jornais, missivas, panfletos, catalogos, textos publicitarios,

etc..

Leitura: Processo de decifracao da mancha grafica

acompanhado da compreensao dos enunciados atraves de interaccOes

que se estabelecem entre o texto, o leitor e os conhecimentos mais ou

menos profundos de que o leitor é portador.

Lusa landes: Adoptamos este vocabulo criado por On6simo

Teotonio de Almeida em detrimento das expressoes

"lusodescendente" ou "luso-americano" porque so o primeiro traduz a

diversidade de situagoes em que se encontram os sujeitos da

investigacao alguns sao residentes nos E.U.A., outros sao imigrantes

naturalizados norte-americanos e ainda ha os que ji nasceram

naquele pais.

Primeiras Interrogacoes

Dada a inexistencia de investigacao sobre o ensino da leitura

que é ministrado nas Escolas Portuguesas nos Estados Unidos d a

America, o presente escudo procurou resposta para as seguintes

questoes:

1. Que atitudes tem os discentes face a leitura de textos escritos

em Lingua Portuguesa?

2. Quais as preferencias dos educandos pela leitura, ou melhor,

que tipo de enunciado eles gostam de ler?
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3. Ate que ponto os textos ao seu dispor vao ou nao de encontro

as preferencias da populacao estudantil?

4. Que tipo de texto constituem as leituras obrigat6rias na

escola?

5. 0 que leem os educandos pars alem das propostas feitas

pelos docentes?

6. Sera que os progenitores e agentes de ensino apoiam a

leitura recreativa a desenvolver dentro e fora da escola?

No presente estudo, analisar-se-ao as atitudes e as preferencias

dos educandos em materia de leitura na relacio que estas

componentes estabelecem corn outros intervenientes no processo - os

progenitores e os agentes de ensino. Estes desempenharn urn papel

declaradamente relevante no desenvolvimento de habitos de

duradoiros, pois que tem sido alvo de estudos exaustivos,

teremos oportunidade de observar no capitulo da fundamentagao

teorica.

Pontos de Interesse

Este estudo pretende investigar os mecanismos vigentes de

ensino da leitura nas Escolas Portuguesas nos Estados Unidos da

America do Norte. A par e passo com esta preocupagio, é importante

a analise de aspectos de natureza pedagegico-didactica, por forma a

que os varios intervenientes no processo possam reflectir sobre o
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ensino da lingua portuguesa que 6 prestado nas comunidades

lusalandesas. Por conseguinte, a relevancia do presente trabalho

inclui em primeiro piano os seguintes pontos:

1. Conhecer melhor o que nestas escolas se faz no que respeita

a leitura.

2. Inteirar o corpo docente, os progenitores e organismos

governamentais portugueses, responsiveis pelo ensino do Portugues

na diaspora, dos aspectos positivos e negativos dos actuais programas

de leitura.

3. Dar a conhecer aquilo que os agentes de ensino pensam sobre

as accoes de formacao realizadas por Portugal.

4. Saber se os docentes poem em pratica na sala de aula

estrategias que tem sido testadas com sucesso.

5. Contribuir para um conhecimento mais profundo das atitudes

e preferencias dos educandos destas escolas.

6. Averiguar se os aspectos expostos no ponto anterior se

adequam ao material que a utilizado na sala de aula.

7. Concluir se os diferentes intervenientes no processo

educativo dinamizam e/ou promovem a leitura no estrangeiro de

textos escritos em Portugues.
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CAPITULO II

METODOLOGIA

Neste capitulo, explicitaremos as etapas da investigacao,

seguindo-se a descricao dos instrumentos de trabalho e dos sujeitos

da investigacao. Discutir-se-A o metodo de avaliacao usado, assim

como tambem aspectos pontuais na analise dos instrumentos de

avaliacio.

As Etapas da Investigacao

A realizacao deste trabalho passou por varias fases.

Primeiramente, procedeu-se a variadissimos contactos pessoais e por

escrito, no sentido de saber da possibilidade de levar a efeito este

estudo. Contactamos por telefone e, mais tarde, pessoalmente com os

servicos consulares portugueses de Boston, onde nos foi entregue a

listagem das escolas pertencentes aquela area consular e todos o s

contactos com os docentes, directores das escolas, assim como corn a

coordenadora geral do ensino do Portugues pars este pals.

Ap6s conversa telef6nica corn a coordenadora, foi enviada uma

missiva a oficializar as nossas intencoes, que foram transmitidas aos

servicos em Portugal. (consulter Apendice n2 2)

Autorizado o estudo, passei a formulacao de todos os

instrumentos de avaliacao, na disciplina de Investigacao, os quais

foram testados na Escola Portuguesa de Cambridge com elementos do

quarto, quinto e sextos anos, respectivos docentes, director dessa

escola e progenitores dos educandos.
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Na base desta investigacao estiveram varios instrumentos de

trabaiho: (1) Questionasio sobre as Atitudes e Preferencias dos

Educandos face a Leitura; (2) Entrevista-Questionario aos Docentes ;

(3) Entrevista-Questionario aos Directores das Escolas; (4) Entrevista-

Questionario aos Progenitores; (5) Entrevista a Coordenadora

Ensino do Portugues nos E.U.A.; (6) Entrevista-Questionario para

do

OS

Consulados. Dada a inexistencia de instrumentos de trabaiho q u e

servissem os objectivos e a especificidade desta investigacao, os que

estiveram na base deste estudo sao da nossa responsabilidade.

(consultar Apendice n2 3)

Nesta parte analisar-se-ão esses instrumentos de trabaiho,

destacando basicamente aspectos caracteristicos de cads um,

comparativamente aos restantes, uma vez que anexaremos no

apendice os questionarios e as entrevistas.

Atitudes e Preferencias dos Educandos Face a Leitura

Questionario

Este questionario comporta 4 componentes: (1) as atitudes face

a leitura; (2) os interesses dos discentes relativamente ao tipo d e

material de leitura; (3) o papel dos progenitores e/ou familiares no

desenvolvimento de habitos de leitura; (4) as atitudes dos inquiridos

sobre a lingua e o povo portugues.
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Os itens da primeira parte remetem-nos para a atitude dos

sujeitos sempre que os mesmos se confrontam com o processo da

leitura em lingua portuguesa e inglesa em casa, na escola e na

biblioteca. Pretende-se saber se eles gostam de ler, se apreciam que

alguem lhes leia, se possuem material de leitura, em suma, se tern

habitos de leitura nas duas linguas.

A segunda parte foca os interesses dos discentes e encontra-se

subdividida em diferentes aspectos. Os sujei/os, perante uma

listagem de material de leitura escrito em Portugues, sao solicitados a

indicar o seu grau de preferencia. Houve a preocupacao de incluir na

lista de leituras os livros que geralmente sac) fornecidos pelas Escolas

Portuguesas (Livro de Leitura, Estudos Sociais, Histeria e Geografia,

assim como exemplares de literatura infanto-juvenil, nao esquecendo

o material de leitura a que os individuos facilmente tem acesso nas

suas casas (revistas, jornais, cartas e receitas de culinaria).

Finda esta escolha, os educandos sao solicitados a indicarem o

local onde ji leram ou costumam ler determinado tipo de material. Os

locais mencionados nos inqueritos sao " Na escola", " Em casa" e " Na

biblioteca".

Nas paginas seguintes, a atencao volta-se para as preferencias

dos discentes em termos de leitura em lingua inglesa. A logica para

esta parte a precisamente a mesma que se utilizou para o Portugues.

Seguidamente, surgem questoes relacionadas coin as

caracteristicas do agregado familiar e do ambiente propicio ou nao a

leitura que a oferecido no lar. Destaque a dado ao trabaiho que os

progenitores desenvolvem junto dos seus descendentes, no sentido
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inglesa. As respostasde promover a leitura em lingua portuguesa e

sao dadas atraves de escolha multipla.

Na parte final do questionario, pede-se-lhes que redijam

pequenas frases onde expressem as suas °pinkies sobre o povo

portugues, a lingua portuguesa e os motivos que os trouxeram a estas

escolas.

Entrevista- Ouestionario aos Docentes

Com este instrumento de trabalho pretende-se conhecer com

profundidade o que se passa em termos de leitura na sala de aula e o

que fazem os docentes para promover esta actividade fora do

contexto da sala de aula.

Na primeira parte faz-se o levantamento de aspectos pessoais,

respectivamente, o tempo de servico no ensino, a profissao que

exercem para alem da leccionacao e quais os motivos que os levaram

a enveredar pela eureka docente. Ainda nesta fase introduteria,

aparecem perguntas de catheter geral relativamente aos niveis que o

docente lecciona, o numero de discentes que tem, as disciplinas que

ensina, a distribuicao das mesmas e qual o grau de fluencia dos seus

discipulos na lingua portuguesa.

Posteriormente, o questionario foca questoes especificas d a

pratica pedagogica, como, por exemplo, o tempo dedicado aos

diferentes contefidos programaticos, que tipo de livros os educandos

Teem, o que fazem os docentes para incentivar a leitura recreativa, o

use que eles fazem da biblioteca da escola ou ptiblica, caso existam.

Os docentes foram solicitados a emitir juizos de valor quanto aos

textos escritos disponiveis na sala de aula, ao material de leitura
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enviado por Portugal e as accoes de formacao continua promovidas

pelos Servicos de Coordenacao das Escolas Portuguesas.

Numa fase seguinte, pretendeu-se saber se os docentes tern

conhecimento dos interesses e atitudes dos seus di sc ipu los

relativamente as leituras que fazem e se estao sensibilizados para a

necessidade de oferecer a populacao estudantil material de leitura

motivador. Final mente surgem questoes de caric ter geral sobre o

apoio dado pelos progenitores, como situam os docentes o ensino da

lingua portuguesa no contexto bilingue e o que pensam acerca do

futuro das Escolas Portuguesas.

Entrevista-Questionario aos Directores das Escola

Comparativamente a entrevista anterior esta é mais curta. Visa

colher informacao sobre as escolas, nomeadamente as caracteristicas

da comunidade onde estao localizadas, onde funcionam as aulas, as

condicoes das instalacoes, o material pedagegico-didactico e audio-

visual existente, o numero de discentes, de docentes e as habilitacoes

literarias dos altimos.

Foi elaborado urn conjunto de questoes que di conta da

problematica da leitura. Os directores das escolas sao convidados a

falar sobre o material de leitura fornecido aos educandos, a existencia

de biblioteca, os interesses e atitudes dos discentes face a leitura e as

actividades desenvolvidas pela escola que, de mode direct() ou

indirecto, promovem a leitura junto da populacao estudantil,

professorado, progenitores e comunidade em geral.

As tiltimas tres questoes sao de catheter geral, pois pretende-se

conhecer melhor os motivos que trouxeram estes individuos as
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Escolas Portuguesas, os objectivos destas escolas e o futuro para a s

mesmas.

Entrevista-Questionario aos Prozenitores

Nestas entrevistas foi nossa intencao obter informacoes de

indole pessoal sobre os progenitores e sobre a sua conduta

determinante de atitudes positivas face a leitura nos seus

descendentes. As primeiras questoes indicam o nivel edrio dos pais e

maes, o sexo a que pertencem, o local de nascimento e as suas

habilitacoes literarias. Pretendemos saber se tem o habit° de ler e se

partilham desses momentos corn os mais novos.

0 material de leitura existente no lar, ou que os progenitores

compram, foi tambem nossa preocupacao. Perguntamos a estes

sujeitos qual a sua opiniao sobre os livros enviados por Portugal.

Na parte final aparecem perguntas relativas a lingua que mais

se fala no lar e ao acesso ou nao a canais televisivos. Serao tambem

relevantes os motivos que levaram os progenitores a matricular os

filhos e as filhas nas Escolas Portuguesas e a opiniao dos primeiros

acerca do futuro destas instituicoes naquele pais.

Entrevista a Coordenadora para o Ensino do Portugues n o s

E.U.A. e Canada

Esta entrevista esti dividida em quatro partes distintas. Na

primeira parte surgem questoes de caracter pessoal que se prendem

corn os motivos que levaram a Sra. a ser coordenadora e corn as

funcees inerentes ao seu cargo.
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Em seguida, passa-se para perguntas cujas respostas reenviam

para informacOes gerais sobre os estabelecimentos de ensino em

questa° neste estudo o historial destes, o ntimero de escolas

existentes, de discentes e de docentes. A coordenadora foi solicitada a

falar sobre os criterios que subjazem a contratacao do pessoal

docente, sua preparacao academica e o papel desempenhado pelas

accoes de formacao oferecidas aos docentes pelo Ministerio d a

Educacao.

Posteriormente, o enfoque 6 dado a pratica pedag6gica. Os

pontos que sao questionados sao os seguintes: o papel da leitura no

ambito dos restantes conteudos programaticos; a divulgacao que se

faz junto dos docentes dos resultados das Ciltimas investigagoes nos

E.U.A.. e na Europa e consequente aproveitamento dessas

investigagoes na sala de aula; o papel desempenhado pelas

bibliotecas escolares e publicas corn material escrito em Portugues na

preparagao das aulas pelos docentes e no trabalho desenvolvido corn

os educandos na escola e no lar.

Na altima parte, a entrevista aponta para questoes de caric ter

geral o papel dos progenitores na vida escolar dos seus

descendentes e a situacao do ensino do Portugues num pais cujo

idioms principal 6 o Ingles.

Entrevista-Questionario pant os Consulados

Este questinario foi muito pequeno e visava a obtencao d e

informacao referente ao oilmen) de habitantes lusalandeses nas

cidades onde estao localizadas as escolas que participaram neste
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escudo. Tambem foi nossa intend() que a entidade consular

procedesse a caracterizagdo dessas comunidades, tendo em conta os

seguintes parametros: (1) orgaos de comunicacao social; (2) acesso a

material escrito em Portugues; (3) manifestagoes culturais; (4) grau

de adesdo por parte da comunidade as Escolas Portuguesas.

Selecsao das Escolas

Paralelamente a formulacao e reformulacao dos instrumentos

de trabalho, passamos a escolha das escolas.

A partida, todos os estabelecimentos de ensino, onde se

ministra o ensino do Portugues, corn reconhecimento oficial por parte

do Governo Portugues, tinham potencialidades para participar neste

trabalho de investigacao. No entanto, chegamos a conclusdo de que ao

fazermos em cinco Estados da America do Norte, da costa leste, onde

a comunidade portuguesa tem maior representatividade

(Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New Jersey e New York),

estariamos a oferecer uma visao correcta do que se passa nestas

escolas em termos do ensino da leitura. Das zonas consulates

escolhidas, foram seleccionadas, a sorte, na presenca da Prof. Karen

Allan, tres escolas. Procedeu-se, end°, a contactos corn os directores

das referidas escolas, no sentido de saber quais as de mais facil

acesso a rede de transportes publicos deste pais, a fim de se proceder

a escolha de duas dessas escolas por estado. As dez escolas

seleccionadas na fase final foram as abaixo transcritas:

21

42



1. Escola Portuguesa de Fall River (Fall River,
Massachusettes)

2. Escola Portuguesa Casa da Saudade (New Bedford,
Massachusettes)

3. Escola Portuguesa de Bristol (Bristol, Rhode Island)

4. Escola Portuguesa de East Providence (East ProvidenLc,
Rhode Island)

5. Escola Portuguesa Luis de Camiies (Newark, New Jersey)

6. Escola Portuguesa de Harrison (Harrison, New Jersey)

7. Escola de Nuno Alvares Pereira (Jamaica, New York)

8. Escola Infante D. Henrique (Mount Vernon, New York)

9. Esco la Portuguesa N. Sra. de Fatima (Hartford,
Connecticut)

10. Escola Portuguesa de Bridgeport (Bridger
Connecticut)

Seleccionadas as instituicoes escolares, autorizada a realizacao

do estudo verbalmente, foi enviada uma missiva a direccao

pedagegica das referidas escolas a efectivar o meu pedido e a propor

datas de realizacao do estudo. 0 trabalho de investigacao

propriamente dito realizou-se entre Maio e Setembro de 1992.

Recolha de Dados

De UM modo geral, ao chegarmos as escolas seleccionadas,

estabeleciamos contacto com os responsaveis das associaciies, clubes,

ou centros paroquiais, corn o intuito de lhes explicar os objectivos da

nossa investigacao e para ficarmos a conhecer as instalacoes, os
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recursos humanos e materiais a que a escola tinha acesso e a adesao

da comunidade ao projecto educativo.

Nos estabelecimentos escolares em que havia um docente por

nivel de escolaridade que estudamos, o trabalho comecava antes do

inicio das aulas com as entrevistas a um professor ou professora,

ficando os restantes para o periodo a seguir as aulas ou outra altura a

combinar. Estas entrevistas tinham a duracio de 95 minutos

sensivelmente. Houve a preocupacao de as realizar no preprio espaco

onde decorriam as aulas para que tivessemos acesso ao material de

leitura e para que a contextualizacao do discurso fosse mais real. No

entanto, em casos pontuais, isso nao foi possivel por

incompatibilidades apresentadas pelos docentes. Outra preocupacio

nossa foi a de fazer as entrevistas num local calmo sem correrias,

nem atropelos.

0 nosso primeiro contacto com os discentes era feito na sala de

aula. Apesar de estarem a contar com a nossa presenca, pouco sabiam

dos motivos do nosso trabalho. Apenas tinham conhecimento de q u e

estivamos interessados em estudar a leitura em lingua portuguesa,

desconhecendo as preocupacoes que nos tinham impulsionado e os

instrumentos de trabalho que iriam ser usados. Perante este quadro,

e depois das apresentacoes, definiamos os nossos propositos e

explicavamos a organizacao e o contend° dos questionarios.

Experimentivamos, em conjunto, o preenchimento de alguns itens ate

os sujeitos se sentirem a vontade para o fazerem sozinhos. Sempre

que solicitados, divamos todo o apoio aos discentes. Faziamo-lo e m
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Ingres ou Portugues, consoante o grau de compreensao dos educandos

na nossa lingua materna.

Findo o preenchimento dos inqueritos, 60% dos docentes

pediram a nossa colaboragao na aula. Estabelecia-se urn dialogo vivo,

resultante da curiosidade dos educandos em saberem como era o

sistema educativo em Portugal, o modo de vida dos jovens, os gostos,

os costumes, as diferencas entre as ilhas dos Acores e o continente,

etc.. Noutros casos, (20%), os docentes e os educandos optaram por

mostrar trabalhos realizados e demonstrar algumas habilidades

aprendidas. Independentemente da natureza do que me foi dado a

observar, esta aproximacao entre nos, o professorado e os discentes

foi positiva e deu-nos uma ideia mais correcta da capacidade de

expressao dos educandos em Portugues, o grau de envolvimento no

processo educativo, a relacao entre a populacio estudantil e o corpo

docente e os motivos que os traziam as escolas. Nos restantes 20%,

nao houve troca de impressoes com os discentes, apOs o

preenchimento, por falta de tempo.

As entrevistas-questionasio aos directores pedagegicos das

escolas eram significativamente mais curtas do que as dos docentes.

Tinham a duracao media de 45 minutos. Nos casos em que estes

sujeitos cram professores ou professoras de um dos anos destacados

para o nosso estudo, omitiamos as questoes repetidas, com o intuito

de nao tornar a entrevista redundante e fastidiosa .

Os progenitores constituiram outra fonte de informacao. A

realizacao das entrevistas-questionario rondava os 30 minutos. Nem
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sempre esta tarefa foi facii de faze* porque era dif!cil entrar ern

contacto com os progenitores telefonicamente; a maioria das vezes

nao se encontravam em casa durante o dia. Na altura em que seria

previsivel falar com estas pessoas, final da tarde e a noite, estavamos

a trabalhar corn a comunidade escolar. A solucao encontrada, em

algumas cidades, foi a de entrevistar os progenitores no momento da

entrada ou saida dos discentes da escola.

A entrevista a Sra. Coordenadora do Ensino do Portugues para

os Estados Unidos e Canada foi feita pessoalmente e durou uma horn

e meia. A informacao pedida era muito vasta, o que nos levou a

gravar a conversa mantida corn o seu conhecimento.

As areas consulares, correspondentes as escolas estudadas,

foram solicitadas a participar. 0 contributo foi dado por escrito corn

base numa entrevista-questionario por nos enviada. Por motivos que

desconhecemos, alguns consulados levaram muito tempo a responder

as nossas missivas. Tivemos necessidade de escrever para alguns

servicos tres e quatro vezes, sendo o caso de Newark o que mais

problemas nos deu pedimos a colaboracao deste consulado cinco

vezes, num periodo de espera de urn ano. E o mais incrivel 6 que

ainda nao responderam a nenhuma das nossas missivas.

Outra fonte de informagao foram os documentos legislacio

que apoia o ensino do Portugues no Estrangeiro, jornais das

comunidades lusalandesas, discursos de entidades responsiveis do

Ministerio da Educacao e dados estatisticos dos Servicos de

Coordenacao para o Ensino do Portugues nos E.U.A. e Canada.
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Os Sujeitos da investigacito

Os sujeitos alvo deste estudo foram os estudantes do quarto,

quinto e sexto anos de escolaridade que frequentam as escolas

supracitadas, os respectivos docentes destas classes, os directores das

escolas e os progenitores dos educandos.

Os Educandos

0 flamer() dos educandos foi consideravelmente variavel de

turma para turma e de escola para escola. Trabalhamos corn turmas

de 3 elementos e com classes de 23. 0 total dos inquiridos foi de 299,

podendo a distribuicao dos mesmos por escola e turma ser analisada

nas tabelas abaixo apresentadas. Mais recordamos que os numeros

apresentados dao conta apenas daqueles participaram no estudo.

Nesta medida, nao reflectem o total da populacao estudantil existente

nestes niveis de escolaridade nestas escolas, porquanto nem todos os

educandos estavam presentes na aula no dia em que nos deslocamos

a escola e nem todas as turmas, dos niveis que nos propusemos

investigar, participaram no estudo.

Dos 299 educandos inquiridos, 154 sao do sexo feminino e 145

do sexo masculino. As suas idades, por classes, oscilam bastante, visto

que, na generalidade das escolas, a distribuicao obedece ao nivel de

conhecimento que os educandos tern e nao a sua idade. As tabelas

3.1, 3.2 e 3.3 mostram exactamente isso:
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Tabela 2.1.

MADE E SEXO DOS EDUCANDOS DO 42 ANO DE ESCOLARIDADE

Cida-

des

N2

Educ.

Sexo

F. M

-

9

I

10

D

1 1

A

12

DES
13 14 15

-

17

Harris 15 13 2 1 3 7 2 1 1

Newar 1 1 7 4 4 5 1 1

Bridge, 1 6 7 9 5 4 3 4

Hartfo 1 7 8 9 1 9 4 1 2

N.Bedf 12 8 4 1 2 5 1 2 1

E.Prov 9 8 1 1 2 4 1 1

Brist 5 2 3 1 1 1 1 1

Jamai 8 3 5 1 2 4 1

m.ver 1 4 7 7 2 1 4 2 2 2 1

F.Rive 2 2 1 1

SOMA 109 65 44 5 23 36 20 12 9 3 1
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Tabela 2.2.

EDUCANDOS DO 52 ANO DE ESCOLARIDADE

Cidade N 9

Educ.

SEXO

F M

-

10

I

11

D

12

A

13

D

14

E

15

-

16

Harris. 14 9 5 2 8 3 1

Newark 17 17 2 3 5 5 2

Bridge. 1 0 5 5 3 2 3 2

Hartfo. 13 6 7 1 2 6 2 2

N.Bedf. 12 2 10 2 3 3 2 2

E. Prov 9 5 4 2 2 1 3 1

Bristol 4 4 3 1

Jamaic 15 3 12 1 4 3 4 2

m.vern 7 4 3 1 1 4 1

_TOTAL 1 0 1 38 63 7 1 6 3 3 2 7 9 7 2

(Nota: Na escola de Fall River nao havia educandos no 52 aao)
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Tabela 2.3.

MADE E SEXO DOS EDUCANDOS DO 62 ANO DE ESCOLARIDADE

Cidade N°

Educ.

SEXO

F M

-

1 1

I

12

D

13

A

14

D

15

E

16 17

Harris. 7 5 2 1 2 2 1 1

Newark 2 3 13 10 1 5 1 1 5 1

Bridge. 1 5 12 3 6 3 3 2 1

Hartfo. 15 to 5 3 4 4 4

N.Bedf. 8 3 2 3

F.River 1 1 1

E.Prov. 5 3 2 2 3

Bristol 3 2 1 2 1

M.Vern 1 2 5 7 1 2 3 5 1

TOTAL 8 9 51 38 8 1 4 3 4 2 3 5 4 1

(Nota: Os educandos do 69 ano de Jamaica nio foram alvo de estudo por rad:3es

que nos transcenderam.)
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Os Docentes

Relativamente aos docentes que participaram no escudo, eles

perfazem o total de 22, numero que nao corresponde ao total de

turmas existentes porque, por vezes, o mesmo docente leccionava

mais de urn s6 nivel. Os inquiridos possuem as seguintes habilitacoes

literarias: dezoito corn o Magisterio Primario de Portugal; urn possui

uma licenciatura numa universidade portuguesa; dois deles tern urn

mestrado adquirido nos E.U.A.; e apenas um nao tinha habilitacao

propria.

Grafico 2.1

HABILITACOES LITERARIAS DOS DOCENTES
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A semelhanca do que acontece em Portugal, as pessoas que

exercem a docencia sao geralmente do sexo feminino, como se pode

comprovar atraves da seguinte matriz.
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Tabela 2.4.

N2 E SEXO DOS DOCENTES ENTREVISTADOS

CIDADE DOCENTES

ENTREVISTADOS

SEXO

FEMININO

SEXO

MASCULINO

Harrison 2 2

Newark 3 3

Jamaica 3 2 1

Mount Vernon 2 1 1

New Bedford 2 2 -

Fall River 1 1

Bristol 1 1

East Providence 2 1 1

Hartford 3 3

Bridgeport 3 3

TOTAIS 2 2 1 9 3

Os Directores das Esco las

Os directores das escolas foram dez, urn por escola. Optamos

sempre por entrevistar o Director Pedag6gico nos casos em que

existia outro corn funcoes de indole mais burocratica. Normalmente

as pessoas que assumem as primeiras fungoes sac, tambem docentes,

o que permite urn conhecimento maior da realidade escolar.

As suas responsabilidades variam de acordo corn a dimensio d a

escola, a preparagio pedag6gico-didactica do docente e da sua

sensibilidade para as coisas do ensino. Porem, de urn modo geral, o

director 6 o elo de ligacao entre a escola e os Servicos de Coordenacio
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sediados em Providence. Ha os que dinamizam festas,

responsabilizando-se por actividades extra- curricuires, os que

promovem contactos assiduos corn os progenitores sem qualquer

compensagao monetaria. Ser-se director pedagogic° nao significa

aumento salarial.

Os Progenitores

Os progenitores dos discentes entrevistados foram 50. Este

numero variou muito de cidade para cidade porque esteve na relacao

directa do numero de educandos e dos contactos possiveis corn estes

sujeitos. De qualquer modo, estabelecemos, I partida, uma media de

cinco progenitores por escola.

Na sua maioria, foram as macs que se disponibilizaram para

serem entrevistadas. Curiosamente, alguns pais diziam mesmo que

quem esta a par do que se passa na escola e trata disso e a mae.

Assim, na nossa amostra constam 38 maes e 12 pais. As suas idades

oscilam entre os 32 e os 56 anos, corn predominancia daqueles que se

situam na casa dos 30 e 40 anos.



Grafico 2.2.

AS IDADES DOS PROGENITORES ENTREVISTADOS

Na Casa dos Na Casa dos U Na Casa dos

30 40 50

Quanto as suas habilitacOes literarias, podemos referir que

aproximadamente 82% dos inquiridos possuem a instruclo primaria

frequentada em Portugal. Apenas 4 progenitores (8%) sib

possuidores do diploma do Ciclo PreparatOrio, 3 (6%) do Ensino

Secundario e se. dois (4%) prosseguiram os seus estudos nos E.U.A. -

um tern urn bacharelato e o outro urn diploma de mestrado. Estes

ultimos tits casos sao mulheres, portanto na nossa amostra do as

mies que mais preparagio academica possuem.
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Grafico 2.3.

HABILITACCIES LITERARIAS DOS PROGENITORES
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As ocupagoes que estes portugueses desempenham sao

variadas, assistindo-se a um grande numero de pessoas que ocupam

cargos que nao requerem mao-de-obra especializada. Dez dos

entrevistados sao trabalhadores fabris e os restantes sao

marceneiros, carpinteiros, soldadores, costureiras, mecanicos,

trabalhadores de construcao civil, empregados de limpeza,

vendedores de comercio. Sete das maes sao empregadas domesticas e

dois dos progenitores encontravam-se desempregados. Aquelas

pessoas que possuem mais habilitagoes literarias tom as seguintes

profissoes: uma 6 examinadora dos individuos que pretendem

frequenter os programas bilingues, outra a professora numa escola

secundaria do ensino official, outra b bancaria e a ultima a ajudante

de enfermeira.
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Ha quantos anos estes imigrantes se encontram nos E.U.A. foi

mais uma pergunta que pretendemos ver respondida. Os dados

mostraram que 60% dos progenitores ji se encontram no estrangeiro

ha mais de 15 anos. 0 exemplo da estada mais prolongada é de 32

anos, enquanto que o oposto é de tres anos.

A Coordenadora e os Consulados

Fazem parte ainda desta amostra a Coordenadora Geral do

Ensino do Portugues para os Estados Unidos, com uma entrevista, e

representantes consulares das areas onde o estudo se realizou,

atraves dos seus depoimentos sobre as caracteristicas das

comunidades onde se inserem as escolas, alvo do estudo.

0 Metodo Usado na investigacao

Para os leitores atentos, ou para os que esti° familiarizados

corn as diferentes abordagens metodologicas usadas em projectos de

investigacao, o exposto anteriormente ji indica claramente que o

metodo qualitativo esteve na base do nosso trabaiho. Sao os proprios

instrumentos de trabaiho (entrevistas, questionarios, observacoes e

pesquisa documental) que o indiciam.

Muito se tern estudado sobre o use do metodo qualitativo vs.

metodo quantitativo na area da investigagao. As concluseoes apontam

para a importancia de ambas as abordagens sempre que a sua
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utilizacao sirva condignamente os objectivos do estudo (Stake, 1983).

E relevante, no entanto, referir que, no que respeita a area da

Educagao, se defende a utilizacao das abordagens qualitativas (Patton,

1980; Maxwell, 1992), porquanto o fenOmeno educativo nao deve ser

analisado nas suas variaveis de modo compartimentado, como se de

um esquema se tratasse. Hoje em dia ha consciencia de que urn

estudo analitico da complexa realidade educacional nao reflecte o

universo de relacoes que a escola mantem com o exterior e ate

mesmo a interdependencia de grande numero de variaveis para

explicar qualquer questa° levantada pelo pesquisador (Liidke e

Andre, 1986).

0 recurso ao metodo qualitativo deve-se essencialmente ao

facto de ser nossa intencao analisar o processo da leitura nas suas

di mensoes intra e extra-escolares - a populacio estudantil, os

docentes, os progenitores e instituicoes com responsabilidades n o

desenvolvimento e promocao desta actividade. A interligacao d a s

vertentes enumeradas atestam a complexidade desta area que

decidimos investigar e demonstram claramente que a mera 1 i stag e m

dos gostos e interesses dos discentes face a leitura (perspectiva

analitica) nao possibilitaria a compreensao deste aspecto didactico da

pratica pedag6gica.

No decorrer do nosso trabalho, os leitores sera° confrontados

com alguns dados estatisticos resultantes do levantamento da

informacao dos instrumentos de trabalho. Esta decisao foi tomada

porque facilita a leitura, transmite uma visa° mais aproximada da

realidade dos sujeitos da investigacao, mas convem reforcar que
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estes nitmeros funcionam como pontos de referencia, susceptiveis de

discussao e de relacionacao corn outras variaveis.

Aspectos Pontuais na Ana Ilse dos Instrumentos de Trabalho

As Preferencias e as Atitudes dos Educandos

Usualmente, os investigadores analisam as preferencias e

atitudes da populacao estudantil consoante o nivel de ensino em que

estes se encontram ou o sexo, como pudemos ver no capitulo da

fundamentacao teerica. Devido a discrepancias profundas nas idades

dos sujeitos por ano de escolaridade (conferir tabelas 2.1, 2.2, e 2.3),

s6 explicaveis pelo facto de a formacao das turmas presidir o criterio

da capacidade linguistica do educando e nao o da sua idade, optimos

pelo levantamento por nivel de escolaridade e por idades. Foi nossa

conviccao de que se tivessemos omitido o segundo proced i men t o

estariamos a observar as preferencias e as atitudes de sujeitos que,

muito embora estejam na mesma sala, estao afastados em termos de

maturidade em cinco ou mais anos. Os niveis etarios considerados na

nossa analise foram os seguintes: 9 e 10 anos em conjunto, visto que

o ntimero de educandos em cada idade era reduzido; 11, 12, 13, 14 e

15 separadamente; 16 e 17 anos combinados pelo mesmo motivo d o

primeiro grupo.

Para facilitar a analise dos dados relativos as atitudes dos

estudantes, reagrupamos os itens desta parte especifica d o s

questionarios em partes distintas e s6 depois procede mos a
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interpretacao da informacao. Numa primeira parte, reunimos todos o s

itens relacionados directamente corn as atitudes positivas:

1. Gosto de ler
2. Gosto que me leiam livros
3. Peva para ler em voz alta na escola
4. Leio nos tempos livres na escola
5. Leio nos meus tempos livres em casa
6. Gosto de ler antes de dormir
7. Tenho livros meus
8. Gosto de consultar livros na biblioteca
9. Leitura 6 a minha actividade preferida na escola
10. Gostaria de levar livros para casa para ler
11. Gosto de comprar livros
12. Gosto de ler quando encontro o tipo de livro que me agrada
13. Gosto dos momentos de leitura livre na escola
14. Costumo ler livros nas ferias
15. Prefiro ler a ver televisao

Os itens que se seguem foram destacados, pois referem-se a
aspectos negativos da leitura. Sao eles:

1. Os livros sao aborrecidos
2. Leio porque sou obrigado

Outro grupo foi constituido por itens que estao estritamente

relacionados corn aquilo que os estudantes sentem acerca da pratica

pedag6gica desenvolvida pelos seus professores ou professores :

1. Gosto do que leio na escola
2. Gosto do que o docente nos le

Referencias as Escolas

A referencia as escolas que participaram no estudo sera feita

de dois modos: na maior parte das vezes omitiremos dados
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identificadores das mesmos, contudo menciona-los-emos sempre que

acharmos relevante a diferenciagdo interescolas corn o intuito d e

demarcar claramente os estabelecimentos mais carenciados dos que o

nao o Sao.

Locais de Leitura

Foi perguntado aos alunos e as alunas em que locais ji leram ou

costumam ler o material de leitura presente no questionario. Para o

preenchimento apresentamos tres hipeteses a escola, o lar e a

biblioteca. Quanto a filtima, foi-lhes explicado que este vocibulo se

referia a biblioteca da escola, a publica, da cidade onde residem, ou a

qualquer biblioteca que eventualmente ja tivessem visitado.

Conclusao:

Este capitulo apresenta as etapas da investigagio

basicamente a elaboracao dos instrumentos de trabalho, a seleccao

das escolas, a recolha dos dados e a analise dos mesmos segundo o

metodo qualitativo. Merecem destaque as partes dedicadas

descricao dos instrumentos utilizados e dos sujeitos da investigagao.
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CAPITULO III

CARACTERISTICAS DAS ESCOLAS

Este capitulo sera dedicado a descricao das escolas, nao

descurando a relacao que mantem corn o meio em que se inserem. Os

dados estatisticos aqui presentes foram da responsabilidade dos

servicos consulares das areas onde estdo localizadas as escolas. A

informacao referente as caracteristicas das comunidades foi cedida

pelos consulados e directores pedagogicos. Os comentarios sobre a s

escolas sac) fruto da observacao realizada aquando da nossa

deslocacao aos estabelecimentos

e directores pedagogicos. (Para

escolas, sua localizacao, numero

grelhas cedidas pelos Servicos

Portugues nos Estados Unidos e

de ensino, declaravies dos docentes

mais informacao sobre o flamer° de

de alunos e de docentes consulte as

de Coordenacao para o Ensino do

Canada incluidas no Apendice ng 4.)

Escola Portuguesa de Fall River

Como o nome indica, esta escola fica situada na cidade de Fall

River, estado de Massachusettes. Corn um total de 99.922 habitantes,

a comunidade portuguesa ou de descendencia portuguesa é de 50%,

sendo predominantemente de origem acoriana. A principal ocupacao

de milhares de familias e o trabalho em fabricas que nao requerem

mao-de-obra especializada. Na sequencia do desmantelamento de
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centenas de unidades fabris, graves dificuldades econemicas e

problemas sociais assolaram esta cidade. A taxa de desemprego 6

elevada e a recessao economica 6 vivida de modo intenso. Em

questa° de poucos anos, a actividade industrial e comercial ficou

reduzida a menos de metade, arrastando consigo milhares de

trabalhadores que, pelo facto de nao terem instrucao, veem gora do s

os seus esforcos de conseguir outro emprego.

0 ensino do Portugues ministrado nesta cidade 6 uma tarefa

ardua. Muito embora os docentes tenham acesso as instalacoes de

uma escola publica norte-americana, a Sylvia School, equipada com

material abundance dos programas bilingues e localizada na baixa

citadina, a frequencia aos cursos a deveras diminuta o que

compromete e periga a continuacao da leccionagio.

0 desinteresse revelado pelos imigrantes oriundos dos Acores

pela sua lingua, contrariamente a atitude dos continentais noutras

areas dos E.U.A., tern suscitado a preocupacao de muitos daqueles

que se encontram ligados ao ensino. A explicacao apontada por todos

os docentes entrevistados, assim como pela coordenadora do ensino

do Portugues para os Estados Unidos, a confirmada por um trabalh o

de Oliveira (1991), publicado no Suplemento do jornal Lu s o-

A mericano;

"Estes sao, como se sabe, emigrantes que, na sua
maioria, nao voltario ao arquipelago, pelo que
procuram desde o inicio a maxima integragio na
sociedade norte-americans. E natural, por isso, q u e
os seus filhos nao frequentem as escolas
portuguesas' (p. 9 da Revista - Suplemento)
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Na opiniao da Directora da Escola de Fall River, a resposta para

contornar o problema dos portugueses, radicados naquela area, nao

pretenderem preservar as origens, em pouco ou nada incentivando

as geragOes mais novas a estudar Portugues, deve ser encontrada no

seio da comunidade, nomeadamente nas associagoes e/ou clubes que

congregam a sua volts milhares de associados acorianos. Segundo a

mesma fonte, se tal medida nao for tomada brevemente a escola

portuguesa tern de fechar as portas corn falta de estudantes e de

apoios.

0 desinteresse pelas Escolas Portuguesas nao significa, por si

so, que toda esta comunidade esta arredada das suss origens. Na

verdade, a quantidade de mass media a que os lusalandeses tem

acesso (duas estaciies de radio- WJFD "Radio Globo" de New Bedford

e WRCP "Radio Club Portuguese" de North Providence; varios jornais

daquela area - Portuguese American, Providence, Portuguese Times.

New Bedford e 0 Jornal de Fall River"; o Canal 20, canal televisivo

corn programacao em lingua portuguesa) e o use generalizado que se

faz do Portugues como lingua de comunicacao nas diferentes areas

da vida desta cidade comercio, reparticoes publicas, vida social, etc.

comprovam o contrario. Em muitos lanes, ve-se televisao em

Portugues, leem-se jornais portugueses, fala-se ainda a nossa lingua

corn os imigrantes da primeira geracao que nao sabem Ingles, ouve-

se miisica do nosso pais, escrevem-se e Teem -se cartas para e de

Portugal, assiste-se a missy em Portugues e pertence-se a urn clube

cultural ou desportivo portugues. Ha sem dovida toda uma

atmosfera caracteristicamente lusa. Porem, sera ingenuidade nossa
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pensarmos que esta situacao se mantera inalterada corn as geracoes

nascidas ja nos E.U.A..

Escola Portuguesa Casa da Saudade

Situada na cidade de New Bedford, Massachusetts, cuja

populacao ronda 100.000 habi tantes, esta e outra instituicao e scolar

servem uma populacao de 50.000 portugueses, maioritariamente

oriundos dos Acores. As caracteristicas desta comunidade s a o

diferentes das da cidade anterior porque o ponto vital da economia é

a actividade pi scateria, que tambem se encontra em crise em

consequencia da recessao economica que o pals atravessa. Corn muita

frequencia, ouvimos os alunos referirem que seria impossivel

entrarmos em contacto com os pais dado que estes se encontravam

no mar, onde iriam ficar por periodo de tempo prolongado.

Na escola visitada, sao ministradas aulas num edificio, onde

esta in stalada uma dependencia da biblioteca pfiblica principal, que

contem quase exclusivamente material de leitura em Portugues. Para

alem da biblioteca, existem espacos destinados a urn clube

desportivo de 1 usalandeses e, curiosamente, o mesmo edificio al ber g a

os escriterios de um organismo que di apoio aos i migrantes

portugueses e de outras nacionalidades. A proximidade com a

ambiencia portuguesa parece nao e star a ser maxi mizada por

aqueles que frequentam a escola. Os educandos, descendentes de

portugueses, originariamente acorianos, nao mostram grande

interesse em frequentar a escola portuguesa, e ate mesmo os

docentes, a excepcao de um, declararam na entrevista que nao
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faziam use da biblioteca nem para si, nem para os educandos. Fa la-se

inclusivamente em fechar esta escola.

Se exceptuarmos o privilegio do acesso directo a um manancial

riquissimo e actualizado de literatura proveniente de Portugal, pouco

ou nada nos rests para ressalvar - as salas de aula nao sao

acolhedoras, as paredes, janelas, portas e mobiliario sao velhos. A s

carteiras esta() dispostas em filas, o que nao promove a participacao

e relacoes interpessoais. Em salas de aula espacosas nao se vislumbra

outro tipo de material pedagogico-didactico para alem dos escassos

manuais e fichas de trabalho enviados por Portugal.

A biblioteca nao é o fink° local onde se pode manter u m

contacto directo corn a lingua e cultura portuguesas. Com efeito,

existem duas livrarias portuguesas, existe o Canal 20, "Portuguese

Channel", sediado nesta cidade, urna estacao de radio (WJFD "Radio

Globo"), urn jomal (Portuguese Times), clubes, associacoes, igrejas e

outra escola oficial portuguesa que, segundo a opiniao dos docentes

entrevistados, tern aptimas condicoes e um numero grande de

estudantes.

Escola Portuguesa de Bristol

A comunidade portuguesa desta cidade, Bristol, Rhode Island,

tal como Fall River e New Bedford, é composta por milhares de

pessoas oriundas de Portugal Continental e Regioes Autenomas. Uma

estimativa cedida pelos servicos consulares de Providence, Rhode

Island, menciona que numa cidade de 20.000 habitantes os

portugueses ou seus descendentes rondam os 14.000.
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Nesta cidade ha muitos clubes e associacoes desportivas

portugueses. As pessoas tem acesso a um canal de televisao por cabo

que emite em lingua portuguesa - "Full Channel" de Warren, o

mesmo acontecendo corn a estacao de radio de New Bedford. Para

alem da "Pagina Lusiada" que é incluida no semanario local de lingua

inglesa, Bristol Phoenix, ha urn jornal sediado naquele estado, em

Providence, o Portuguese American,

De notar, por outro lado, que acesso propriamente di to a

literatura ji nao a assim tao facil. Nao ha bibliotecas publicas o u

livrarias corn material escrito em Portugues.

As salas onde decorrem as aulas de Portugues sao cedidas por

uma escola catelica situada nas traseiras de uma igreja largamente

frequentada por portugueses. As in stalacoes onde se ministram as

aulas sao asseadas e relativamente novas, mas sac, poucos o s

estudantes que se inscrevem. A escola portuguesa nao seduz

progenitores, nem criancas. A mbos os grupos nao sentem

necessidade de dominar outra lingua para alem do Ingles, mesmo

sabendo que ser-se bilingue é condicao sine qua non para se

con seguir um emprego no futuro (Isto para nao referir outras

vantagens sobejamente conhecidas por todos). Corn um nu mero

reduzido de estudantes por ano lectivo, os docentes juntaram numa

s6 turma os educandos do quarto, quinto e sexto anos.

Escola Portuguesa de East Providence

A escola esti localizada numa cidade onde os portugueses sao

15.000 para uma populacao de 52.000 pessoas - East Providence,
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Rhode Island. As aulas sao dadas numa escola paroquial que

pertence a igreja de S. Francisco Xavier que, a semelhanca de todas

as igrejas das nossas comunidades, é frequentada por milhares de

pessoas lusalandesas. E 11111 edificio novo, corn salas espacosas e

acolhedoras.

Nesta comunidade, onde é relativamente facil contactar corn a

realidade portuguesa atraves dos clubes, igreja e Orgaos d e

comunicacao social, podem-se comprar jornais porlugueses, revistas

e alguma literatura para adulto (literatura infanto-juvenil so em

New Bedford, disseram os entrevistados). Os habitantes tem acesso

por cabo ao canal de televisao portugues da cidade de New Bedford,

como tambem a duas radios, uma de New Bedford, WJFD "Radio

Globo" e a outra de North Providence, WRCP "Radio Clube Portugues".

A biblioteca da cidade possui alguns livros em lingua portuguesa,

mas nada de significativo para os educandos das Escolas Portuguesas.

Esta instituicao escolar debate-se tambem corn falta de

educandos, contudo no parecer dos docentes, os discentes que la

chegam acabam por gostar e ficam. 0 calor humano e a alegria foram

visiveis aquando da ida a escola. Numa das salas cantava-se em

portugues ao som de um violao que o professor tocava. Na outra sala

cujos aprendentes visitamos, vimo-los reunidos em grupo, num

perfeito exemplo de trabalho cooperativo, a preparar cartazes sobre

comida tradicional portuguesa, em que se destacava a sopa de pedra.

Escola Portuguesa Luis de Camees

Esta é considerada a escola portuguesa mais antiga nos E.U.A. e

a que tradicionalmente tern elevado numero de sujei to s
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matriculados. Localizada na cidade de Newark, New Jersey, cuja

populacao 6 de 70% de portugueses, maioritariamente oriundos do

Continente portugues, possui instalacoes proprias para a leccionacao

da Lingua Portuguesa num edificio que 6 propriedade do Sport Clube

Portugues. Gragas a este clube e a uma comunidade que se orguiha

de ser portuguesa e que acalenta o sonho de voltar definitivamente

num futuro proximo a sua terra natal, o ensino do Portugues

encontra neste estado da America do Norte uma aceitagio sem

precedentes noutras areas. As turmas que participaram no presente

trabalho de investigagao eram muito numerosas, assim como as

restantes existentes na escola. S6 para dar uma ideia mais correcta

do trabalho desenvolvido neste estabelecimento de ensino devo

dizer que varias turmas de todos os anos funcionam diariamente a o

final da tarde em simultaneo.

A corroborar a presenga portuguesa dentro da escola,

encontra-se o ambiente que se vive nesta cidade. Fala-se Portugues

em todos os lados e, em jeito de brincadeira, costuma-se dizer que

nao 6 precis() falar Ingles em Newark. De facto, ao caminharmos pela

cidade apercebemo-nos de que existem ruas onde a comunidade

portuguesa nao passa desapercebida devido as inumeras casas

comerciais, restaurantes,padarias, pastelarias, agencias de viagem,

etc cujos proprietarios sao lusalandeses. Tambem nesta area se

frequenta a missa e a catequese em Portugues; vendem-se muitos

livros escritos em Portugues, revistas e jornais. Inclusivamente urn

desses jornais esta sediado nesta cidade, o Luso-Americano, Para

alem disto, os utentes tem ao seu dispor um canal de televisao

portugues.
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Esco la Portuguesa de Harrison

Este estabelecimento de ensino funciona numa escola

secundaria pfiblica americana da cidade de Harrison, New Jersey.

Corn uma populacdo estudantil de 180 elementos, a escola vai

executando os objectivos que the estao na base promover a lingua e

cultura portuguesas e criar o sentido de identidade corn a aposta

que faz no potencial humano, uma vez que os recursos audio-visuais

sao praticamente nulos, assim como o material pedagogico-didactico.

Esta é efectivamente uma escola exemplar nesse sentido, pois corn

bastante regularidade tern dinamizado actividades culturais, abertas

a comunidade, que reflectem o esforco desenvolvido pelos docentes,

educandos e progenitores. A dinamica imprimida na escola a volta d o

prazer de aprender Portugues por parte dos mais novos foi referida

pela sua directors, ao afirmar que: "A principio, as criancas eram

quase forcadas a vir para a escola portuguesa, mas agora estao

ansiosas por chegar a segunda classe, que é a altura em que as

deixamos matricular."

Harrison, situada a poucos minutos de Newark, é uma cidade

pequena cuja populacao pertence essencialmente a classe baixa e

media. As pessoas sao empregadas fabris, de escritorio e de casas

comerciais. Tambem nesta cidade os portugueses ou os seus

descendentes sao muitos e estao infiltrados em todas as areas da

vida da cidade, especialmente na actividade comercial.

Aqui, como noutros locais, os clubes e associacees afectos a

comunidade portuguesa tambem existem, porem, o mesmo nao se

pode afirmar relativamente aos ergios de comunicacao; nao h a
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jornais, nem canal televisivo sediados nesta cidade. Quem deseje um

contacto directo corn instituicOes desta

Newark. Foi-nos adiantado pela

presentemente se esta a trabaihar na

natureza tern de deslocar-se a

directora da escola que

implementacao de uma radio

local corn emiss6es em lingua portuguesa.

Escola Nuno Aivares Pereira

0 ensino do Portugues em Jamaica, arredores da cidade de

Nova Iorque, é realizado em instalagoes anexas a urn clube

recreativo portugues. 0 espaco fisico é exiguo e nao tern condicoes

para a leccionacao. JA existe urn projecto para a construcao

edificio, onde decorrerao as aulas, num futuro incerto.

A coexistencia entre os dirigentes do clube e o corpo do.

nem sempre tern sido pacifica (situacao, alias, que acontece noutras

instituigoes escolares). Neste caso, tal deve-se ao facto das pessoas

corn responsabilidades directas no processo educativo, a nivel da

direcgao do clube, nao estarem suficientemente sensibilizadas para o

valor incondicional da educagao, neste caso, do ensino do Portugues e

valorizarem mais outras actividades, nomeadamente, o desporto. De

notar que sao os progenitores, alguns associados do clube e os

docentes que tem garantido corn exito a continuidade do ensino que

se ministra nesta escola. Mesmo corn grandes problemas - falta de

espago e escassez de material didactico-pedag6gico sugestivo e

apropriado para a idade dos educandos -, a escola conta corn 116

discentes, numero considerivel no computo geral das Escolas

Portuguesas nos E.U.A..

de ur
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Jamaica faz parte da zona sul do Burrough de Queens cuja

populacao é de 201.270. Por seu turno, os portugueses ou

descendentes destes sao 15.000. Nesta area nao existe estacao de

radio portuguesa, canal de televisao na nossa lingua, bib lioteca

escolar e/ou pfiblica corn material escrito em Portugues e o acesso a

jornais e revistas portugueses é dificil. Tem, no entanto, grande

divulgacao nesta comunidade os dois jornais publicados em lingua

portuguesa, em Newark, New Jersey, o Luso A melicano e o

Portuguese Post.

Escola Infante D. Henrique

Tambem estas aulas funcionam nas instalacoes de urn clube de

catheter cultural e recreativo, na cidade de Mount Vernon, Estado de

New York, em salas destinadas exclusivamente ao ensino do

Portugues. Para alem do ensino da lingua, assiste-se, por parte das

direccoes do clube e da escola, a uma grande preocupacao em

promover actividades que visam a uniao da comunidade pelo

convivio entre as varias geracoes e o desenvolvimento da identidade

cultural nos mail novos, conducente a uma melhor compreensio da

sua realidade vivencial. Referimo-nos a aulas extracurriculares de

Folclore, Daiwa, Karate, Pin tura e Trabalhos Manuais e Mt sica WOO

e viola) que tem lugar aos fins-de-semana, nas mesmas instalacOes, e

que contam corn a adesio de dezenas de criancas e jovens.

Este conjunto de actividades, as quais se resolveu chamar

"Programa de Sabado", parece tentar colmatar o vazio que advem do

distanciamento que se vive nesta cidade, relativamente as coisas d e
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Portugal nao ha biblioteca, livrarias, nem tao pouco orgaos de

comunicacao social em Portugues. Os membros desta comunidade,

como os da anteriores, sao leitores assiduos dos jornais enviados de

Newark e pouco mais podem fazer.

Em Mount Vernon, cidade com 67.153 habitantes, esti

localizada a escola. A populacao portuguesa ou de ascendencia

portuguesa e de 12.500 pessoas. E composts, na sua quase

globalidade, por continentais que tencionam regressar a Portugal.

Daqui se conclui que mandar o filho a escola portuguesa torna-se

quase uma necessidade, mesmo sabendo que o regresso se torna

cada vez mais dificil com o decorrer do tempo e consequente

crescimento dos descendentes e seu enraizamento na sociedade e

cultura norte-americana.

Escola de Nossa Senhora de Fatima

Hartford, Connecticut, 6 a cidade onde fica situada esta escola.

Com uma populacao de 65 000 habitantes, os falantes portugueses

rondam os 15 000 e sao provenientes dos Acores, Portugal

Continental, Madeira, Cabo Verde e Angola. Perante a ausencia de

uma biblioteca publica com material de leitura abundance e

actualizado, e tambem face a ausencia de livrarias ou outros

estabelecimentos comerciais que vendam literatura escrita e m

Portugues, os contactos corn as coisas de Portugal acontecem atraves

dos clubes recreativos e da igreja que, alias, desempenha urn papel

preponderante neste dominio, ao oferecer I comunidade Portuguesa

servicos religiosos, urn infantario e a Escola Oficial Portuguesa.
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Para alem disco, a co m unidade portuguesa 6 servida por

alguns programas radiofonicos e televisivos, nomeadamente o

programa " A mplitude", "Cultura e Vida ", "Hora da Saudade" e "A Voz

do Emigrante". Em termos de televisao, existe o programa "TV

Portugal". Na opiniao dos servicos con sulares desta area, "Estes

programas sao valiosos. Embora corn carencias, ajudam a divulgar e a

preservar a lingua e cul tura portuguesa." Seri born lembrar que

qualquer urn deles nao 6 transmitido todos os dias, nem tao pouco

por periodos ex ten sos.

Quanto a escola portuguesa, esta funciona em in s ta lag 6 e s

contiguas a igreja Nossa Senhora de Fatima, em dois espagos

di ferentes. Urn novo, com espagos amplos, no interior do edificio da

igreja e outro num imovel mais velho ao lado da igreja. 0 ambiente

que se vive nesta escola, especial mente no segundo espaco que

acabei de mencionar, é de grande dedicacao por parte de alguns

docentes e seus discipulos. Apesar das salas serem pequenas para o

grande ninnero de criancas que as frequenta, o ambiente de trabalho

6 bastante satisfatorio e, diria mesmo, convidativo. As salas

encon tram se adornadas com os trabalhos dos educandos e existe

u ma quantidade enorme de projectos de trabalho em forma de livro

que constitui material de leitura na aula e que podem ser lidos pelos

progenitores e/ou qualquer visitante que se desloque a escola.

Escola Portuguesa de Bridgeport

Para a leccionagao das aulas de Portugues sao cedidas

instalagoes por urn clube local. Nao sendo salas modernas, nem
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con fortaveis, assiste-se a urn calor humano exemplar que traz

agentes de ensino e discentes unidos e corn um sorriso estampado no

rosto.

Esta escola esta localizada numa cidade considerada "fantasma"

cujo total de habitantes e de 60.000. E o municipio com o indice mais

elevado de

As ruas da

comercio,

desemprego e de criminalidade do Estado Connecticut.

baixa citadina encontram-se semi-desertas, corn pouco

rareiam as instituicoes bancarias e o movimento nos

transportes publicos é proprio de uma cidadela provinciana e nunca

da cidade que, ainda ha poucos anos, era a mais industrial e

desenvolvida do Estado.

E neste contexto que vive

portugueses (15.000) provenientes,

uma comunidade numerosa de

na sua maioria, do continente.

Dadas as dificuldades econemicas e os problemas sociais, estes

lusalandeses anseiam pelo regresso a Portugal, dal ser um

imperativo mandar as criancas para a escola portuguesa. Mas

enquanto isso nao acontece, a comunidade mantem-se unida pela

igreja, por um clube que promove actividades desportivas e culturais

e pela escola. Uma vez por semana, durante uma hora, pode-se ver e

ouvir televisao em Portugues. Existe tambem uma estacao de radio

que emite todos os dias na nossa lingua.

Conclusao:

Foi nosso objectivo com este capitulo oferecer ao leitor uma

visao do ambiente que se vive nas Escolas Portuguesas, nao

esquecendo as caracteristicas das comunidades em que estas
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instituigOes escolares se inserem. Em tragos largos, podemos concluir

que trio obstante as diferengas entre estas relativamente ao espaco

fisico onde as aulas sao ministradas, o trabalho desenvolvido pelos

professores e professoras e ao numero de educandos, algumas

semelhancas podedo ser encontradas, nomeadamente o objectivo de

manter vivos a lingua e os costumes de Portugal na diaspora.

Alt m das escolas oficiais portuguesas, algumas comunidades

lusalandesas sao servidas de outros meios que as aproxima de

Portugal. Os ergios de comunicagio, os clubes de catheter cultural e

recreativo, as igrejas corn missas e catequese em Portugues, as festas

religiosas constituem as principais referencias de uma minoria que

luta por manter as suas raizes.

Tivemos a oportunidade de verificar que as comunidades tern

caracteristicas diferentes entre si. Na relagio que as mesmas

mantem corn as escolas, o que mais nos chamou a atencao foi o gosto

que os individuos oriundos do continente portugues tern em enviar

os seus filhos e filhas para as escolas face ao desinteresse revelado

pelos progenitores agorianos.

54

75



CAPITULO IV

FUNDAMENTAcA0 TEORICA

Centrando-se o tema na problematica da leitura, pareceu-nos

imprescindivel rever a bibliografia relativa aos seguintes pontos: (1)

A relevancia desta actividade em termos gerais; (2) As atitudes dos

discentes; (3) Os factores que, geralmente, tern sido associados as

atitudes face a leitura; (4) 0 papel dos progenitores e docentes, no

sentido de promover atitudes positives nos estudantes; (5) A s

preferencias da populacao estudantil; (6) A fungi° dos progenitores e

agentes de ensino no alargamento dos interesses dos discentes.

A Importancia da Leitura

Urge esclarecer que, embora este constitua o PRIMEIRO e studo

sistematizado nas ESCOLAS OFICIAIS PORTUGUESAS NOS ESTADOS

UNIDOS, muito se tern estudado sobre a problematica da leitura nas

mais variadas linguas, especialmente naquele pais. Este facto v e m

corroborar a importancia das correntes pedagogicas que, em todo o

mundo, tern vindo a apontar a leitura como a area curricular mais

relevante da caminhada escolar da crianca, assim como preocupagio

prioritaria dos agentes de Ensino em geral e dos progenitores

(Morrow e Weinstein,1986; Saracho,1984-85; e Sanacore,1990). II

em 1967, Shnayer reivindicava um papel de destaque para este
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conteudo ao afirmar que os educadores sao unanimes ao

considerarem que a maior preocupacao educacional deve residir no

estimulo pela leitura.

Por seu turno, Deus (1989) proferiu numa comunicacao, no

ultimo Congresso sobre o Ensino do Portugues em Lisboa, o seguinte:

"Quando ouco alguns responsaveis por educacio
dizer 'a leitura nao é o mais importante!' fico

apreensiva. Sem duvida que ha muitos outros
aspectos a considerar, mas a leitura, se nab é ra ma i s
importante, é muito importance!" (p. 259)

A leitura quer seja motivada pelo desejo ou necessidade de

aquisicao de informacao (leitura funcional), quer pela busca de

momentos de prazer (leitura recreativa), desempenha urn papel

preponderante nas sociedades do nosso seculo (Potts, 1979). Apesar

dos recursos audiovisuais existentes presentemente, a leitura ocupa

urn papel de relevo na vida e na escola. A capacidade para ler tem

implicageks a todos os niveis econ6micas, sociais, politicas e pessoais

e a sua importancia aumenta consoante a sociedade se torna mai s

dependente da informagio (Guthrie e Greaney, 1991). No m u n do

actual, que se quer caracterizado pela liberdade de expressio, saber

ler adequada e criticamente permite-nos reflectir sobre diferentes

pontos de vista da realidade humana, aumentando assim a nossa

participagio na vida colectiva e tornando-nos verdadeiros cidadaos

do mundo.

Num piano mais restrito de ensino/aprendizagem da leitura,

nao podemos deixar de mencionar que se trata de urn meio pelo qual

se filtra e se desenvolve o dominio da lingua, nomeadamente nas
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dimensoes vocabulares e estruturais e na vertente cultural q u e

implicita ou explicitamente o texto veicula. Alarcio (1991), num

trabalho sobre a leitura como meio de desenvolvimento linguistico,

adiantou algumas consideracoes:

Consolidacao, pela representacao visual, dos elementos

linguisticos que ji ouvimos oralmente.

Confirmacao ou infirmacao de hipoteses que colocamos sobre

o nosso saber linguistico.

Descoberta de novos vocabulos pela contextualizacao.

Igualmente para Mucha() (1991), ler serve para fomentar n a

crianca a concentracao, a imaginacao, o vocabulario, a atencao, a

associacao de ideias, o divertimento, o prazer e a aquisicao de

valores. Esta actividade exp.& os leitores a varias formas de

comunicacao, em que os pensamentos de quem escreve, registados

graficamente, precisam de ser decodificados por quem os

Todos estes aspectos foram amplamente discutidos por Sousa

(1990) que defendeu que a leitura de textos literarios podia produzir

dois tipos de efeito, escalonados em dois graus. Ao primeiro

corresponde o prazer imediato que o leitor experimenta ao tentar

solucionar "enigmas" levantados pelas estruturas textuais de

superficie e ao identificar-se corn pessoas, situagoes e valores; ao

segundo corresponde a possibilidade de "explorar e definir -o valor e

o sentido da experiencia humana, bem como a de desenvolver a

sensibilidade pessoal e a consciencia social e moral" (p. 116)
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Pires (1990) foi ainda mais longe ao referir-se a dimensao

social da leitura de textos literarios. Disse que estes sao fonte de

emancipagao do leitor ao libertarem-no do processo de massificacao.

Podemos concluir que a leitura 6 uma actividade complexa, pois

tern implicacoes a diferentes niveis. Resumidamente, diriamos que

ler é simultaneamente um processo cognitivo, linguistico, afectivo e

social, entre outros. 0 primeiro pode traduzir-se como urn processo

do pensamento. 0 conceito de leitura, como 6 compreendido hoje e m

dia, nao se identifica corn um passivo "passar de olhos" sobre a

mancha grafica, 6, antes, um processo activo que se realiza para alern

da decifracao (Jolibert,1991; Rhodes e Dudley-Marling, 1988; Vacca e

Vacca, 1989). 0 leitor perante o material escrito procura e constr6i

sentido, isto 6, tenta apreender o significado do texto, tenta

compreende-lo (Morais, 1989). Tal 6 possivel atraves das interaccOes

e transaccoes que se estabelecem entre o leitor e o texto e tambem

do conhecimento que o leitor ji possui sobre o assunto aquilo a que

os norte-americanos denominam de "background knowledge" ou

"prior knowledge" (Anderson e Pearson, 1984; Perfetti, 1985; e

Alarcao, 1991; Mckeown, Beck, Sinatra e Loxterman, 1992).

0 segundo aspecto, linguistico, reporta-se a lingua como um

sistema que obedece a regras internas de funcionamento por forma a

garantir a comunicacao efectiva entre texto escrito e leitor. Aqui tem

de ser tomadas em linha de conta a gramatica do texto, a adequacao

da sua sintaxe e lexico aos destinarios das mensagens (Poersh e

Amaral, 1989). S6 nos casos em que estes factores se combinam

harmoniosamente, podemos falar de leitura efectiva e motivadora.
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A di men sao afectiva da leitura define-se pelo gosto, desejo ou

necessidade de ler ( Anderson, Heibert, Scott e Wilkinson, 19 8 5 ;

Eldredge e Butterfield, 1986; Tunnel,Calder e Justen 111,1988). Ao

aprofundarmos o conceito, concluimos que este nos remete para a

relacao inti ma estabelecida entre a mensagem e o leitor atraves de

urn processo de identificacao que se estabelece com a forma of

conteado do material escrito. Nao raras vezes, quem le confronta-se

corn a vivencia de emocOes e sentimentos a varios niveis a

mensagem escrita espelha realidades que ji viveu, esti a viver ou

tern probabilidades de enfrentar no futuro; a leitura de determinado

texto pode conduzir a um estado tal de fruicao, de prazer, que faz

corn que o leitor sinta dificuldade em deixar de ler o texto.

Estas consideracoes conduzem-nos tambem ao conceito de

biblioterapia, que se tern de finido pelas fung 'des terapeuticas da

leitura a partir da apresentacao e resolucio de problemas corn os

quais os seres humanos se confrontam no seu dia-a-dia. Daqui pode

deduzir- se que este tipo de literatura, amplamente divulgada no

Ensino Primario, Preparaterio e Secundario nos E.U.A., fora p rob 1 e

de indole social e pessoal corn o intuito de ajudar a ultrapassar crises

e problemas, como, por exemplo, o divercio dos progenitores, a morte

de urn ente querido, o desemprego, a sexualidade, a doenca, a

toxicodependencia, a adopcao, entre outros (Krickeberg, 1991; Ourts,

1991; e Barclay, 1992). Por consequencia, mais uma vez, é a questa()

da identificacao, da relacao afectiva que se cria entre o leitor e o
texto que esti em causa. 0 ultimo ponto pressupoe interaccaes

sociais, nomeadamente, autor/leitor (de que temos vindo a falar);
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leitor/outros intervenientes. Sobre o assunto, Jacques Fijalkow

(1990) escreveu:

"A psicologia da leitura nao tem nada a ganhar ao

limitar-se a uma psicologia do homem ss5. chegado
o tempo, segundo pensamos, de completar esta com
uma psicologia social. Nilo se aprende a ler sozinho".
(p. 21)

Segundo o mesmo autor, o sucesso em leitura sera mail facilmente

atingido se nela considerarmos as interaccees entre

docente/progenitor, docente/investigador, progenitor/crianca,

docente/crianca, crianga/crianca, crianca/tex to escrito.

Os conceitos anteriormente expostos ilustram bem a riqueza

que acompanha a actividade da leitura e deixam antever a concepcio

de que esta o urn instrumento basico e imprescindivel a quem quiser

obter exito na escola, na vida social e no mundo do trabalho (Guthrie

e Greane, 1991). E comummente aceite que uma aquisicao deficiente

da capacidade para ler compromete o sucesso escolar do individuo e

posteriomente o seu futuro. Assim, verificamos que, quando esta

realidade acontece, aumentam as possibilidades de urn estudo

defeituoso na maioria das disciplines do programa. Deus (1989) expos

que quando a crianca le mal e com dificuldade compromete toda a

sua caminhada escolar. Nao consegue resolver problemas porque nao

sabe le-los, nag, estuda bem porque a leitura a cansa e redige mal

porque desconhece a imagem visual das palavras.



As Atitudes dos Educandos

Ha consen so generalizado de que a atitude relativamente a

leitura é uma disposicao natural e interior para responder de

maneira favoravel ou desfavoravel aos textos (Harris e Sipay, 1985;

Vacca e Vacca, 1989). No entanto, é sabido que, quando se trata de

analisar as atitudes, nao basta saber como é que as pessoas se sen tem

quando leem.

Guthrie e Greaney (1991) escreveram que a atitude do leitor

face a leitura se encontra intimamente relacionada corn o grau de

fruicao que o individuo viveu em leituras anteriores e com o

conceito que cada um faz do acto de ler.

Por sua vez, Lewis e Teale ja em 1980 haviam expresso a

importancia que existe entre a atitude do leitor e todo o mecanismo

interior de valoracao do acto de ler por parte de cada urn. Assim,

estes investigadores apresentaram u ma perspectiva

multidimensional da atitude manifestada por esta ocupacao.

Defendem os mesmos que a atitude é variavel consoante os seguintes

parametros: (1) o valor que cada pessoa via na leitura como

possibilidade de ficar a conhecer-se melhor a si preprio e aos outros;

(2) o reconhecimento de que atraves da leitura se consegue sucesso

escolar e profissional; e (3) o prazer que surge na sequencia da

mesma. A explicitacao destes tres parametros permitiu que autores

tivessem concluido sobre as componentes que constituem a atitude

daqueles que leem. Existe uma componente cognitive que consiste

nas conviccoes e opinioes que cada pessoa faz da leitura; a segunda
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componente é emocional porque esti relacionada com os juizos de

valor ou sentimentos acerca da leitura; e a Cr ltima componente,

denominada de comportamental, refere-se as intengoes que cads

pessoa possui ao ler e nos momentos de leitura efectivos.

Para Alexander and Filler (1976), as atitudes nao sao algo de

estavel ou imutavel porque estas podem sofrer alteracoes perante

varifiveis extrinsecas e intrinsecas ao leitor. As primeiras variaveis

podem ser os progenitores, o lar, o estatuto socio-econemico,

docente, a escola, abordagens pedagogico-didacticas especificas e

programas especiais de leitura. As segundas corresponde o estado de

espirito, o conceito que faz de si como leitor, o sexo, a inteligencia e a s

preferencias que tem em leitura.

Desenvolvimento de Atitudes Positivas

Deve ser do conhecimento de todas as pessoas ligadas

educacao (corn responsabilidades acrescidas do corpo docente) que o

desenvolvimento de atitudes positivas face a leitura 6 uma tarefa

imprescindivel. Tudo leva a crer que assim 6, pois, na opiniao d e

Morrow e Weinstein (1986), ha consenso entre os docentes de que

muito importante encorajar os educandos a tornarem-se leitores corn

habitos de leitura duradoiros e voluntarios.

McHugh (1989), na sua tese de mestrado, defendeu que :

"Um dos objectivos mais importantes de todos os
educadores deveria ser o desenvolvimento de atitudes
positivas relativamente a leitura por parte dos seus
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educandos. HA muitos educandos que nao gostam de
ler e fazem praticamente tudo pars nao se
envolverem com material escrito." (p 7) (Traducio)

A opiniao de Wendelin e Zinck (1983) corrobora a assercao

anterior ao considerar que no ensino da leitura se deve trabaihar no

sentido de unir de tal modo os discentes aos livros que aqueles

passem a escolher a leitura como uma actividade recreativa.

Urn exemplo que ilustra bem a importancia de atitudes

positivas é urn trabalho desenvolvido por Chomsky (1978). Esta

trabalhou corn criancas da terceira classe possuidoras de um "indice

de inteligencia" considerado normal e que nao apresentavam

aparentemente problemas de expressao oral, mas que nao

conseguiam ler. A sua descricao identificou-as como pessoas que

detestavam ler e que evitavam esta actividade sempre que possivel.

Abandonando o programa tradicional de decodificacao de palavras,

Chomsky pediu aos intervenientes que escutassem as hist6rias

gravadas, ao mesmo tempo que acompanhavam o texto escrito. As

criancas foram solicitadas a debrucarem-se sobre o texto escrito

varias vexes, o que lhes permitiu familiarizarem-se com as palavras.

A repeticao desta estrategia corn base na literatura provou ser a

resposta para o sucesso atingido. Na opiniao de Chomsky, foi o

fascinio que os discentes descobriram pela leitura que os fez

aprender a ler. Docentes e progenitores destas criancas sentiram o

progresso, visto que as mesmas comecaram a preencher os seus

tempos livres corn a leitura de histerias.
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Outros investigadores ( Fader, Duggins, Finn e Mcneil, 1976;

Greaney, 1980; Tunnel, 1986) observaram mudancas de atitudes

identicas em criancas mais velhas.

Nesta perspectiva, alguns investigadores sao da opiniao de que

a criacao de atitudes positivas face a leitura tern de passar pelo

desenvolvimento de estrategias conducentes a promocao do dominio

afectivo da leitura na sala de aula. Os docentes tern, acima de tudo, d e

ensinar a gostar de ler, a criar habitos de leitura para que, no futuro,

os discentes encontrem nesta actividade momentos de prazer e de

divertimento.

Sousa (1990) é da opiniao de que a leitura devia ser um jogo,

especialmente nos anos de escolaridade iniciais e intermedios:

"(...) a leitura como jogo deve preceder a anhlise
reflectida e parece ate um pre-requisito pars q u e

esta tenha significado, uma vez que sem prazer
ninguem 6 leitor voluntario (...) A leitura nas idades
abrangidas pela escolaridade, particularmente, a dos
niveis iniciais e intermedios, tem, assim, de andar
fortemente associada ao 16dico, pois s6 dessa forma
pode (corn) corner corn os jogos proprios da idade."
(p. 116)

Numa comunicagao, apresentada no Congresso sobre a

Investigacao e o Ensino do Portugues em 1987 por Vilhena, foram

divulgados os resultados de um trabalho de investigacao levado a

cabo em Portugal corn estudantes universitarios que se encontravam

no seu ultimo ano de curso correspondente ao estagio pedagOgico.

Este estudo visava saber a opiniao dos referidos estudantes sobre a

situacao periclitante do ensino do Portugues no nosso pais nos niveis

mais elementares; o motivo pelo qual os educandos sabem cada vez
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menos Portugues e detestam as aulas desta disciplina. Para alem de

outras, foi focado como uma das principais razoes a ausencia de

prazer em aprender. Tratando-se, como era o caso, de aulas de lingua,

a congressista afirmou que esse prazer advem do texto:

"0 prazer brota daquilo que contenta, que preenc he
vazios, que corresponde a um desejo, que c on forta,
que permite realizacio quer pelo sonho, quer pela
pratica vivencial(...) 0 prazer é do reino do
agradavel; e, no estudo do Portugues, ressalta da
fruiclio que vem da leitura.(...) 0 prazer da leitura
vem da intimidade com o texto lido, a qual traz bem
estar, 6 coiheita, é aquisicio. Ler 6 realizar uma
experiencia de participacio que deve ser feita c o m
gosto." (p 664)

A vertente afectiva da leitura tambem foi detectada p o r

Greaney e Hegarty (1987) que acredi tam que, a medida que as

criancas teem corn maior facilidade, ficam aptas a ler mais por prazer

do que por razoes pragmaticas ou evasivas. De acordo corn os mes mos

investigadores, nao 6 de surpreender que quanto mais positiva for a

experiencia, mais tempo dedicara a crianga a actividade da leitura.

Deste modo, as atitudes referentes a este skill estao relacionadas corn

a leitura que a crianca faz por prazer e de livre vontade, o que s ug ere

que o desenvolvi men to de predisposicao para a mesma esta

relacionado corn a grande satisfagao e prazer que a pessoa viveu nas

primeiras experiencias de leitura.

Efectivamente, a necessidade de desenvolver atitudes positives

pela leitura comega na pre-primaria e ate mesmo nos jardins de

infancia, como apontaram Larrick (1987); Boehnlein (1987); White,

Vaughn e Rorie (1986); e Vanlue (1991).
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A tiulo de exemplo, podemos referir Van Lue que na sua tese,

publicada em 1991, defendeu a necessidade de proporcionar a o s

educandos nos primeiros anos da vida escolar experiencias bem

sucedidas e foi ainda mais longe ao afirmar que tal se é possivel se as

propostas de actividade de ei tura forem ao encontro das

necessidades das criancas, ao inves de ser guiada a partir dos

materiais disponiveis.

E ponto assente que a formacao de atitudes positives é possivel

e desejavel. Como ja tivemos oportunidade de expor, esta tarefa, que

visa a criacao dos chamados bons leitores, deve ser o objectivo mais

importante do ensino da leitura. Para atingir esse fim, é preciso

investir nesse campo.

Mas, afinal, o que é urn Bom ou Mau Leitor? Esta pergunta

coloca-nos perante o problema da identificacao do perfil de cada um

deles, aspectos que vamos tentar esclarecer antes de avancarmos

para a parte seguinte que ira descrever o que tem feito as escolas, os

docentes e os progenitores para promover a leitura na populacao

estudantil. Vamos faze-lo porque a delineacao dos parametros que os

tern definido nos trabalhos de investigacio parece-nos importante

para uma melhor compreensao do assunto deste capitulo.

Em traps largos, os estudantes considerados bons em materia

de leitura sal) os que tern atitudes positives quando lee m.

Inversamente, os maus sao aqueles que tem atitudes negativas face a

mesma realidade. Heathington a Alexander (1977-1978)

apresentaram um instrumento de avaliacdo das atitudes dos
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discentes, no qual previram os aspectos que diferenciavam os bons

dos maus leitores. Os primeiros, na situacio da sala de aula, sao

aqueles que se sentem felizes quando leem em grupo, gostam de 1 e r

em voz alta para a turma, apreciam ler em silencio na sua carteira,

leem muitos livros na aula, recorrem frequentemente as prateleiras

da mini-biblioteca da sala de aula, teem nos seus tempos livres,

voluntarizam -se para ler e trazem livros para a sala de aula.

Relativamente a leitura, por eles desenvolvida fora do contexto da

sala de aula, estes educandos gostam de ler e discutir as suas leituras

com os amigos e/ou membros da familia, tem muitos livros em casa,

leem antes de irem para a cama, preferem ler a ver televisio, gostam

de ler corn amigos depois da escola, leem quando vao de viagem, e

preferem ler a brincar. Quan to a biblioteca, estes gostam de a

frequentar para verem, folhearem e lerem muitos livros de literatura

infanto-juvenil.

Por seu turno, os maus leitores sao aqueles que na escola

preferem colorir a ler (no caso dos mais novos), nao gostam de ler em

voz alta, nunca acabam a historia que comecam a ler, nao gostam de

ler nos momentos de descanso, nunca esti() na pagina certa quando

se le em grupo, pensam que ler 6 um trabalho cansativo, dedicam

mais tempo a ver as imagens do livro do que a ler, nao discutem as

suas leituras corn amigos ou familiares. Este tipo de leitor, em

actividades de leitura fora da escola, age do seguinte modo: nao t e m

livros em casa, prefere it para a cama sem ler, gosta mais de ver

televisao ou brincar a ler. As bibliotecas, este tipo de discente nunca
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as frequenta. Quando ai vai, nao escolhe exemplares para ler e nao

gosta dos livros de literatura infanto-juvenil.

Escusado sera dizer que estas divergencias, entre os dois grupos

anteriormente expostos, se devem a factores extrinsecos a crianca: as

condicoes pouco favoraveis em que a aprendizagem e

desenvolvimento do acto de ler se processaram no lar e na escola.

Bondy (1991) fez o levantamento das expressoes emitidas por

criancas do primeiro ano de escolaridade sobre leitura na sequencia

de entrevistas e observacao directa dos mesmos. A fim de recolher

essas opinioes, deslocou-se durante quatro meses a uma escola, tendo

concluido que os educandos pertencentes ao grupo dos que Liam bem,

emitiram juizos de valor diferentes daqueles que apresentavam

dificuldades na leitura. As afirmacees dos primeiros conduziram as

seguintes definicoes de leitura: leitura 6 um meio pelo qual podemos

aprender coisas; ler proporciona prazer; ler 6 uma actividade social.

Os discentes do grupo constituido pelos maus leitores expressaram

que a leitura 6 dizer palavras correctamente; ler 6 trabalho escolar; e

6 uma forma de adquirir estatuto na aula perante os colegas.

factores Determinantes

A Idade

Ha muitos estudos que comprovam que as criancas, ao

entrarem para a escola, sio portadoras de atitudes positivas acerca

dos livros e da sua capacidade para ler (Durkin, 19 6 1 ;
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Alexander,1983; McKinlay, 1990 ). De acordo corn as mesmas fontes,

o desejo que a crianga apresenta para aprender a ler é o equivalente

ao desejo inato que ela tern para aprender outros skills,

nomeadamente a falar ou a explorar o mundo circundante.

Esta descoberta, feita em 1961, por Durkin, foi de tal modo

importante que continua a ser referenciada pelos investigadores mais

recentes. Por exemplo, Calder, Justen III e Phaup

descreveram esse trabalho. Explicaram eles que o referido estudo for

realizado corn 5000 sujeitos que iniciavam a leitura, os quais n a o

tinham tido qualquer contacto formal corn o ensino da leitura, m a s

cujos progenitores Liam regularmente em casa desde a altura em que

as criancas tinham dois anos. Os resultados fixaram que cerca de 49

das criancas eram leitoras inatas conseguiam her s6 de verem os

progenitores a ler para elas e de trocas de impressOes corn adultos

sobre as palavras e a leitura em geral. Quanto aos res.

elementos, conclui-se que tambem tinham atitudes fortement,

positivas acerca dos livros e das suas capacidades para ler, situacao

esta conducente ao garante de uma aprendizagem rapida e eficiente

deste conteudo.

Saracho (1984-1985) realizou urn estudo com 2232 criancas de

tres, quatro e cinco anos de idade provenientes de diferentes grupos

etnicos, escolhidas a sorte, que frequentavam programas diurnos de

diferentes instituicoes, como, por exemplo, jardins de infincia, escolas

publicas e centros de acolhimento de criancas. A intengao da

investigadora era ver quais as atitudes destes sujeitos nos seguintes

aspectos: leitura de livros em geral; leitura de todo o tipo de material
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impresso na escola; leitura de livros na biblioteca; e leitura de livros

na aula. As conclusoes apontaram que as criancas, de um modo geral,

gostavam das actividades de leitura. No entanto, os dados sugerem

que estas preferiam que a leitura se processasse na escola, em

detrimento do lar ou da biblioteca, de preferencia em actividades q u e

implicassem relagoes interpessoais. Exemplo paradigmatico 6 o prazer

que da as criancas que alguem lhes leia e lhes mostre as imagens de

urn livro. Outras actividades que sal) do agrado destas criangas sao

troca de impressoes sobre livros, contar uma hist6ria a um amigo,

folhear livros e fazer a leitura de imagens.

Esta comprovado que nos anos denominados de in termedios,

quarto, quinto e sexto anos, as atitudes das criancas no que conceme

a leitura se alteram (Brown, Engine Walibrown, 1979; Neale e

Proshek, 1967), encaminhando-se para atitudes desfavoraveis que

sao caracterizadas pelo desinteresse que acompanha o acto de ler.

Relativamente aos primeiros investigadores, eles

demonstraram que as alteragoes se efectuam em areas sensiveis da

leitura. Na passagem do quarto para o quinto ano, os discentes

expressaram que (1) sentem maiores dificuldades na leitura; (2)

vivem momentos de grande ansiedade quando solicitados a ler; (3)

preferem leitura silenciosa em detrimento da leitura em voz alts.

Parker e Paradis (1986) investigaram tambern o

desenvolvimento das atitudes de 134 individuos da primeira a sexta

classe. Os educandos eram provenientes de sete escolas primarias

localizadas numa zona rural. As criancas foram ministrados
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instrumentos que remetiam para os seguintes itens: leitura livre,

leitura orientada, leitura na biblioteca, no lar e leitura recreativa. Os

resultados apontaram para nenhuma alteracao de atitude nos tres

primeiros anos, nem entre o quinto e o sexto anos. Porem, algumas

diferencas foram encontradas entre o quarto e o quinto anos. 0

ultimo mostrou mais interesse em ler material que nao fosse indicado

pelos agentes de ensino como leitura obrigatoria nas aulas.

Tunnell, Calder, Justen e Phaup (1991) slesenvolveram um

trabalho de investigagao corn 508 criancas do segundo ao sexto ano

de escolaridade, de dois estados da America do Norte, corn vista a

deteccao das atitudes desses discentes em relagio a leitura. Os

investigadores concluiram que os estudantes tem uma atitude

favoravel entre o segundo e o quarto anos, passando a uma situacao

de neutralidade nos dois anos seguintes, situacao que degenera

progressivamente num maior desinteresse corn o passar do tempo.

Esta aparente mudanca deve-se a diferentes factores, tais como

a inexistencia de material de leitura diversificado e interessante para

determinadas idades; o facto do docente nao desenvolver a leitura na

sua vertente afectiva ler como um meio de aquisicao de prazer -; o

abandono a que a populacao estudantil é votada al:6s o terceiro ano,

pois a partir desse momento pensa-se que ela ji sabe ler; as

solicitacoes de varia ordem (preprias do nosso seculo) corn que as

criancas se deparam televisao, video, desporto, etc.
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Outro factor condicionador 6 o tipo de ensino que 6 ministra do

nas escolas, como foi defendido pelos investigadores Shapiro e White

( 1991).

Ambos realizaram urn trabalho que vein recolocar o problema

da idade na alteracao das atitudes dos educandos face a leitura. Na

sua opiniio, gostar de ler esti mais relacionado com o tipo de ensino

que é oferecido as criancas do que com o seu nivel etario. Este foi um

estudo comparativo das atitudes dos discentes em programas de

leitura tradicionais e nio-tradicionais. Os sujeitos do estudo foram

467 criancas de escolas do primeiro e segundo ciclos do Ensino Basic°

dos suburbios de Vancouver cujas caracteristicas fisicas e em termos

de recursos humanos eram muito semelhantes. Cento e sessenta e

cinco criancas, do primeiro ao setimo anos, frequentavam uma escola,

onde nao havia instrucao directa, em moldes tradicionais, da leitura.

Os curriculos foram desenhados corn o intuito de criar nos estudantes

um sentido de responsabilidade social e de autoconfianca.

Relativamente a leitura, optou-se por it com os educandos para a

biblioteca duas vezes por dia. A leitura aqui processava-se de modo

individual e aut6nomo. Na outra escola, as 302 criancas q u e

frequentavam os mesmos niveis de ensino foram submetidas ao

ensino tradicional da leitura com base em compendios.

Concluiram estes investigadores que, nos anos iniciais e

intermedios, o tipo de ensino da leitura a que tinham estado sujeitos

os educandos era de real importancia para a formacao de atitudes

diferentes nos discentes. Da primeira a terceira classe, a s

discrepancias apresentadas num e noutro programa foram grandes.
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As criancas do ensino tradicional tinham atitudes menos positivas

face a leitura, corn a agravante que essas atitudes se tornavam ainda

mais negativas na terceira classe.

0 mesmo se fez sentir nos anos intermedios. Aqueles, cujo

ensino da leitura assentou nos compendios, nao gostavam tanto de 1 e r

como os participantes do programa nao tradicional. Mas o mais

importante destes resultados é que os primeiros autodenom inaram-

se de "mails" leitores, porquanto sentiam grande ansiedade perante o

acto da leitura.

0 Sexo

Uma variante que tem sido relacionada em trabal hos de

investigacao corn as atitudes no que respeita a leitura tern sido a

diferenca sexual. Parker e Paradis (1986) concluiram que as

raparigas do En sino Preparatorio tem atitudes mais positivas e m

relacao a leitura do que os rapazes que frequentam o mesmo nivel de

ensino. As grandes di ferencas de atitudes entre os dois sexos,

segundo os mesmos, ocorreram nos segundo, quarto e quinto anos.

Dwyer e Reed (1989) descobriram que rapazes do quinto e sexto anos

tem atitudes consideravelmente mais pobres do que as raparigas. A

mesma conclusao chegaram Morrow e Weinstein (1986); Neuman

(1986) ; e Zamparelli (1990). Todos eles referiram que as raparigas

optam pela actividade da leitura com mais frequencia do que os

rapazes. Curiosamente, Murray e Medrick (1975) descobriram que os
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negros do sexo masculino tinham mais propensao para darem

mostras de sucesso do que as raparigas da mesma raga.

Num estudo desenvolvido pela Kellogg Foundation, Battle

Creek, Michigan, em Agosto de 1990, intitulado Reading Rainbow

Study, os investigadores confirmaram que os rapazes leem menos do

que as raparigas e explicitaram que o tempo dedicado a leitura pelas

raparigas é preenchido corn jogos de computador pelos rapazes.

0 Interesse

Outro factor 6 o interesse. Spache (1974) and Cleworth (1958)

defenderam que o interesse e o factor que mais fortemente

influencia as atitudes das pessoas, visto que quando ha interesse por

determinado assunto a predisposicao para a leitura a positiva. Na

realidade, ji Cleworth em 1958 considerou que as atitudes e os

interesses sao virtualmente sinonimos, dependendo de modo directo

urn do outro.

Alguns estudos sugeriram que o interesse num assunto tern

uma maior influencia na compreensao do que o grau de dificuldade

linguistica do texto, particularmente corn os maus leitores. Como

exemplos, temos os trabalhos de Estes e Vaughn (1973); e Walker,

Nolan, e Greenshields (1979). 0 ultimo teve como objectivo

determiner as consequencias do factor interesse na compreensao do

material de leitura por parte de 120 elementos do quinto e sexto

anos de escolaridade, individuos estes que estavam posicionados em
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diferentes niveis de capacidade para ler. Havia urn grupo dos leitores

bons, outro de leitores medios e por ultimo dos maus. Para alem do

resultado inicialmente referido, este trabalho levou a conclusio de

que o factor interesse aumentou o nivel de desempenho dos alunos

mais do que das raparigas. Material de leitura de alto nivel de

interesse teve urn impacto maior nos considerados leitores medic

fracos.

0 Desempenho

Alguns estudos apontam para o facto do desempenho na leitura

estar relacionado corn as atitudes. Acreditam os autores dos mesmos

estudos que os estudantes que teem hem tem uma atitude mais

positiva, relativamente ao acto de ler, do que os maus leitores

quais, acredita-se, tenham uma atitude negativa. (Alexander e

1976; Lipsky, 1983)

Num trabalho mais recente, Anderson, Higgins e Wurster

(1985-1986) confirmaram estes pressupostos ao concluir que os

considerados bons leitores mais frequentemente acabam a leitura de

urn livro. 0 estudo foi realizado corn todos os discentes do quarto e

sexto anos de escolaridade de quatro escolas de Arizona. Os

educandos de cada nivel foram subdivididos em tres grupos distintos:

(1) os bons leitores; (2) os leitores medios ; e (3) os maus leitores.

Analisados os dados, concluiram que os dois primeiros grupos do

quarto ano leram 83% do total de paginas dos livros comecados. Os

maus leitores leram significativamente menos, a volta de 60% das
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paginas. Os indices de leitura dos individuos do sexto ano variaram

em todos os grupos: os bons leitores leram 93%, os leitores medios

86% e os maus leitores a volta de 73% de paginas. A interpretacao

destes numeros indica que as diferencas entre os dois primeiros

grupos nao a significativa, mas o mesmo ji nao se passa entre os bons

leitores e os maus, que apresentam discrepancias acentuadas.

Greaney e Hegarty (1987) realizaram um trabalho corn 138

educandos do quinto ano de escolaridade para analisar que tempo

dedicavam ao acto de ler como passatempo e estudar as variantes

que influiam na leitura feita por prazer e divertimento (sexo, lar,

membro de biblioteca). Os investigadores estabeleceram uma relacao

entre a atitude face a actividade em questa° e a quantidade de livros

lidos. Segundo os mesmos, do ponto de vista do desenvolvimento de

habitos de leitura recreativa, as atitudes da crianca em materia de

leitura estao intimamente relacionadas corn a leitura de livros. 0

mesmo estudo sugere que a leitura motivada por razoes pragmaticas

e utilitarias pode nao estar relacionada corn a feita nos tempos livres

e que os leitores, que leem por necessitarem de obter informagao,

tem niveis baixos de desempenho neste contefido, assim como de

capacidade verbal.

Bruneau (1986) comparou as atitudes de 33 discentes do

quinto ano de escolaridade, residentes no Texas, corn a compreensao

da leitura. Os instrumentos de avaliagao ministrados pelos agentes de

ensino pretendiam relevar as atitudes dos primeiros face a leitura e

aos livros, mais especificamente leitura nos tempos livres, leitura n a

escola e quais os objectivos ao lerem. Os resultados deste estudo
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revelaram que pars este grupo do quinto ano as atitudes

demonstradas pelos sujeitos em leitura se coadunaram positivamente

com os resultados da compreensao dos textos.

No entanto, existe outro grupo de investigadores cujos

resultados dos seus estudos vem questionar os anteriormente

referenciados. Consideram a existencia de outros factores que

condicionam mais o desempenho do que as atitudes. De urn modo

lato, estes factores sao: pessoal docente coin expectativas e atitudes

positivas face a leitura cujo desempenho influencia os seus

educandos (Schofield, 1980); os colegas que podem determinar o

ritmo da aprendizagem dos seus colegas na sequencia de padretes que

os grupos estipulam (Ruble, Boggianao, Feldman, e Loebl, 1980); a

ansiedade tambem interfere na aprendizagem, ansiedade esta q u e

muitas vezes é o reflexo do estatuto criado pelo proprio leitor ou

pelos pares na sala de aula. Para alem disto, este ultimo grupo de

investigadores pensa que o flamer° de trabaihos sobre a relacao

indiscutivel entre atitudes e desempenho relativamente a leitura nao

é ainda suficiente e que os existentes sao de caracter bastante

globalizante (Swanson, 1985; Linek e outros, 1990).

Roettger (1979-80) realizou urn trabalho, no qual ouviu 75

criancas do quarto, quinto e sexto anos falarem sobre os seus pontos

de vista referentes a leitura. Este grupo foi escolhido porque

contrariava a ideia de que as criancas que leem bem tern uma atitude

positiva e que as que leem mal tern uma atitude negativa. A

investigadora verificou que, por vezes, os educandos do Primario que

tem uma atitude positiva experirnentam dificuldades reais na leitura
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e que existem aqueles que, mesmo lend° been, nao tem interesse por

esta actividade.

De acordo corn a mesma fonte, as discrepancias verificadas

devem-se a diferentes expectativas que os leitores tem da leitura.

Para as criancas corn atitudes positivas e desempenhos de nivel

baixo, leitura é urn instrumento de sobrevivencia. Para o grupo de

criancas corn atitudes negatives e urn nivel de desempenho elevado,

ler é urn meio atraves do qual se pode adquirir informacao especifica

para que possam tirar boas notas, fazer os seus trabalhos de casa e

aprender mais acerca do mundo.

Alexander e Filler (1976) reviram, em termos de trabalhos

publicados ate entao, a questa° da relacao existente entre o

desempenho dos discentes e as suas atitudes e apontaram possiveis

relacoes existentes entre as variantes anteriormente referidas. E m

resumo, enumeraram o seguinte: (1) algumas criancas acham que a

sua apetencia pela leitura se deve a habilidade que tern para ler; (2)

as atitudes que os educandos tem acerca do material de leitura pode

afectar o nivel de compreensao desse mesmo material; (3) o

desenvolvimento de atitudes favoraveis pode resultar numa nitida

meihoria do desempenho dos discentes; (4) para alguns educandos

dos niveis de escolaridade mais baixos o desenvolvimento de atitudes

positivas nem sempre é sinonimo de que a pessoa continuara a ter

essa atitude a curto ou a longo prazo; (5) embora se encontrem

relacties entre desempenho e atitudes, nem sempre ha u m a

correlacao positiva entre born desempenho e atitudes favoriveis.
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A Esco la e Os Docentes

A escola e os docentes tern sido referenciados em vasta

bibliografia como sendo os principais factores influenciadores de

atitudes positivas pela leitura. Dada a importancia destes aspectos, na

nossa investigacao, subdividiremos esta parte, por forma a

analisarmos diferentes dimensoes do mesmo problema. Comecaremos

por indicar o que tern efectuado as escolas neste sentido e,

posteriormente, daremos conta do leque de opcoes que os docentes

tem ao seu dispor para desenvolver e promover atitudes favoriveis

nas suss aulas.

0 que tern feito as escolas e os docentes para o

des envolvimento de atitudes positivas?

Como ja tive oportunidade de frisar, no inicio deste capitulo,

num tempo em que a informacao atinge um nivel de relevancia

obrigateria na sociedade em que vivemos, a leitura assume uma

dimensao essencial na sobrevivencia social e economica. Deste modo,

a escola e o seu pessoal docente nao podem alhear-se deste facto.

Contudo, tudo indica que este objectivo nao esta a atingir o alcance

desejado, visto que inumeros estudos tem revelado que a maioria das

pessoas le poucos ou nenhuns livros, apesar de terem passado varios

anon pelas instituicoes escolares.
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Zamparelli (1990) real izou uma experiencia corn vista ao

desenvolvimento de atitudes positivas em relacao a leitura. As

actividades que ela dinamizou com 22 criancas do terceiro ano foram

as seguintes: periodos diarios de leitura recreativa; incorporacao de

livros para criancas em aulas de outras areas curriculares; momentos

de discussao dos livros lidos; instrucao baseada em compendios

tradicionais uma vez por semana; e sensibilizacao dos progenitores

para a importancia da leitura recreativa. A autora, a partir d o

trabalho realizado, concluiu que, antes do inicio do programa, muitas

criancas nao gostavam de ler, necessitando, por este motivo, de

desenvolver, nos educandos, o gosto pela leitura e a alegria da

descoberta.

Manning e Manning (1984) escreveram que um dos maiores

problemas da leitura a que muitos discentes nao lc em por prazer e

que os programas implementados pelos escolas nao promovem o

gosto pelos livros. Esta mesma ideia foi tambern expressa por Lamme

(1976); Holdaway (1979); Morrow (1985) e Kileen (1986) ao

concluirem que a maioria dos programas de leitura é "skill oriented",

isto é, centra-se na soletracao e decifracao do sentido literal das

frases, proporcionando as criangas poucas oportunidades para lerem

por prazer e se divertirem com livros ou outro material.

Morrow (1986) analisou as atitudes de 20 administradores de

escolas, de 185 agentes de ensino e 160 progenitores, ligados ao

ensino desde jardins de infincia ate ao terceiro ano de 20 escolas do

distrito de New Jersey. Os resultados dos questionarios distribuidos

apontaram o desenvolvimento da leitura voluntaria em ultimo lugar,
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precedida da compreensao, identificacao de palavras e

desenvolvimento de tecnicas de estudo que foram considerados pelos

sujeitos inquiridos como de maior pertinancia. Tambem referiu que,

muito embora o professorado considere relevante o desenvolvimento

da leitura voluntaria, continua a dar primazia aos "reading skills ". Da

mesma opiniao sao Moore, Jones e Miller (1980) que escreveram que

na escola se dedica muito mais tempo ensinando as criancas a ler do

que a praticar a leitura.

Para Marecek (1978), quando o ensino se centra nos aspectos

formais de lingua, como, por exemplo, a ortografia (identificacao da

palavra), rouba ao discente a possibilidade de descobrir o prazer da

leitura. Ela achy que muitos docentes em vez de abrirem as portas do

mundo da literatura como uma fonte de prazer, reflexao e

introspeccao, fecham-nas.

Heathington e Alexander (1984) realizaram urn trabalho com

101 agentes do Ensino Basico (primeiro ciclo) corn o intuito de saber o

que faziam para desenvolver atitudes positivas nos seus discipulos.

Na sequencia desse estudo, destacaram que os docentes, muito

embora considerem, na sua maioria, muito importante o

desenvolvimento de atitudes positivas nos seus educandos, dedicam

pouco tempo das actividades escolares ao desenvolvimento do gosto

pela leitura. Tal acontece porque grande parte dos docentes mais

experientes pensa que, desenvolvendo no discente a capacidade para

ler, esti a contribuir para a formacao de atitudes positivas e julga

uma perda de tempo deixar os discentes lerem na aula, quando esse
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tempo poderia ser aproveitado para o ensino de contetidos

programaticos. Diz-nos Spiegel (1981) acerca deste assunto:

"A ideia de perda de tempo precioso da aula ao
deixarem os educandos apenas a ler causa problemas
enormes de conciencia a estes docentes (p. 28)

(Traducao)

Outro motivo, que faz corn que os docentes nao implementem

programas de leitura, é o facto destes nao acreditarem na

importancia da leitura, desmotivando, deste modo, os educandos.

Ainda segundo Spiegel, o acreditar veementemente no valor

intrinseco da leitura recreativa é essencial porque o agente de ensino

nao pode "vender" algo em que nao acredita. A leitura tern de ser

apresentada como uma actividade maravilhosa e que dá prazer. Os

momentos de leitura silenciosa, durante os quais o discente trabalh a

independentemente, sao preciosos.

Morrow (1985) concluiu que as atitudes pessoais e convicgoes

dos professores e professoras condicionam a pratica pedagogica e,

consequentementemente, a maneira como os educandos se

comportam, reagem ou sentem.

Num trabalho mais recente, Sanacore (1990) reconsiderou

papel da escola e do corpo docente e denunciou mais uma vez a

situacio que teima em manter-se ao longo dos anos. 0 professorado

continua dividido entre os conteudos programaticos que tem que

leccionar, por imposicao do Departamento da Educagao, e a sua funcio

primeira que e a de "alfabetizar" os individuos. Nesta perspectiva,

surge como primeira preocupagao a leitura, reconhecendo o autor q u e

tal actividade nao é uma panaceia, porem representa urn passo
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importante para o processo de alfabetizacao da sociedade em geral.

(Entenda-se por alfabetizagao nao o ensino das primeiras letras, mas

da capacidade de ler, escrever e falar criticamente, o que pressupoe

mecaniscos intelectuais superiores, tais como a compreensao, a

interpretacao, a relacionacao e a aplicagao.)

De acordo com a "aurea mediocritas" de Horacio (poeta latino do

sec. I a.C.), acredita-se que no meio 6 que esta a virtude. E no que

concerne ao ensino da leitura, o bom senso aponta para uma posicao

eclectica. Muitos educadores e investigadores (Bracht, 1970; Clark,

1975; Anderson, Heibert, Scott e Wilkinson, 1985; Eldredge e

Butterfield, 1986; Cullinan, 1987; e Tunnel, Calder, Justen e Waldrop,

1988) indicaram que o mesmo devia contemplar duas v er tentes:

processos cognitivos de nivel elevado, paralelamente as

caracteristicas afectivas (desejo de ler).

Pitts (1991) apresentou estrategias para ensinar a ler que

combinam ambas as perspectivas. Na sua opiniao, o docente deve

ensinar como usar o compendio a partir da discussao da capa, dos

titulos, do indice, e outras partes do livro; corrigir erros gramaticais

cometi dos oralmente ou por escrito; fornecer aos discentes perguntas

que guiem a aprendizagem dos contetidos programaticos; pedir-lhes

que sumarizem a informagao, usando a sua propria linguagem; q u e

leiam tendo em vista os pormenores, ou o essencial; encorajar os

discentes a lerem por grazer e divertimento nas diferentes

disc iplinas.

Morrow (1982) descobriu que poucas escolas oferecem

programas conducentes a leitura voluntaria por parte dos discentes.
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0 mesmo investigador estudou a situacao dos jardins de infancia e

escolas pre-primarias, verificando que a maioria dos professores e

professoras nao tern programas de leitura. Tambem descobriu que

ester leem apenas ocasionalmente as criancas e que em muitas aulas

nao havia tempo dedicado ao manuseamento de livros pelas criancas.

Por seu turno, Zamparelli (1990) observou que o

criado na sala de aula constituia outro problema,

propicio a leitura.

ambiente

pois nao era

Podemos concluir que ate ha bem pouco tempo a

implementacao de programas de leitura nas aulas era limitado, nao

obstante a publicacao

dos mesmos para a

Tudo leva a crer que

nos filtimos anos, nos

pedagOgica "Whole

Holdaway.

de inumeros trabalhos referentes a

criacao de leitores tendencialmente

relevancia

vitalicios.

a situacio se tem alterado significativamente

Estados Unidos, corn a divulgacao

Language",

da corrente

inicialmente proposta por Don

A obra Whole Language: What's the difference?, escrita por

Edeisky, Aitwerger e Flores (1991), expoe claramente os

pressupostos deste metodo que é considerado ainda por muitos como

uma filosofia de aprendizagem. Relativamente a leitura, o s

defensores desta nova corrente deixam bem claro que esta nao se faz

corn textos isolados e muitas vezes desgarrados do seu contexto

inicial, faz-se sim corn exemplares de literatura viva, os chamados

"library books". A leitura faz-se aproveitando todos os indicios, todos

as pistas oferecidas pela obra, desde as imagens, a capa, aos titulos

dos capitulos, etc.. Para alem disto, a crianca le ao seu proprio ritmo e
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consoante os seus interesses. 0 docente é um facilitador da

aprendizagem ao criar urn ambiente propicio a aprendizagem, ao

respeitar os gostos e diferencas de todos, ao ajudar na seleccao do

material a ser lido, e ao negocear o funcionamento e as actividades a

realizar na aula. Em suma, e ainda no que respeita a leitura,

oferecem-se condigOes para que todas as criancas e/ou adolescentes

possam ler independente e recreativamente.

0 que se pode fazer nas aulas?

Na opiniao de Vacca e Vacca (1989), os docentes

influenciar as atitudes dos educandos atraves de pia.. .,:aca.a

eficiente, apoiada em estrategias que encurtem a distancia que

separa os discentes dos textos e que apoiem as actividades da escrita

e da leitura. Cientes de que mesmo assim os educandos podem

continuar

programa

dinamica

trara

a nao gostar de ler, os

de leitura, acompanhado

por parte do docente, num

necessariamente consequencias

autores creem que urn born

de uma pratica pedagogica

contexto que valoriza a leitura,

positivas:

estudantes] aprenderio (I) a valorizar a leitura
como uma fonte de informacio e saber, (2) a acreditar
que ela pode ajuda-los a obter sucesso na escola e no
dia-a-dia e (3) a usar a leitura para resolver
problemas a desenvolver a capacidade de
introspeccio" (p 39) (Traduciio).

Burgess (1985); Dunne (1985); Manning and Manning (1984); e

Morrow e Weinstein (1986) apontaram a necessidade de iniciar um

programa de leitura incentivador e sugestivo. Como Culinnan (1987)
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referiu, qualquer programa de leitura escolar deve ter, pelo menos,

dois objectivos: ensinar como se le e fazer corn que se queira ler.

Pablo (1986) e Hickman (1983) enumeraram varias etapas que

eles acreditaram ser importantes para a criacio de leitores para o

resto da vida (lifelong readers). Na sua opiniao, as criancas precisam

de experiencias de leitura bem sucedidas; um professor ou professora

dinamica que incentive a leitura; contacto corn livros para

desenvolver o interesse pelos mesmos; acesso facil a livros, periodos

para ler silenciosamente; e momentos de leitura em voz alta.

Sanacore (1990) defende que o segredo se encontra no

ambiente que é criado na aula a volta da crianga. E preciso garantir-

lhe tempo para ler por prazer e organizar momentos de troca de

impress6es sobre as leituras feitas:

"(...) promover o gosto pela leitura atraves da discussao
de livros (...) rechear a sala de aula com uma grande
variedade de material interessante, oferecer grandes
periodos de tempo para os discentes fazerem leitura
independente e encoraja-los para a aquisicao de
habitos de leitura durante todo o ano silo tres metodos
para criar leitores vitalicios." (p 8-10) (Traducao)

Urn programa de leitura silenciosa tambem tem sido referido

em bibliografia esNcializada como uma maneira de desenvolver

atitudes positivas pela leitura recreativa (Cline e Kretke, 1980;

Moore, Jones e Miller, 1980; Levine, 1984; Pumfrey, 1988;

Wiesendaufert e Bader, 1989; ; McHugh, 1989; e Zamparelli, 1990;).

0 caso concreto do trabalho realizado por McHugh (1989) é

curioso porque aponta para a relacio de complementaridade

existente entre os programas de leitura em voz alta e silenciosa. 0
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seu estudo consistiu na implementacao de urn programa de leitura

silenciosa, guiado por urn docente, que funcionou paralelamente corn

urn programa de leitura em voz alta feito por outro agente de ensino.

Formaram-se dois grupos de 50 individuos da terceira classe (25 por

grupo), tendo cada um deles sido submetido a experiencias de leitura

diferentes. Os resultados validaram os dois tipos de leitura, uma v ez

que os discentes reagiram positivamente as duas experiencias, nao se

apresentando diferencas entre os dois grupos a nivel de atitudes,

desempenho e compreensao.

Dunne e McGrath (1985), conhecedores de que as criancas

necessitam de estabelecer dialog° informal, sugeriram que o docente

complementasse um programa de leitura cativante para os

educandos corn a estrategia do ouvido a escuta, ("listening ear"), que

consiste no recrutamento de voluntarios para escutarem as criancas a

contarem as historias lidas. Esta estrategia foi utilizada por eles corn

bastante sucesso corn todos os discentes da escola primaria onde

leccionavam, inclusivamente corn as criancas para quem o Ingles era

uma segunda lingua. Os investigadores descobriram que as criancas,

para alem de lerem muitos livros, por prazer, partilharam as suas

leituras corn adultos, exercitando a organizacao das ideias oralmente.

Reusing (1989) realizou urn trabalho, no qual analisou a

interdependencia mantida entre a implementacio de um programa

de leitura silenciosa guiada (Sustained Silent Reading) nas atitudes

dos sujeitos da primeira classe. 0 estudo foi realizado corn 23

educandos e o programa constava de 15 minutos de leitura diarios,

durante um periodo de sete semanas. Foi usado urn instrumento de
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avaliacao constituido por cinco perguntas antes e depois da

implementacio do programa. As perguntas focavam o tipo de livro

preferido, o nome de alguns livros favoritos, os passatempos e

interesses pessoais. Antes do programa iniciar, nenhuma crianca

indicou a leitura como sendo uma actividade preferida nos tempos

livres, mas depois da realizacao do programa, 16 criancas

mencionaram-na.

Investigagoes de caracter experimental testaram a relevancia

da leitura em voz alta quer feita pela crianca, quer por um adulto

para a crianca. Num panfleto publicado pela D. C. Heath and Company

em cooperacao corn o Office of Educational Research and

Improvement of the U. S. Department of Education (1988), intitulado

"Becoming a Nation of Readers", os autores defendem que ler em voz

alta para a crianca continua a ser importante e fitil corn o decorrer

dos anos. Quando se le em voz alta, demonstra-se a leitura

expressiva, alarga-se a compreensao da crianca para novas palavras

e ideias ao ler-se-lhes hist6rias do seu interesse, corn um nivel de

vocabulario e sintaxe superior ao ouvinte.

A mesma estrategia foi defendida por Trelease (1989 a., 1989

b.). Diz-nos que quando lemos alto corn uma certa regularidade pars

os nossos discipulos, eles contactam corn uma variedade grande de

livros, experiencias ricamente estruturadas, grande quantidade de

vocabulario, nova informacao, urn born modelo de leitura e prazer

pela leitura.
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White, Vaugham e Rorie (1986) aconselharam o docente a

relacionar a leitura corn outras componentes escrita e fala n u m

artigo que surgiu na sequencia da observacao de aulas do primeiro

ano do Ensino Basic°. Ap6s analise dos dados referentes as atitudes

reveladas pelos educandos, verificaram que a leitura verdadeira tern

mais a ver corn compreensao do que corn o desenvolvimento de skills

isolados. Na sua opiniao, qualquer crianga que le em muitas e

variadas situagoes consegue uma compreensao intuitiva de si pr6pria

como leitor e do processo que involve a leitura. Como tal, a leitura
passa a ter uma dimensao mais alargada do que o mero treino de

skills isolados em fichas de trabalho. Em exemplificagao,

apresentaram a leitura de trabalhos escritos pelos proprios

estudantes como uma estrategia importante de aprendizagem porque

associa a leitura a escrita e possibility a discussao do material escrito

num contexto que tem muito valor para a crianga.

A ideia do docente como urn

Sanacore (1990) quando nos diz

modelo tambem é defendida por

que estes em vez de corrigirem

trabalhos escritos ou planificarem aulas, devem ler em simultaneo

corn os discentes. Para ele, os educandos considerario a sua imersao

na actividade da leitura mais significativa se virem os agentes de

ensino a demonstrar o prazer e a alegria de lerem.

Nelson (1989) realizou um trabalho com sujeitos dos 18 aos 25

anos para investigar como os mesmos se sentiam quanto aos

momentos de leitura na Escola Primaria. Urn agente de ensino que

funcionava como um born modelo de leitura e para

constituia urn prazer foi o factor mencionado corn
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como sendo influenciador da criacao do gosto verdadeiro pela leitura

nos discentes.

Os Progenitores

Watt (1989) levou a cabo urn estudo descritivo corn 487

criangas de jardins de infincia ate ao terceiro ano de escolaridade,

tendo chegado a conclusao que o facto de a crianca ter sido exposta a

actividades de leitura em voz alta durante a infancia acarretava as

seguintes consequencias: (1) aquisicao de atitudes positivas

relativamente aos livros; (2) contacto com urn leque vasto de

materiais de leitura; e (3) introducao a materiais sugestivos mais

cedo do que a maioria dos colegas.

Porem, para Smith (1988), existem outros factores referentes

ao lar que influenciam a leitura nas criancas os progenitores como

um modelo visual e a frequencia com que Teem em casa sac) aspectos

mais importantes do que ler para as criancas.

Greaney e Hegarty (1987) defenderam que aquilo que os

progenitores fazem é mais importante do que aquilo que eles sac).

Nesta perspectiva, entra em linha de conta o interesse que os pais e

as maes tem pela leitura, a qualidade do material de leitura possuido

ou lido em casa, habitos de leitura dos progenitores, encorajamento

para que o filho ou a filha se tornem membros de uma biblioteca e

frequencia das discussoes sobre as leituras realizadas.
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Morrow (1983) analisou o papel que a literatura infantil

desempenhava na vida das criancas de vinte e uma classes de jardins

de infincia. Apes varias observagoes, dividiram as criancas em dois

grupos, os que gostavam de ler e os que nao gostavam, e analisaram

varias variantes referentes ao background pessoal, familiar e escolar

desses educandos. Concluiram que os que teem por prazer h abi tam

em casas onde ha livros disponiveis; e que ler é uma actividade

frequente e valorizada, contrariamente a dimensao limitada de ver

televisao.

Kellogg Foundation (Michigan, 1990) conduziu uma investigacao

para determiner as atitudes e os habitos de leitura dos progenitores

de 707 criancas corn idades compreendidas entre os 5 e os 8 anos. Os

resultados indicaram que a maioria dos progenitores le

frequentemente jornais ou revistas e nao livros. Por seu lado, as

criancas que teem regularmente provinham de familias que teem

livros e que encorajam os descendentes a lerem diariamente.

Zamparelli (1990), no trabalho que realizou para implementar

um programa de leitura recreativa para 22 elementos da terceira

classe, corn vista ao desenvolvimento de atitudes positivas,

dinamizou um seminario para sensibilizar os progenitores para a

importancia da actividade da leitura e do papel que a familia pode

desempenhar como modelo na criagao de bons leitores. Na sua

dissertagao, a investigadora incluiu uma listagem, entregue a pais e

maes, de atitudes que os progenitores deveriarn tomar de forma a

servirem de auxilio para os seus educandos. As atitudes eram as

seguintes:
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(1) ler em voz alta para e corn a crianca;
(2) partilhar ideias e pensamentos corn a crianca e encoraja-la a

fazer o mesmo;
(3) relacionar a leitura corn experiencias familiares;
(4) fazer da leitura um momento agradavel e relaxante. Tocar na

crianca, sentar-se perto dela, abraci-la enquanto se le;

(5) funcionar como urn born modelo de leitura, lendo
frequenternente;

(6) levar a crianca a biblioteca;
(7) oferecer a crianca livros;
(8) subscrever uma revista infantil;
(9) criar momentos para a troca de impressoes sobre a leitura;
(10) permitir a crianca que leia 15 m. antes de dormir;
(11) ter livros em casa que a crianca possa ler.

Criar urn ambiente propicio a leitura em casa pressupiie

comportamentos muito precisos. Childrey (1981), num artigo

referente a leitores adolescentes relutantes, explicitou que os

progenitores devem criar oportunidades para ler e reagir de maneira

neutral; reflectir ou fazer uma leitura crItica corn os descendentes

sobre o que leram; partilhar de experiencias de leitura; pedir a

interpretacio pessoal dos mais novos, pondo a prova a capacidade

critica, tentando tirar conclu sties; e mostrar, demonstrando, a

importancia que a leitura tem na sua villa de adulto. Segundo o

mesmo autor, a criacao dente ambiente requer urn certo

abrandamento da autoridade dos progenitores e a interiorizacao d e

principios democraticos por parte das criancas e/ou jovens.

De urn modo geral, a ideia implicita a todas estas estrategias 6 a

de criar nos nossos discipulos o gosto pela leitura. De acordo corn

Anderson, Scott e Wilkinson (1985), de todas as actividades extra-

curriculares desenvolvidas pelos individuos nos primeiros dois ciclos
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do Ensino Basic°, a leitura voluntazia 6 o principal indicador da

compreensio, da quantidade de vocabulasio adquirido e do

desempenho real na leitura entre o segundo e o quinto anos de

escolaridade.

0 Factor Interesse/Preferencia Face a Leitura

Muitos educadores e investigadores partilham a opiniao de que

o factor interesse 6 um dos mais importantes no campo da leitura

porque conduz a criacao de habitos de leitura, facilita a compreensao

do que se le, favorecendo, efectivamente, o desempenho academic°

do educando nao so na aprendizagem ou aperfeicoamento das

linguas, como tambem noutras areas curriculares. Ao apoiarmos estas

assercoes, nao estamos a excluir a possibilidade da reciproca tambem

ser verdade. Inclusivamente, existem estudos que confirmam isso

mesmo. McClendon (1966) diz que o interesse pode motivar a

aprendizagem e, por seu lado, a aprendizagem pode aumentar o

interesse.

Interesse e Preferencia - Dertnicaes

Ao depararmo-nos com estes vocibulos, na pesquisa

bibliografica, verificamos que existem varias definicoes pars a

expressao de interesse. Holliday (1989) considera que este conceito

se relaciona corn a curiosidade, corn uma mente interrogante que

procura informacao, conhecimento.
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Para Shnayer (1967), o interesse esta relacionado corn as

caracteristicas do leitor, incluindo o seu bem estar fisico e emocional,

no momento da leitura, o seu background e vivencias, as suas

ocupacoes preferidas e a sua capacidade para compreender o s

materiais de leitura. 0 mesmo aceita que a interaccao entre leitor e

mensagem escrita pode estimular a imaginacao, facilitar a sua

identificacao corn as personagens do texto, satisfazer as suas

necessidades ou aumentar as suas emocoes.

Por seu lado, Estes e Vaughan (1973) defendem que o interesse

inclui nocoes, tais como o conhecimento previo do assunto e a

necessidade de informacao.

Outros estudiosos sugerem que o interesse 6 a forca intrinseca

que permite ao estudante actuar para alem da sua capacidade

normal. (Paratore, 1983). Lamey (1983) atraves do seu estudo

corroborou este aspecto ao descobrir que, quando ha interesse num

determinado assunto, o educando encontra-se mais propenso a obter

melhores exitos.

Nas definicoes supra mencionadas verifica-se que o interesse

esta intimamente relacionado corn o conceito de atitude. Alias, como

ji referi anteriormente, Cleworth (1958) afirmou que interesses e

atitudes, vistos nesta perspectiva, sao sin6nimos. Bruneau ( 1 9 8 6)

demarcou claramente esta perspectiva ao afirmar que, no estudo por

ela realizado, os termos em discussao resumiam uma tendencia do

leitor em reagir ao material escrito.
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Na utilizacao do conceito interesse, 6 notoria a transferencia

que, em alguns casos, se faz do termo, como factor intrinseco ao

leitor, para o interesse inerente ao material de leitura. Esta palavra

aparece em contextos especificos de descricao de textos,

nomeadamente na presenca ou ausencia do seu interesse.(Hidi,

1 9 9 0).

Mas a possivel ambiguidade que se gera entre este conc.:: to

assim expresso e outros é tanto maior quando. observamos que

interesse assume frequentemente outra significacao, para alem das

acima explicitadas. Interesse aparece tambem como aquilo que os

discentes gostam de ler, ou meihor, o tipo de livros ou textos que

constituem os seus gostos no ambito da leitura as suas preferencias

(Fisher e Ayres, 1990, Chiu, 1984).

E born recordar que esta ultima versao sera a perspec

adoptar nesta parte do trabalho. Interessa-nos, pois, ver qu-

preferencias, os gostos dos educandos no que respeita ao material de

leitura que eles leem na escola, em casa e na biblioteca.

Preferencias de Leitura: Factores Determinantes

Muitos sio os factores que de modo direct() ou indirecto se

relacionam corn as preferencias, determinando-as. Segundo o s

trabalhos de investigacao disponiveis, nenhum desses factores opera

isoladamente, mas sim em interdependencia constante.
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A este respeito, Brandt (1983), num trabalho desenvolvido corn

adolescentes, concl uiu que as preferencias relacionadas corn a lei tura

sao demasiado complexas para se reduzirem a uma lista ou a um

inventario, porque os gostos podem ser in fluenciados pelo factor

tempo, lugar e aspectos pontuais, como o trabalho excepcionalmente

desenvolvido por urn professor ou professora.

Factores pessoais que parecem influenciar os gostos sao a idade,

o sexo, a inteligencia, a capacidade para ler, as atitudes e as

necessidades psicologicas. Factores extra-pessoais referidos por

Purves e Beach (1972), sao institucionais: o acesso a livros; o estatuto

socio-economico; o grupo etnico; a influencia dos colegas, agentes de

ensino e progenitores; televisao e filmes. Existem outros ainda de

natureza intratextual, tais como as ilustragoes presentes nos livros e

o grau de dificuldade do vocabulario e da estrutura frisica dos textos

a serem lidos pelas criangas.

Em relagao ao primeiro grupo, apontarei a idade, o sexo e

atitudes, visto que, no trabalho de investigagao que realizarei, terei

em conta estas tres variaveis. Quanto a segunda parte, aos factores

institucionais, incidirei o meu estudo no papel dos progenitores e

pessoal docente como responsiveis pelo alargamento do leque de

preferencias dos di scentes.



0 Sexo

As investigagoes sobre o assunto confirmam geralmente a

opiniao de que as raparigas e os rapazes tem preferencias diferentes

pelo material de leitura por eles escolhido. No entanto, estudos ha

que defendem a existencia de sobreposicoes, como iremos ver.

Chiu (1984) investigou as atitudes e gostos de 572 rapazes e

559 raparigas da primeira a sexta classe de 49 turmas selecionadas

de sete escolas distritais nas zonas rurais e pequenas cidades do

Norte do estado de Indiana. Noventa e cinco por cento dos sujeitos

eram provenientes de familias de classe . media, trabalhadora. 0

mesmo concluiu que as raparigas apreciam mais ler do que os

rapazes, mas que os seus interesses quanto ao tipo de livro preferido

nao variavam muito consoante a idade e o sexo. As categorias

preferidas foram animais (35%), hist6rias de faz-de-conta (15%),

misterio (9%), pessoas (9%), desporto (7%), ciencias (6%), estudos

sociais (5%), comedias (4%), aventuras (4%) e transportes (3%). As

categorias de &clip cientifica, religiao, romance e poesia foram

escolhidas por 3% dos sujeitos. Em termos de diferentes entre sexos,

aponta-se para o facto das raparigas preferirem maioritariamente

fibulas (65% vs. 36%) e dos rapazes serem os sujeitos que mais

apreciam ler sobre desporto.

Resultados de investigagoes mencionados por Guthrie &

Greaney (1991) no Handbook of reading research indicam que:
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Mais rapazes do que raparigas gostam de ler bands

desenhada (Flodin e outros, 1982; Greaney, 1980).

Os rapazes dedicam mais tempo a ler jornais (Brown, 1987;

Flodin e outros, 1982).

Os rapazes identificam-se mais com livros sobre ciencia,

desportos e transportes, enquanto que as raparigas preferem livros

sobre pessoas e fantasia (Huus, 1979).

Os rapazes nao apreciam histerias de amor e livros publicados

pars raparigas. Por seu lado, as raparigas nao gostam de livros com

temas violentos.

As raparigas gostam mais de poesia (James, 1987).

No Handbook of research on teaching the english Language arts,

Monson e Sebesta (1991) referem que 6 no quinto e sexto anos que

se acentuam as divergencias de preferencias entre os dois sexos, e m

que os rapazes estao mais interessados em ler sobre guerra, viagens

e misterios (Row, 1968) e as raparigas em fibulas, "westerns" e

contos de fadas (Shores, 1954).

0 objectivo de urn estudo comparativo realizado por Wolfson,

Manning e Manning (1984) foi avaliar as preferencias de estudantes

de ambos os sexos do quarto ano. Descobriram que mais rapazes do

que raparigas indicaram o gosto que tern pela aventura, maquinas e

ciencias aplicadas e animais. As raparigas preferem os tapicos: vida

familiar, criancas, artes aplicadas e obras multi-culturais. No entanto,

nao raramente as opcoes dos dois sexos foram coincidentes.
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A Idade

As preferencias dos rapazes e raparigas variam consoante as

suas idades e os anos de escolaridade que frequentam. Nos niveis

etarios mais baixos, ha uma identificacao grande corn "fantasy

figures", geralmente animais que representam experiencias da

in fancia. Os sujeitos mais velhos do Ensino Primario preferem

hist6rias mais realistas que retratam aventuras de criancas da sua

idade (Harris e Sipay, 1985).

Tambem Greenlaw (1983) investigou as preferencias das

criancas do primeiro ciclo do Ensino Basic° referentes a. leitura, tendo

verificado que a primeira escolha recaiu em livros de di v er sac)

(funny books), em segundo lugar surgiram as hist6rias de faz-de-

conta (make believe), hist6rias acerca de pessoas e de animais. Em

relacio aos estudantes de nivel de escolaridade mais avangado, as

principais escolhas foram aventura, humor e textos informativos.

Para alem das escolhas feitas pelos discentes, a pessoa que conduziu

a investigagao tambem apresentou, no quadro dos dados estatisticos,

a frequencia corn que a populagio estudantil observada escolhia para

ler os livros que diziam preferir, sendo not6rio que existem algumas

discrepancias entre estas dugs variantes - a leitura efectiva e as

preferencias mencionadas. 0 desnivel verificado podera prender-se

corn o facto dos gostos dos educandos serem condicionados pela

quantidade de material existente na escola ou biblioteca.

No trabalho desenvolvido por Chiu (1984), corn 1131

estudantes de ambos os sexos do primeiro ao sexto ano, o

99



investigador tambem fez o levantamento das suss preferencias. Os

resultados reiteraram basicamente investigagoes an teriore s,

constituindo novidade o facto de os individuos do quinto e sexto anos

se identificarem corn livros que abordam problemas pessoais e

misterios.

Grandes mudancas, a nivel de preferencias, foram verificadas

nos educandos do sexto e setimos anos. Harris e Sipay (1985)

averiguaram que estes dispoem de um campo mai9r de interesses,

comparativamente aos mais novos. No oitavo e norms anos os gostos

assemelham-se aos dos adultos e a motivacao para a leitura passa de

passatempo para a busca de autoconhecimento. Depois dos 16 anos,

as preferencias nao variam muito, a menos que drasticamente

abaladas pela instrucao nas escolas e por questoes profissionais.

Convem abrir urn parentesis para que nos possamos debrucar

sobre o modo como as criancas procedem a escollha dos livros.

Wendelin e Zimck (1981-83), num estudo realizado corn 688

educandos da quinta a oitava classe de escolas pablicas do Nebraska

e California, descobriram que a maioria dos estudantes (69%) lia ap6s

recomendacao dos colegas. Dos 31% que indicou a sugestao do

docente como sendo o ponto de partida para a leitura, metade

encontrava-se no quinto ano. Os rapazes foram mais favoriveis a

sugestao do docente do que as raparigas. Os orgaos de comunicacao

social surgem como um factor importante neste estudo. Setenta e se te

por cento dos inquiridos indicaram que muito frequentemente Liam

urn livro apas terem visionado urn filme ou urn programa televisivo

baseado na obra. Oitenta por cento dos educandos afirmaram ler o
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mesmo livro mais do que uma vez e disseram que compravam varios

livros dos seus autores preferidos (85%).

Os Docentes

0 papel dos agentes de ensino, neste contexto, é de real

importancia por dois motivos: por um lado, podem it de encontro a s

preferencias dos discentes, reforcando-as e, por outro lado, podem

criar condigoes conducentes ao alargamento das mesmas. Como n o s

diz Harris e Sipay (1985), as preferencias das criancas nao sao fixas;

elas mudam corn o passar dos anos e esta() sujeitas a muitas

influencias do meio ambiente, corn destaque para o papel que podera

desempenhar o docente. Ainda segundo o mesmo autor, existem

variadissimas maneiras, atraves das quais as preferencias dos

discentes podem ser alargadas e enriquecidas, constituindo a pior as

leituras obrigaterias e trabalhos detalhados sobre livros.

Spiegel (1981) corrobora esta assercio quando escreve que

uma vez que a crianca aprende a gostar de ler, o docente pode

encoraja-la a apreciar outro tipo de texto que nao o habitual. 0

mesmo exprime tambem a opiniao de que a fungi° do docente deve

ser exercida corn muito tacto, visto que aos educandos deve ser dada

a liberdade de escolha dos livros que querem ler no programa de

leitura recreativa. 0 papel do mestre neste programa baseia-se e m

sugestoes, assistencia sempre que solicitado e busca dos livros que se

adequam aos interesses da populacao estudantil. Ele acredita que o

ser humano na generalidade nao se importa de receber uma sugestio
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util e ocasional, no sentido de fazer algo de modo diferente e melhor,

especialmente se se é novo no officio, no entanto comeca-se logo a

evitar as actividades que alguem insiste que devemos fazer a seu

modo. Ao transpormos esta situagao para a sala de aula, podemos

adiantar que os docentes que forcam determinados livros para

alguns educandos em particular, correm o risco destes associarem a

leitura a uma actividade desagradavel. Spiegel sugere que se

apresente os livros a turma toda, reduzindo a pressao num unico

sujeito e encorajando a diversificagio.

Hickman (1983) e Spiegel (1981) pensam que uma estrategia

(Ail a ser usada pelo docente é a partilha corn os discentes dos livros

favoritos que leu ou esta lendo, pois ao fazerem questa() de

conversarem e partilharem sensagoes e sentimentos sobre o material

que ja leram ou estao a ler, descobrem que os seus discipulos

tambem querem ler os mesmos exemplares.

Por sua vez, McHugh (1989) prop& outra estrategia. Ela

acredita que os professores e as professoras , ao lerem em voz alts ou

ao pedirem aos discentes que facam leitura silenciosa guiada, estao a

aumentar o leque das preferencias.

Mas para que esse alargamento possa acontecer, é necessario

que, para alem do que foi exposto anteriormente, os docentes facam

o levantamento dos gostos dos educandos, por forma a poderem

recomendar livros corn conhecimento de causa e poderem planificar

os programas de leitura de modo organizado e sistematizado,
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abolindo a intuicao e aquilo que se julga correcto por tradicio e

experiencia (Bank, 1986).

A Escolha de Material de Leitura

A partir de muitos estudos realizados, podemos afirmar que os

docentes nem sempre utilizam material de leitura que vi de encontro

as necessidades e interesses dos educandos. Por exemplo, Byers e

Evans (1980) adiantaram que os agentes de ensino tern falta de

conhecimento sobre os interesses dos seus educandos. Os resultados

de um estudo realizado por Mangier and Corboy (1981) indicaram

que s6 9% dos 571 docentes inquiridos foram capazes de nomear tres

livros de literature infantil escritos ou publicados nos 61timos cinco

anos e que apenas 11% mencionou tres ou quatro estrategias para

incrementar leitura recreative nas suas aulas.

0 envolvimento das criancas na actividade da leitura esti

condicionado ao material apresentado na escola. Textos pouco

interessantes podem causar problemas essencialmente aos individuos

que nao tenham grande experiencia de leitura em casa. Na sequencia

de uma investigagio recente levada a cabo por Anderson, Shirey,

Wilson e Fielding (1987) chegou -sea conclusio de que o interesse do

material a ser lido é trinta vezes mais poderoso do que o grau de

dificuldade do material no tocante a capacidade do educando para

compreender uma passagem, particularmente nos chamados leitores

"pobres" (Estes e Vaughn, 1973; Pauk, 1973; e Walker, Nolan e

Greenshield, 1979).
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No entanto, o interesse por urn determinado excerto esta

dependente do grau de dificuldade da linguagem existence nesse

mesmo texto. Uma das razoes por que as criancas colocam a leitura

nos ultimos lugares das suas listas de actividades é que, para a

maioria, os livros lidos, parcialmente ou na sua totalidade, foram

considerados muito dificeis, nao permitindo uma leitura facil e

agradivel (Harris e Sipay, 1985).

Wigfield e Steven (1984) defendem a escolha criteriosa de

textos consoante os gostos individuais dos discentes porque o

material que é fascinante para uma crianca pode ser muito

aborrecido para outra.

Sanacore (1990) sustenta que a tarefa da escolha de livros

apropriados para os discentes é deveras dificil, dal a necessidade de

trabalhar de perto corn os especialistas das bibliotecas porque estes

individuos estao a par da grande variedade de materiais de leitura

que servem os interesses e necessidades dos educandos.

Como Determinar as Preferencias dos Leitores

A avaliacio das preferencias é feita atraves de varios metodos,

uns informais, outros formais. Como exemplos dos primeiros temos:

(1) o estabelecimento de conversas ocasionais corn os educandos

sobre os topicos do seu agrado; (2) a realizacao de entrevistas

individuais ou em pequeno grupo, devidamente preparadas pelo

educador; (3) a analise dos dados estatisticos das bibliotecas e
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livrarias. Elementos sobre a circulacao de jornais e revistas sao

recolhidos e a popularidade de livros é estudada atraves da con tage m

do numero de vendas e/ou de vezes que os mesmos sac) requisitados

nas bibliotecas.

Alem destes metodos, os docentes ainda podem optar pela

avaliacao formal questionarios. Varios instrumentos tern lido

elaborados (McAuliffe,1982; Nelms, 1982; Williams, 1983). Um

questionario simples sobre interesses surge em Harris and Sipay

(1979) e uma lista de interesses foi criada por Heathington (1979).

Du lin (1979, 1984) desenvolveu um questionario "The Du lin-

Chester Reading Interests Questionnaire".

Estes instrumentos de trabalho usam essencialmente tres tipos

de recolha de informacio:

1- Questionarios Abertos (Aos sujeitos e-lhes pedido rp--

comentem sobre a quantidade, qualidade e interesse das

leituras).

2- Lista de T6picos (Apresenta-se uma lista de temas,

relativamente aos quais os educandos tem que indicar as suas

preferencias).

3- Lista de Obras Literarias (Perante uma listagem de livros

pertencentes a variadissimas categorias, os sujeitos inquiridos dio a

sua opiniao sobre aqueles que ji leram).

0 registo diario ou semanal das °pinkies sobre as leituras feitas

podera ser outro meio para se chegar as preferencias dos educandos.
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Mesmo coin a existancia de dezenas de instrumentos de

trabalho, os investigadores acham que esses instrumentos ainda nao

sao suficientes. Creem eles que se deve ao facto de o interesse ser um

conceito dificil de medir. Acredita-se que qualquer uma das tecnicas

da avaliacao formal é demasiado complicada para serem realizadas

na sala de aula pelos docentes Frasher (1978) considerou que uma

das maneiras mais Weis e seguras de descobrir as preferancias das

criancas é observar atentamente o seu comportamento diario e ouvir

criticamente as suas conversagoes. Outro procedimento eficaz é

reservar um periodo de tempo, no qual os educandos tem

oportunidade de falar sobre os seus passatempos e actividades

preferidas. As entrevistas individuais ou em pequeno grupo, durante

as quais o docente encoraja os educandos a falarem dos seus gostos,

quanto a jogos, programas de televisao, livros, actividades em geral,

pianos para o futuro, sao de facil consecucao e de real importancia

por incrementarem a relacao entre o corpo docente e a populagao

estudantil e pela aquisicao rapida de dados informativos.

Conclusao:

Existe uma vastissima fundamentacao te6rica que suporta a

importancia da criacao de atitudes positivas e do alargamento das

preferencias dos educandos face a leitura. Paralelamente, os

progenitores e os docentes assumem uma posicao primordial

conducente a consecucao dos prop6sitos inicialmente delineados, logo

que refinam capacidade pedag6gica e conhecimento teerico-pratico
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sobre o modo como se deve orientar os mais novos na descoberta da

leitura como meio de adquirir informacio, conhecimento e prazer.



CAPITULO V

OS RESULTADOS DA INVESTIGA00

No presente capitulo, explicitaremos tanto os resultados dos

questionarios preenchidos pelos sujeitos do quarto, quinto e sexto

anos de escolaridade de dez Escolas Portuguesas, situadas nos E.U.A.,

como os das entrevistas feitas aos docentes e progenitores dos

referidos educandos.

A parte inicial sera, essencialmente, dedicada aos docentes.

Ficaremos a conhecer os livros que des possuem, aquilo que des

compram; o use que fazem da biblioteca da escola e das poblicas.

Ainda, neste capitulo, apresentaremos as conclusoes a que c h eg amos

sobre as estrategias desenvolvidas para o ensino da leitura e

daremos destaque a um conj unto de actividades que um grupo

restrito de agentes de ensino leva a efeito nas suss aulas.

Seguidamente, a nossa atencao ira para os depoimentos dos

progenitores, na tentativa de avaliarmos o papel que eles

desempenham na aquisicao, desenvolvimento e promocao do gosto

pela leitura por parte dos descendentes.

Por ultimo, focaremos as atitudes e as preferencias d o s

educandos pela leitura, tal como os locais mais escolhidos por eles

para o acto de ler.



Entrevistas aos Docentes

Material a que os Docentes Tenn Acesso

Ao falarmos deste topic°, nao nos podemos esquecer de que o

material didactic° usado pelos docentes na escola tern d i fere n te s

proveniencias.

Os Servicos do Ensino do Portugues no Estrangeiro, sob a alcada

do Ministerio da Educacao, costumam enviar pars os E.U.A. material

didactic°, o qual a solicitado pela Coordenacao Geral naquele pais e,

posteriormente, por ela distribuido. Desse material costumam fazer

parte manuais de Lingua Portuguesa, alguns compendios de Hist6ria,

Estudos Sociais e Geografia, dicionarios, gramaticas e fichas de

trabalho. A inda Segundo os docentes en trevistados, muito

esporadicamente chegam as escolas mapas do continente portugues e

videocassetes.

Em todas as instituicoes, que participaram no estudo, faz-se use

do manual escolar de Lingua Portuguesa, composto geralmente por

textos soltos de tematicas diversificadas, fichas de leitura sobre esses

mesmos textos e referencias a conteudos gramaticais que surgem

esquematizados em quadros e seguidos de propostas de aplicagio das

materias em foco. A listagem dos manuais efectivamente utilizados

na aula 6 curta e coincidente em quase todas as escolas. Num total de

dez escolas, oito mencionaram Textos e imagens de Portugal, que

secundado pela coleccio de livros escolares intitulada Urn. doffs. tres,

já falamos Portugues - referido pelos agentes de ensino de quatro

escolas. Outras colectineas de textos, utilizados na pratica pedag6gica,
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em dois dos estabelecimentos de ensino, sao 0 menino az ul e Festas e

feriados de Portugal corn o mesmo numero de estabelecimentos de

ensino. Quanto aos compendios das outran areas curriculares, s6

servem, na maioria das escolas, como livros de apoio, uma vez que,

de urn modo geral, nao existem em framer° suficiente.

A penas uma instituicao escolar revelou possuir material

didactic° escolhido pelo seu corpo. docente. Fundamentaram esse

procedimento no facto de Portugal enviar apenas o que deseja, sem

atender aos pedidos expressos pelos docentes e sem ter a

preocupagao de saber se o material oferecido serve a populacao

estudantil nos E.U.A.. No caso concreto desta escola, os livros que sao

encomendados directamente a editora em Portugal sao pertenca d o

clube que os empresta aos educandos com a condicao de os

devolverem, no final do ano lectivo, para serem usados novamente.

Nesta instituicao encontramos um leque mais vasto de compendios

que abarcam nao s6 os denominados livros de Lingua Portuguesa,

como tambem os manuais de Hist6ria, Estudos Sociais e gramaticas de

Portugues. Passamos a enumerar os exemplares usados nas aulas: no

quarto ano leem Beija-Flor (colectinea de textos), Mundo e vida

(livro de Meio Fisico e Social), e utilizam a gramatica Bem falar. bem

e s c re v er ; no quinto ano os livros Entre ler (colectanea de textos),

Viver em Portugal% (Estudos Sociais), e Gramatica de hoje con stituem

a base do processo de leitura efectuado na sala de aula; e, finalmente,

no sexto ano os educandos leem Entre ler, klist6ria de Portugal. Tex to s

e imagens de Portugal. (Conferir os dados biograficos de todos os

compendios mencionados no apendice n9 5 )
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riticas ao Material

Os aspectos positivos focados referiram-se apenas a dois

manuais: (1) Textos e Imagens de Portugal: (2) a coleccao 1.23 .1 a

Falamos Portugues. Ao opinarem sobre o conjunto dos restantes

livros que as escolas possuem, os docentes reconheceram que os

manuais, muito embora desajustados as idades e interesses dos

discentes, sao importantes no contexto da imigracao. Di v er si dade,

aproveitamento de alguns textos interessantes nos livros cedi dos

foram os motivos apontados com mais frequencia em abono do envio

de material de leitura. Os docentes ac ham que os livros das

di ferentes areas curriculares sao sempre ben vin dos para serem

utilizados como material de consulta para a realizacio de trabalhos e

pesquisa pelos educandos e docentes .

Nao obstante esses pontos positivos, os agentes de ensino

teceram criticas negativas acutilantes relativamente a esse mesmo

material. A critica mais severs tem a ver com a inexistencia, em

muitas escolas, de exemplares suficientes de literatura infanto-

juvenil adequada as idades, preferencias e necessidades dos

discentes. Para uma maior elucidacao, passo a mencionar as

expressoes proferidos pelos docentes quando lhes foi pedido que se

debrucassem sobre os aspectos negativos do material de leitura que

vinha de Portugal:

-"Nao corresponde as necessidades dos discentes";

"Os livros precisam de ser mais acessiveis a nivel de

linguagem";

"0 material 6 muito limitado em termos de diversidade";

"Os livros de Hist6ria sao terriveis";
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"Os textos dos manuais estao completamente desfasados da

realidade dos educandos";

"Os textos nao tem interesse e nao desenvolvem a capacidade

dos educandos";

"A linguagem nao 6 agradavel, criativa e esta desgarrada do

mundo da crianca";

"Parece que os autores ignoram a psicologia da crianca e dos

adolescentes";

"Temos pouca quantidade de livros";

-"As tematicas dos textos estao voltadas para a Europa";

"Mandam os livros que se usam em Portugal, alias, que se

usavam ha uns anos eras";

^As vezes mandam cadernos com fichas de trabalho sobre

determinado compendio ou o livro do docente sem o livro base. 0

contrario tambem ji aconteceu";

"Precisamos de mapas novos, material audiovisual que

permita o dialog° e realizacao de trabalhos, mas isso nao nos

mandam. Continuam a mandar, ano apes ano, aquilo que nao usamos

porque os educandos detestam";

-"Bom material de consulta nunca nos chega ca, tais como,

enciclopedias, livros informativos. E mesmo que a escola queira

comprar nao pode porque nao ha nada de Portugues aqui a venda."

Material de Leitura Que o Docents Possui

Os docentes , na sua maioria, insatisfeitos com a qualidade e

reduzida quantidade de material disponivel na sala de aula procuram
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contornar essa dificuldade, recorrendo a material que ja possuem ou

compram.

Dos vinte e dois entrevistados, vinte afirmaram comprar

regularmente material de leitura escrito em Portugues. Os jornais da

comunidade lusalandesa, 0 Luso-Americano de Newark, New Jersey e

o Portuguese Times. sediado em New Bedford, Massachusettes, sao os

mais lidos. No entanto, dez referiram comprar jornais vindos de

Portugal, como, por exemplo, 0 Expresso. As revistas aparecem em

segundo lugar e os livros em terceiro.

Quanto aos ultimos, constatamos que seis agentes de ensino

costumam comprar literatura classica e contemporinea para si, e oito,

alguns dos quais incluidos no grupo anterior, adquirem livros de

literatura infanto-juvenil. Habitualmente, os docentes fazem-no em

locais cuja populacao é marcadamente de origem portuguesa e onde

existem livrarias com material escrito na nossa lingua. New Bedford e

Newark sao os casos mais conhecidos. Contudo, existe um grupo

reduzido de docentes, sete, que recebe os catalogos das editoras nos

E.U.A., o que lhes torna possivel encomendar os livros directamente.

Outra alternativa é quando visitam Portugal. Uma preocupacao

evidente destes sujeitos, durante estas deslocacoes, é adquirir

material que os apoie na leccionacao. Assim, compram

essencialmente manuais de leitura, de Hist6ria e Geografia de

Portugal, cadernos com fichas de trabalho e livros informativos sobre

as regioes, cultura, costumes e tradicOes do nosso pais. E interessante

verificar que apenas urn professor compra usualmente livros sobre

Educacao e Pedagogia. Dois disseram que procuravam literatura
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infanto-juvenil, mas que aquela que encontravam nas livrarias em

Portugal tinha uma linguagem dificil para discentes lusalandeses .

Material de Leitura na Sala de Aula

Do material anteriormente explicitado, os docentes levam para

a aula exemplares de literature infantil, jornais, revistas e um grande

namero de textos fotocopiados de livros de diclactica especifica d a s

diferentes areas curriculares - Portugues, Hi st6ria, Geografia e

Estudos Sociais. Os motivos apresentados que justificam esta tomada

de atitude a entrega de fotoc6pias - prendem-se com diversos

factores: a escassez de livros, pois, como foi dito anteriormente, n e m

sempre todos os discentes possuem o manual de leitura, acontecendo

haver dois livros para uma classe de doze elementos; a dificuldade do

vocabulario usado nos textos, facto que ex ige do docente uma

adaptagio da mensagem para o nivel de compreen sic) dos seus

educandos; a procura de textos mais adequados aos interesses dos

discentes e As suas idades; a tentative de cobrir outras rub ri cas

programaticas que nao aparecem contempladas nos manuais.

0 cenario para aqueles profissionais que trabalham no

programa bilingue 6, em alguns casos, diferente porque o acesso facil

que tern ao material didactic°, que vai ao encontro dos interesses dos

educandos, faz com que tenham a tarefa facilitada. Outra di men sao

muito importante 6 a experiencia profissional que os mesmos

adqui rem, a possibilidade que tem de per em pratica todo urn

conjunto de estrategias propostas pelas correntes pedagegicas mais

recentes e a sua actualizacao em termos te6ricos.
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A Leitura de Textos Registados no Quadro

Os discentes tambem teem corn bastante regularidade aquilo

que o docente e/ou colegas escrevem no quadro (1) frases soltas

para aplicacao de determinado aspecto linguistico-gramatical que

surge na sequencia do escudo do texto ou de algum problema

revelado pelos educandos a nivel da oralidade ou da escrita; (2)

textos a passar para o caderno diario pelos estudantes, a fim de

poderem estudar em casa determinado aspecto da vida, cultura,

hist6ria e/ou geografia do nosso pais. Alguns docentes reconheceram

que esta ultima estrategia nao 6 a mais adequada para uma

aprendizagem motivadora, mas disseram que se encontravam

coagidos pela falta de material adequado, pelo cumprimento d e

determinadas alineas programaticas (que sac) alvo de a v

aquando das provas finals nos anos terminais para obtencao da

equivalencia pedag6gica oferecida pelo Governo Portugues) e pela

escassez de numero de horas lectivas semanais.

A Leitura dos Textos Escritos pelos Educandos

Os textos escritos pela populacao estudantil sac, tambem

aproveitados para actividades de leitura, essencialmente, por aqueles

docentes que se revelaram mais atentos, preocupados e

sensibilizados para a problematica da docencia. Estes, t e n do

consciencia de que o processo da escrita entronca inevitavelmente na
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problematica da leitura e vice-versa, referiram que os educandos

constroem os seus pr6prios textos, os quais sao lidos em voz alts para

a turma. A natureza dessas mensagens é diversificada escrevem

resumos de textos soltos ou de histarias e contos, redigem

composicoes sobre as tematicas em estudo, ou sobre aspectos da s u a

vida pessoal, social e familiar, fazem trabalhos em grupo para expor

na sala de aula. Duas professoras referiram que os seus discipulos

mantem correspondencia corn colegas de outras escolas, geralmente

educandos de programas bilingues oferecidos pelo governo norte-

americano. Quatro professoras mencionaram que os educandos

escrevem as suas preprias histerias, elaborando depois livros que sio

lidos pelos colegas.

Os Temas Veiculados pelos Textos

Independentemente da existencia ou nio de um programa de

leitura mais ou menos organizado (so tres professoras disseram que

tinham um programa), o facto a que os textos escolhidos para estudo

nas aulas obedecem a temas comuns. Todos os docentes escolhem

textos sobre a cultura e costumes portugueses, por exemplo, cancoes

e festas populares, culinaria, jogos tradicionais, trajes regionais,

feriados, etc. Mas referiram que nem tudo o que é tradicionalmente

atribuido aos portugueses satisfaz os educandos porque a realidade

deles o completamente diferente, o que impossibility a identificagio

necessaria para a fruicao e o prazer que advem da leitura. Em

consequencia, os docentes tendem a reforgax o gosto pela cultura e

costumes de Portugal, oferecendo tambem material que reflecte o

presente, o estilo de vida que os portugueses levam nos nossos dias,
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por forma a que os alunos(as) possam contrastar corn a realidade

norte-americans.

Material de leitura que comports uma vertente Mica é muito

utilizado. Os docentes apontaram o use muito frequente de textos

comicos, "corn piada", de adivinhas, proverbios e anedotas.

Acrescentaram, no en tanto, que dao tambem destaque a textos que

falam de assuntos da actualidade norte-americana, das comunidades

de imigrantes e de Portugal, assim como de aspectos especificos da

vida dos educandos, das suas preocupaceles e ansiedades. Convem

referir que os docentes tem muita dificuldade em encontrar

literatura portuguesa que aborde problemas proprios dos

adolescentes, por exemplo.

Criterios na Seleccao dos Textos

0 Interesse

Interrogados sobre os criterios que presidem a escolha dos

textos a usar nas aulas, os docentes foram uninimes na referencia ao

factor interesse dos discipulos. Isto significa que todos tendem a

oferecer mensagens que interessam os educandos, ou melhor, q u e

vao ao encontro dos seus gostos e preferencias. Nao podemos falar

deste aspecto sem antes referenciar urna das questoes da entrevista

feita aos docentes, a qual pretendia saber se eles tinham por habit°

fazer o levantamento das preferencias dos educandos em leitura. As

respostas dadas pelos entrevistados revelaram que 60% dos docentes

das escolas que participaram no estudo nao o fazem e qUe os
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restantes 40% sonda as preferencias atraves de conversas in formais,

muito raramente por escrito e nunca usando instrumentos de

avaliacao mais rigorosos que ji abundam nos E.U.A..

Perante este facto, a questa° que se coloca 6 a de saber como 6

que a maioria dos docentes escolhe os textos, alegadamente d o

interesse dos educandos, sem disso terem conhecimento de causa,

pois os alunos(as) ai nao tern papel activo. Segundo os entrevistados,

eles conhecem as preferencias dos educandos nao so atraves dos

dialogos mantidos, como referi anteriormente, mas tambem atraves

das reaccoes aos textos lidos e da experiencia que se adquire de urn

ano pars o outro.

A Linguagem

0 criterio que aparece depois do interesse 6 a linguagem.

Geralmente, a tendencia 6 evitar os textos corn vocabulario mais

requintado ou desconhecido dos discentes. Contorna-se este obsticulo

reescrevendo o texto, utilizando vocibulos que nao periguem a

compreensio da mensagem por parte dos educandos ou, pura e

simplesmente, pondo-o de lado. Todavia, urn grupo de docentes (sete

num total de vinte e dois) adiantou que costuma desafiar os

estudantes com lexico novo, estudando-o sempre em contexto e de

forma natural. Sentem que se assim podem melhorar o nivel de

vocabulario destas criancas e jovens que se encontram num processo

de expand," dos seus conhecimentos relativamente a lingua

portuguesa. De acordo corn urn element() deste grupo, a i mportante

que o estudante se depare corn vocibulos novos, pois, de tanto os v er,
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ler, ouvir ou aplicar em situagoes de comunicacao acabara por os

introduzir no seu lexico.

0 Getter° Literiirio

0 Oiler° dramatic° é muito usado nas aulas. Os docentes e

educandos gostam deste tipo de texto porque possibilita uma leitura

dinamica e participada e porque se aproxima de situacoes normais de

comunicacao. A sua escolha ainda é fundamentada com o argumento

de que a utilizacao de textos desta natureza privilegia momentos

ricos de interaccoes pessoais ao serem dramatizados, o que é bastante

comum, especialmente por altura das festas de Natal e fim-de-ano.

A Forma

A sugestao que advem da imagem, da forma, do tamanho da

letra impressa e da cor foram outros parametros mencionados.

Cinquenta por cento dos docentes tem preocupacoes a este nivel, mas

referiram, sem excel:iv-do, que nem sempre a escolha obedece a estes

principios, dadas as limitacoes e a falta de diversidade do material

disponivel.



Passemos agora a explicitacao do papel que as bibliotecas da

escola e a publica, caso tenham material de leitura escrito em

Portugues, desempenham na preparacio das aulas dos docentes, na

aquisicao de material a usar e, finalmente, no processo de 1 ei tura

independente ou recreativa. Para que tal analise seja cabalmente

entendida, falarei, numa primeira instancia, sobre a existencia ou nao

de bibliotecas que possam servir a populacao estudantil e docente.

As Escolas coin Bibliotecas

Sete directores pedagogicos confirmaram a existencia de

bibliotecas nas suss escolas, as quais estao situadas nas seguintes

cidades: Hartford, Bridgeport, Harrison, Newark, Mount Vernon,

Jamaica e Fall River. Se, por um lado, as caracteristicas de cada uma

delas varia de escola pars escola, por outro, todas tom um aspecto

comum nenhuma se encontra organizada e, portanto, os meios

existentes nao estao a ser aproveitados condignamente. Por exemplo,

duas destas bibliotecas, nao obstante a considerivel quantidade de

livros que as integram (cerca de seiscentos livros, segundo os

entrevistados), encontram-se desactivadas, estando os livros de u m a

em caixas na cave e da outra distribuidos pelas casas dos docentes e

membros da direccao do clube por falta de instalacoes. Quanto a s

restantes, podemos dizer que tres delas sac) compostas por um

conjunto de livros guardados em estantes e outras duas parecem
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funcionar melhor porque os livros se encontram nas salas de aulas,

permitindo aos discentes a possibilidade de os consultar ou levar

para casa sempre que o desejarem.

E claro que na base desta situacao se encontram problemas de

varia ordem. De acordo corn a informacao fornecida, as bibliotecas

nao estao a funcionar na sua plenitude porque grande parte dos

exemplares sao, em quase todas as escolas, de autores classicos; os

livros que interessam as criancas sao inexistentes ou escassos; os

docentes ainda nao esta() sensibilizados para a dinamizacao das

bibliotecas e promocao da leitura recreativa por falta de preparacao

profissional.

Curiosamente duas das tres instituicties escolares que nao

possuem biblioteca pertencem a comunidades de grande

concentracao de lusalandeses , corn a agravante de uma delas estar

numa cidade onde nao se encontra material escrito em Portugues

nem a venda, nem na biblioteca publica. A outra escola nao tem

biblioteca incorporada, mas encontra-se a funcionar nas instalacties

de uma dependencia da biblioteca publica, a qual contem

praticamente so material escrito em Portugues. Se atribuirmos a esta

ultima informacio a sua verdadeira dimensao educativa (é, de facto,

urn luxo partilhar das instalacoes de uma biblioteca pirblica que ex ibe

uma quantidade enorme de material de leitura de boa qualidade

para todos os niveis etarios), ends:, teremos de incluir esta escola n o

grupo daquelas que possuem biblioteca. Assim sendo, passamos a ter

no universo das escolas estudadas oito corn biblioteca e duas sem ela.
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Ouem Utiliz,a a Biblioteca da Escola?

De quando em quando, todos os docentes recorrem aos livros

existentes nas bibliotecas das escolas para fotocopiarem textos a

entregar aos discentes nas aulas. Uma professora, porem, afirmou

que utiliza aquele material para si; anda a ler autores classicos.

Na opiniao dos docentes, so uma minoria de educandos, a roda

de 20%, é que requisita voluntariamente exemplares desta s

bibliotecas para ler em casa. Essa percentagem pode triplicar n a

altura em que os estudantes preparam trabalhos de pesquisa e

necessitam de investigar determinada tematica.

Nas salas, onde o material coexiste corn a pratica pedagegica, o s

educandos costumam folhear os livros, ver as imagens, ler os titulos e

ler os exemplares que lhes agradam. Uma das professoras que traz o

material de leitura na sala de aula disse que 50% dos discentes levam

livros para casa.

Aa Bibliotecas Pfiblicas

No nosso estudo, interessou-nos saber se as bibliotecas publicas

das cidades, onde se situam as escolas, tem ou nao material de leitura

escrito em Portugues e, em caso afirmativo, qual a fungi()

desempenhada por estas instituigoes junto da comunidade escolar

que investigamos.

Feita a leitura dos dados, pudemos concluir que as unicas

cidades onde ha livros para todas as idades e de todos os generos

literarios com edicoes recentes, enciclopedias, dicionarios, graMaticas,
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revistas e jornais em quantidade consideravel sao Newark (New

Jersey), New Bedford e Fall River (Massachusettes). Nas cidades de

Hartford e Bridgeport (Connecticut), Bristol (Rhode Island) e Jamaica

(New York) o material de leitura 6 muito limitado, prevalecendo

livros de classicos portugueses em edicoes desactualizadas. As

bibliotecas publicas das cidades de East Providence (Rhode Island),

Mount Vernon (New York) e Harrison (New Jersey) nao tern material

de leitura na nossa lingua.

Pelo que nos foi dado a conhecer, a utilizacao das instituicoes

que oferecem literatura portuguesa 6 praticamente nula por parte

dos docentes, independentemente da proximidade das bibliotecas

publicas dos locais onde funcionam as escolas, ou da quantidade e

qualidade do material ai existente. A verdade 6 que s6 uma

professora disse recorrer a biblioteca para procurar livros para si e

outra referiu que fazia anualmente uma visita a biblioteca publica

com os discentes. Inclusivamente descobrimos que 60% dos docentes

inquiridos nunca se deslocaram as bibliotecas das cidades onde

trabalham ou residem.

Estrat6gias Desenvolvidas para o Ensino da Leitura

De acordo corn as informacoes fornecidas pelos docentes, todos

os dias se le nas aulas de Lingua e Cultura Portuguesas. Apenas uma

professora afirmou: "Dedica-se muito pouco tempo a leitura. Os

estudantes tem aversao I leitura. S6 ha dois manuais na sala de aula."

Foi curioso constatar que essa sala de aula ficava no edificio de u m a
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das melhores bibliotecas publicas, existentes nos E.U.A., corn material

de leitura escrito em Portuguas para todas as idades.

De um modo geral, o acto de ler processa-se do seguinte modo:

1. 0 docente modela a leitura do texto, numa primeira instancia,

para toda a turma, seguido dos educandos, os quais laem na sua

totalidade, excepto quando as turmas sao numerosas. raro urn so

estudante ler o texto na Integra para que todos tenham oportunidade

de participar na actividade. Por consequancia, procede-se a leitura,

dividindo o texto em paragrafos ou em panes maiores.

2- Depois da leitura feita quer pelo docente, quer pelos

educandos, passa-se a urn momento de analise do texto corn

perguntas de interpretacao com a finalidade de testar a compreensio.

Corn base na estrategia pergunta/resposta, identificam-se os

personagens, o tempo em que decorre a accio, o espaco onde os

acontecimentos tem lugar e a tematica do texto.

3- Tambem se faz, relativamente ao texto em estudo, a

exploracao de vocabulasio novo (alguns docentes fazem isto antes da

interpretacio). Fazem a descoberta do significado de tres modos:

aproveitando o saber linguistic° dos educandos; pelo contexto; e, por

vezes, recorrendo ao dicionario. Numa face posterior, os estudantes

formam frases para aplicacio dos novos itens lexicais, frases essas

que sao registadas no quadro, lidas, discutidas e passadas para o

caderno diario.

4- Trinta e seis por cento dos docentes afirmaram debrucar-se

sobre os aspectos gramaticais do texto. Estes costumam explicitar no

quadro o contefido gramatical (especialmente a conjugacio dos

verbos que constitui urn problema para os educandos), na esperanca
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de uma retencao mais eficaz da materia. Os discentes sao convidados

a escrever as regras e os exemplos que as confirmam para o seu

caderno. Os restantes 64% dos docentes disseram que ensinavam

gramatica em contexto e so quando confrontados corn um problema

pontual dos discentes.

5- Praticamente todos os inquiridos referiram que se partia dos

textos e de toda a discussao que se gera a volta dos mesmos para

trabalhos escritos. No entanto, assistimos a grandes divergencias

quanto a natureza dessas propostas de trabalho. Os docentes pedem

aos educandos que escrevam composigoes, resumos, respondam a

questionarios sobre os textos ou tematicas em estudo, facam

trabalhos de investigacao, corn base em materials que tem em casa

ou que requisitam na biblioteca, e facam ditados.

Em suma, podemos adiantar que os tipos de leitura feitos

nestas escolas sao dois: leitura funcional e leitura orientada dos

textos. Sendo a primeira a leitura que se faz para adquirir in formagio

e a segunda corn vista a resposta a urn conjunto de questoes

colocadas previamente pelos docentes , podemos concluir que

nenhuma delas comporta outras vertentes deste acto ler por prazer,

ler voluntariamente e de modo independente. Os en trey i s tad o s

confessaram que pouco ou nada faziam nesse sentido, alegando fa 1 ta

de tempo, escassez de livros e 50% mostrou-se impotence para iniciar

urn programa de leitura recreativa porque nunca tiveram alguem

que lhes ensinasse ou mostrasse como levar a cabo tais projectos de

modo sistematico. De qualquer forma, referiram algumas coisas feitas

esporadicamente que, seg undo o parecer deles, poderio ser u m
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comeco para a criacao do gosto pela leitura: os docentes , por vezes,

trazem os seus livros ou os da biblioteca da escola para os educandos

escolherem os textos que querem ver tratados na aula ou para os ler

em silencio; alguns sugerem que vao a biblioteca requisitar livros

para levar para casa; outros ha que leem contos aos educandos, o u

que iniciam a leitura, a prosseguir em casa; outros ainda solicitam os

discentes a trazerem para a aula.os livros que possuem.

A Promocio da Leitura na Aida e na Comunidade

A ausencia de um programa de leitura formal nao significa

necessariamente que tudo vai mal em todas as escolas no ensino

deste skill, porquanto teremos oportunidade de ver que muitas das

actividades, que se tem realizado isoladamente, constituem exemplos

dignos de divulgacao num trabalho desta natureza.

Em todas as escolas, por altura do Natal e final do ano lectivo,

preparam-se festas, nas quais os discentes tem uma participacio

muito activa, cantando musicas populares portuguesas, cancoes

infantis, declamando poemas, dramatizando textos, expondo os

trabalhos elaborados e dancando folclore. Sem descurar a pertinencia

de tais actividades, gostaria de descrever o que fazem alguns ao

longo do ano lectivo, na tentativa de transformer a aprendizagem nas

escolas num prazer, num dia de festa, independentemente da altura

do ano. Os exemplos vao seguir-se de modo arbitrario, nao

obedecendo, assim, a qualquer criterio de seleccao:
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1- Numa das escolas visitadas, urn professor dotado de

capacidades musicais costuma tocar viola° e fazer-se acompanhar do s

educandos que cantam em Lingua Portuguesa.

2- A comemoracao de feriados, festas e dias especiais é u m

motivo excelente para a realizacao de diversos trabalhos. Numa

escola as professoras, conjuntamente corn os educandos, fizeram urn

trabalho de pesquisa sobre o modo como se faz o vinho. Registados os

procedimentos, convidaram os progenitores dos discentes para que o s

mesmos ajudassem a esmagar as uvas e explicassem as

possibilidades de transformacao do liquido. Ao terminarem a

operacao, os discentes provaram o vinho doce, engarrafaram o que

sobrou, colocando diferentes etiquetas por eles preparadas, con soan te

o tipo de vinho. Em chegando o dia de S. Martinho, os progenitores

voltaram a escola para provar o vinho novo e falar do que se c o s tu m a

fazer em Portugal por essa altura. Estes ainda narraram epis6dios

engracados que aconteceram com eles, ou corn pessoas que eles

conheceram. Na aula seguinte, os educandos foram convidados a

debater o problema do alcoolismo nos nossos dias, estabelecendo a

comparacao entre o que conheciam de Portugal e dos E.U.A.., tendo,

posteriormente, registado as conclusoes no quadro.

3. 0 mesmo acontecimento foi comemorado de modo diferente

por outra escola. Corn a devida antecedencia, os educandos fizeram

entrevistas aos familiares sobre as caracteristicas deste dia,

aprenderam cancoes alusivas a epoca, escreveram poemas,

prepararam os cartuchos para per as castanhas e escreveram cartoes

aos progenitores para participarem na festa de S. Martinho a realizar

na escola. No dia da festa, cantaram, declamaram, assaram a s
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castanhas, confraternizaram e todos ouviram as hist6rias vividas e m

Portugal.

4. Numa unidade tematica dedicada as autobiografias, uma

professora desenvolveu urn projecto, no qual os discentes

prepararam as suas autobiografias corn fotografias, a arvore

genealogica e pormenores especificos da sua familia. Esses textos

individuais foram compilados num livro que se encontra na sala de

aula para quem quiser ler.

5. Ainda a mesma professora referiu que fizeram a "Sopa de

Pedra" na escola. Primeiro fez-se o levantamento daquilo que os

progenitores sabiam sobre o assunto, depois leram-se contos de

literatura infantil que focam este tema, seguidamente os estudantes

criaram uma receita desta sopa, a qual foi publicada no jornal da

escola, finalmente confeccionaram-na e comeram-na.

6. Uma estrategia inovadora, experimentada pela mesma

professora, para o estudo da literatura tradicional foi a leitura dos

contos tradicionais em pequeno grupo. Cada grupo tinha que ler uma

hist6ria diferente, relativamente a qual lhes era dado um resumo das

sequencias narrativas da historia em canoes pequenos. Os

estudantes, de posse desses canoes desorganizados, tinham de

descobrir a ordem dos mesmos para poder proceder a leitura do seu

texto para a turma inteira.

7. A data do 10 de Junho é 'urn moment() importante para

algumas instituicOes escolares, particularmente para uma . delas, visto

que anualmente se leva a cena uma peca de teatro numa casa de

especticulos da cidade. 0 sucesso grande e merece destaque d e
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coluna de jornal pela qualidade das exibicoes e pela adesdo que t e rn

por parte da comunidade lusalandesa daquela area.

8. Ao entrarmos na sala de aula de uma outra professora

apercebemo-nos da dinamica imprimida nas aulas e do empenho dos

educandos s6 de observarmos os trabalhos originais que abundam

nas paredes. A titulo de exemplo, enumerarei alguns projectos que,

na perspectiva da entrevistada, fazem com que a crianca goste da

escola portuguesa. Os discentes, de modo organizado e sistematico,

incidem muito a sua atencao em trabalhos de investigacao. Procuram,

leem, confrontam informacoes e preparam cartazes ou livros

colectivos. Os temas dos cartazes expostos na sala de aula esti()

intimamente relacionados corn Portugal ou com o paralelismo entre o

nosso pais e os Estados Unidos.

8.1. A ilustrar a primeira situacio, temos os trajes regionais de

todas as panes de Portugal Continental e Regioes AutOnomas dos

Acores e Madeira corn descricoes minuciosas da indumentaria e

poemas elaborados pelos educandos alusivos aos diferentes espacos.

(Alias, este trabalho foi, posteriormente, apresentado a comunidade

escolar e progenitores aquando do Natal, numa combinateria de

declamacao do poema de determinada regiao, ao que se seguia a

colocacio da respectiva regiao num puzzle grande, por um discente,

e, por ultimo, surgia em palco um canal que dancava um excerto

retirado do folclore tipico dessa zona de Portugal. 0 mesmo

procedimento repetiu-se para todas as regioes num espectaculo rico

em diversidade.)

8.2. Adentro ainda do campo cultural, foram feitos trabalhos

sobre jogos tradicionais, anedotas, proverbios e gastronomia. Todos o s
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textos escritos sao compilados em livros que constituem material de

leitura.

8.3. Urn dos trabalhos mais originais tem a ver com as

condicoes climatericas dos dois paises. Os educandos escrevem os

textos, ilustram-nos e procedem a apresentacao do boleti m

metereologico do dia para os colegas.

8.4. A politica portuguesa tambem é tratada atraves da

elaboracao de biografias das figuras publicas mais importantes.

8.5. Os educandos costumam musicar poemas, ou elaborar

textos para musicas ji existentes.

9. Para alem deste grupo de docentes, existe outra professora

que surpreendeu pelo empenho com que ensina Portugues. Valoriza

as situagoes do dia-a-dia e preocupa-se muito corn a repercussao do

trabalho da escola no lar ou na vida do aluno ou aluna em particular.

9.1. Assim, preparam-se poemas, cartoes no dia da mae ou do

pai.

9.2. Os educandos mantem correspondencia com colegas de

outras escolas, onde se oferece o programa bilingue em Portugues-

Ingles.

9.3. Elaboram-se livros de historias que contemplam as sun tos

que sio do agrado dos estudantes lusalandeses e que nao t e m

tradicao na literatura portuguesa: a neve, desportos e festas

tipicamente norte-americanos.

Propostas de Alteracao ao Ensino da Leitura

As sugestoes feitas foram diversificadas no seu ,contefido. De

um modo geral, os docentes gostariam que a leitura fosse dado um
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tratamento diferente, de major relevo no conjunto dos outros skills

que a escola ensina. Promover a leitura foi praticamente uma

constante. Para tal, os docentes gostariam de ter mais material

adequado as idades e interesses da populagio estudantil, preparado

especificamente para servir estas comunidades de estudantes. Tres

docentes sugeriram que 6 urgente que os agentes de ensino na

diispora trabalhem no sentido de elaborarem uma colectinea de

textos que sirva a especificidade da populacio estudantil das

referidas escolas. Esta ideia, expressa por um agente de ensino, ao

fim e ao cabo, simboliza a opiniao de muitos outros: "Nio se pode

esperar que Portugal resolva os nossos problemas quando estamos

melhor equipados, somos conhecedores da realidade e temos pessoal

formado e capaz de realizar esta tarefa."

Que a comunidade em geral e, especialmente os clubes, criem

condigoes para promover a leitura a outra preocupacio. Sugerem que

os clubes criem centros de leitura, boas bibliotecas com exemplares

de literatura e de consults diversificado e promovam accoes de

sensibilizagdo para os progenitores. Um alargamento da carga horiria

dos estudantes para se poder trabalhar a leitura foi tambem referido;

contudo reconheceram que nem sempre isso sera possivel devido

excessiva quantidade de trabalho que as criancas e os adolescentes

tem nas escolas norte-americanas.

Tres professoras disseram que estavam satisfeitas corn a

maneira como se ensinava a leitura, enquanto outras tantas

adiantaram que tem alterado tudo com base no metodo global, tao

usado no sistema educativo dos E.U.A...
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As Accoes de Formacilo Oferecidas por Portugal

As °pinkies divergem: ha docentes que consideram as accoes

interessantes; outros julgam-nas de ma qualidade; ainda ha os que

apontam aspectos negativos e positivos. Comecemos pelos pontos

favoriveis a realizacao dessas reciclagens. De acordo com os docentes,

estes trabalhos sac) proveitosos porque apresentam ideias novas e

dao-lhes a possibilidade de se actualizarem,em termos de metodos e

estrategias a usar na aula.

Foi-lhes perguntado que estrategias os docentes ji haviam

posto em pratica nas suas aulas em resultado da frequencia a essas

acciies. Sessenta por cento dos inquiridos tiveram dificuldades e m

mencionar algo, no entanto, acabaram por focar uma ou outra

actividade. Foi interessante verificar que apenas algumas propostas

de trabalho foram bem aceites por eles. Por exemplo, a accao sobre a

criagio pottica na sala de aula, na qual se trabalhou a elaboracao de

poemas a

agradado.

colectiva,

exploracao

partir das sensaciies e de jogos de palavras, parece ter

Seguidamente, apareceram actividades de re dac 9 a o

exercicios fisicos de relaxamento para os discentes, a

da musica na sala de aula. Uma professora deu enfase a

uma reciclagem que decorreu em Portugal numa escola de Quinta-A-

Da-Beja onde se trabalha corn base_ no modelo pedagogic° de Sergio

Niza. Para este docente, o trabalho desenvolvido durante este curso

ensinou-a a centrar a sua instruclo nos educandos as necessidades

e anseios deles e a deixar, para segundo piano, os conteados.
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Quanto aos aspectos negativos das accoes, os docentes disseram

o seguinte:

"Tratam de coisas impossiveis de realizar"
"Algumas coisas sao aplicaveis, mas muitas sao desgarradas

da realidade dos educandos norte-americanos"
"As vezes as accoes nao apresentam grande qualidade"
"Deviam fornecer material didactico e apresentar prop,- -a

de trabalho, em vez de distribuirem quilos de fotocapias que
ninguem lea

"Ndo correspondem as expectativas, especialmente para o
ensino da sexta e setima classe"

"Nao tern sido corn a frequencia necessaria"
"Nao alteram aquilo que ji sabemos; nao trazem novidade"
"Apresentam metodos diferentes, mas, como nao te mos

material na sala de aula, acabamos por fazer o ensino tradicionat"
"Muitas das propostas de trabalho que apresentam sac)

antigas, coisas que ji nao se fazem nos E.U.A."
"As actividades que sugerem sag) elemer

comparativamente ao que temos acesso no ensino oficial amen
"Os convidados nao conhecem geralmente a realidade

America. Por vezes, perde-se imenso tempo a explicar como as coisas
se passam ca. Ora, se assim é, como esperar que estes dinamizadores
tragam materiais e actividades do nosso interesse e dos nossos

educandos? Antes de virem, sugiro que facam um estagio sobre
imigracio e as suas comunidades.

Entrevistas aos Pais e Maes dos Discentes

O Pape! dos Progenitores na Promo_ ao da Leitura

Os trabalhos de investigacao apontam os progenitores como

intervenientes fundamentais no desenvolvimento do gosto pela

leitura. Deste modo, pareceu-nos essencial saber o que fazem nesse
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sentido para que possamos sugerir possiveis intercambios entre a

escola e o lar.

0 que Leem os Progenitores?

0 material de leitura mais lido pelos progenitores é, segundo as

suas entrevistas e os questionarios dos educandos, a imprensa

escrita. Setenta e seis por cento dos progenitores afirmaram que Liam

o jornal, contrariamente a 24% que nunca o le. Tudo leva a crer que o

Luso-Americano sediado em Newark, New Jersey, e o Portuguese

Times de New Bedford, Massachusetts, sac) os mais lidos.

Seguidamente, aparecem o Diario de Noticias; jornais regionais das

zonas portuguesas de proveniencia dos imigrantes; A13olg; Q

Emigrante e o Post,

Em segundo lugar, aparecem os livros corn 46% de leitores e

54% composto por aqueles que nunca os leem. Dos progenitores que

pertencem ao grupo dos leitores apenas 20% costuma ler exemplares

de literatura, pois os restantes preferem os manuais da escola

portuguesa, livros de Historia, de Geografia e a biblia que trouxeram

de Portugal. A comprovar a indiferenca face a obras literarias temos

as respostas dadas pelos entrevistados sobre uma questAo que pedia

a identificacio de um livro que tivessem lido no passado ou n o

presente. Somente 20% do total dos progenitores mencionaram titulos

de livros : As Pirpilas do Sr. Reitor, Hitler. 0 Vagabundo, A Mensagern

de Lucia, 0 Retrato de Ricardina, Mil e uma Noites, Simplesmente

Maria. A Biblia Sagrada. Os Lusiadas. Perante a dificuldade de

mencionar um titulo, 10% dos progenitores referiram autores que ji
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leram. Os nomes foram Fernando Namora, Julio Dinis, Almeida

Garrett, Luis Vaz de Cam Oes e Camilo Caste lo Branco. Quanto aos

restantes 70% dos progenitores, nada disseram a este respeito. Na

opiniao destes ultimos, nao ha tempo para leitura de livros, a vida 6

dura e ja tern muitos afazeres corn as criancas, as lidas caseiras e os

empregos.

As revistas sao do agrado de uma franja considerivel de

progenitores. Vinte (40%) disseram le-las, enquanto 60% nao. A

Maria aparece destacada das restantes corn uma larga vantagem,

seguida da Cronica, da Gente e da apm_ta,

As cartas enviadas de Portugal e o boletim da igreja constituem

tambem uma fonte de leitura.

Os Progenitores como Mode los de Leitura

Perguntou-se aos progenitores corn que frequencia os

descendentes os viam ler. Ficamos a saber que 22% dos inquiridos

leem na presenca deles quase todos os dias; que 44% re uma media

de duas vezes por semana; que 22% o faz uma ou duas vezes por mes;

e que 12% nunca le diante das criancas e/ou jovens.

0 material de leitura que os descendentes mais veem os

progenitores ler e o jornal, seguido de livros, corn destaque para os

textos de indole religiosa e os manuals escolares. Missivas de

familiares e amigos e receitas de culinaria sio tambern fonte de

leitura.
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A questao dos progenitores como modelos de leitura comports

outra vertente que e a de saber corn que frequencia eles leem para

os descendentes numa atitude nao s6 de exemplificacao, mas tambern

de partilha. Aqueles que o fazem quase todos os dias sao apenas 2%.

Enquanto que 30% opta por tal actividade uma ou duas vezes por

semana, 38% fi-lo apenas uma ou duas vezes por mes. Aqui lo que os

progenitores leem costuma ser diferente do material escolhido pelas

maes. Os primeiros leem com muita frequencia o material escolar e

artigos de jornal, ao passo que as maes leem material religioso e

literatura infantil. Os restantes 30% nunca le. Os progenitores

justificaram essa atitude corn o facto de os mais velhos, na pre-

adolescencia, ji nao gostarem que se lhes leiam livros.

As Preferencias dos Fi lhos e Filhas

E licito que nem tudo o que os progenitores leem partilham c o m

as geragoes mais novas. Os que afirmaram ler para e corn os

descendentes expressaram a necessidade que sentem de escolher

algo de interessante, como, por exemplo, alguns artigos da imprensa

escrita e livros de literatura infantil para os mais pequenos.

Mas sera que esta preocupacao significa que os progenitores

conhecem as preferencias das criancas e/ou jovens em leitura?

Estamos em crer que nem todos o sabem, porquanto 40% dos

progenitores nao imaginam sequer os topicos, ou o tipo de livro que

aqueles preferern. No conjunto dos restantes 60%, aparecem

progenitores que afirmaram que os filhos e as filhas gostam de ler de
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tudo (em alguns casos esse tudo 6 exclusivamente o manual de

leitura da escola porque em casa nao ha outro material escrito em

Portugues e os discentes nao vao a biblioteca). Outros progenitores

disseram que so conheciam as preferencias dos mais novos em lingua

inglesa. De uma maneira ou de outra, destas entrevistas ficou uma

listagem de temas e de tipos de livros que os progenitores julgam

que eles gostam: Hist6ria de Portugal, desporto, problemas da

juventude, temas actuais, contos com gravuras, a biblia e fabulas.

A Lingua que Mais se Fa la no Lar

Todos sabemos que 6 importantissimo para a aquisicao e

desenvolvimento da leitura o facto de se falar o idioma que se ie. A

fluencia numa determinada lingua, a previsao contextual dos

vocibulos, a sensibilidade para detectar o que esti correcto ou nao

sao factores determinantes para a formacao de um born leitor. Deste

modo, o idioma que os progenitores falam em casa corn os

descendentes 6 o primeiro passo para a aquisicao da lingua m a to rn a

e pode ser, inclusivamente, o primeiro indicio de sucesso na leitura.

Aprender a ler na primeira lingua de socializacao da crianca 6 muito

marcante, cognitiva e afectivamente falando; assegura a fixacao das

estruturas da lingua e facilita a aprendizagem de outras linguas.

Perguntamos aos progenitores qual a lingua que mais se fala no

lar e obtivemos respostas diversificadas na forma e complexas no

contefido. Foi-nos dito que, corn os progenitores e familiares mais

idosos, os descendentes falam Portugues, mas nunca isso acontece
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quando se trata de gente mais nova. Outra resposta bastante

frequente foi a de que os progenitores falam sempre em Portuguas,

porem, as criancas respondem invariavelmente em Inglas. Ainda

existem outras variantes, nomeadamente, aqueles que s6 falam

Portuguas em casa (50%) porque nao sabem Inglas, os que s6 usam

Ingles e ainda houve quem afirmasse usar as duas simultanea e

indistintamente.

A Compra de M .aterial de_ Leitura

Parece evidente, atravas das entrevistas dos progenitores, que

ha ainda quem se preocupe em comprar material de leitura. De facto,

50% dos progenitores entrevistados responderam afirmativamente.

Os motivos que levam os progenitores a compra sio varios. Eles

querem que os descendentes:

nao esquecam o Portuguas;

conhecam a riqueza da nossa lingua e do nosso povo;

estejam preparados, caso regressem a Portugal;

saibam duas linguas;

sejam capazes de cornunicar com os progenitores em casa;

saibam escrever aos progenitores quando estes 616 mos

voltarem para Portugal.

Os progenitores compram geralmente compandios escolares,

livros de Histeria de Portugal, Geografia, manuais de leitura e a

biblia. Apenas 20% se mostrou sensibilizado para a compra de

literatura infanto-juvenil.
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Nao obstante este panorama minimamente satisfatorio, nao

podemos esquecer que metade dos progenitores nao compra material

nenhum em Portugues. Este grupo de pessoas disse-nos que nao

adquiria livros porque corn o que se re na escola "as criancas la vao

aprendendo". Os outros progenitores afirmaram que nao lhes era

possivel obter material na area onde vivem porque o mesmo nao se

vende e ainda uma minoria expressou a ideia de que nao considerava

muito importante a leitura, que se devia sim ensinar a escrever e a

falar bem.

Antes de passar a outro aspecto, queria mencionar que os locais

privilegiados para a compra de material escrito em Portugues sao

livrarias existentes nas grandes comunidades de portugueses New

Bedford e Newark. As visitas a Portugal constituem oportunidades

optimas para aquisicao de material de leitura.

Questionarios dos Discentes

Depois da apresentacdo dos resultados referentes aos

instrumentos de trabalho dos docentes e dos progenitores, chegou o

momento de aludirmos aos inqueritos dos discentes, coin vista ao

conhecimento das suss preferencias e atitudes respeitantes a leitura.

Analisaremos tambem os locais privilegiados pelos educandos para a

realizacao do acto de ler.e o que pensam sobre o povo luso e a lingua

portuguesa.
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As Preferencias dos Educandos

No conjunto dos tres anos de escolaridade que investigamos, os

sujeitos mostraram que (1) existe determinado tipo de material de

leitura que eles gostam muito de ler; (2) relativamente a outros

textos, a preferencia ja nao é tao marcante, por isso disseram que

gostavam razoavelmente; e (3) leituras ha que nao lhes agradam

nada. 0 quadro abaixo indicado reflecte os tits primeiros i tens

escolhidos pelos educandos do quarto, quinto e sexto anos no que

respeita as tres variaveis por n6s propostas nos questionarios Gosto

Muito, Razoavelmente e Nao Gosto Nada. Uma vez que a varios itens

foi atribuida a mesma cotacao, pelos educandos, nao é, pois, de

admirar que surjam mais do que tits exemplos de material de leitura

por variavel:

Tabela n9 5.1

PREFERENCIAS DOS DISCENTES DO 49, 52 E 62 ANOS

Gosto Muito Razoavelmente Nio Gosto Nada

primeiro Anedotas primeiro Livro d e

Leitura

primeiro Geografia

primeiro Aventuras `primeiro Receitas

22 Banda Desenhada 22 Jornais 22 Biografias

22 Revistas

32 Cartas 32 Estudos Sociais 32 Estudos Sociais

32 Policiais /Desporto 39 Histeria / Poesia

..
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Ao procedermos a analise por idades em separado apercebe mo-

nos de inevitaveis diferengas e/ou semelhangas existentes entre

determinados niveis, as quais passo a enumerar:

1. Os educandos com 9 e 10 anos sao os unicos que gostam de

ler Hist6rias de Animais e que nao gostam nada de Policiais.

2. Juntamente com os individuos de 11 anos, os mais novos nao

gostam nada de Jornais.

3. Curiosamente os mais novos, aqueles que tem 9 e 10 anos,

assumiram a atitude dos educandos mais velhos que tem 16 e 17

anos no que respeita a Banda Desenhada. Ambos os grupos etarios

nao fizeram referencia a este tipo de material, contrariamente aos

restantes que afirmaram gostar muito.

4. Os leitores corn 11 anos apreciam muito Lengalengas,

situagao que s6 se repetiu corn individuos de 16 e 17 anos.

5. Os educandos corn 12 anos nao mencionaram o livro d e

Leitura nas suss preferencias, ao passo que todos os restantes

expressaram gostar razoavelmente.

6. As missivas sao muito do agrado dos sujeitos dos 9 aos 11

anos. Aqueles que tem 12 e 13 anos indicaram nao gostar muito de

ler cartas. 0 gosto por este material de leitura 6 retomado pelos

educandos corn catorze anos e mantem-se nos mais velhos.

7. 0 habito de ler revistas comega aos 12 anos e 6 uma

constante nos niveis etarios superiores.

8. Situagio semelhante 6 a leitura de jornais. Os "dois grupos

mais novos nao gostam nada de jomais, enquanto que, a partir dos

12 anos, este orgao de comunicagio 6 " razoavelmente" apreciado
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pelos educandos. E importante lembrar que nunca os jornais fora m

incluidos na primeira variante Gosto Muito.

9. Os individuos corn 14 anos foram os tinicos que nao

escolheram os itens Livros de Aventura e Anedotas nas suss

primeiras opciies.

10. Curioso ver que o item "Livros cujas Personagens Tern a

Minha Idade constitui preferencia em todos os niveis etarios, m u i to

embora nem sempre corn o mesmo grau de interesse. Uns disseram

gostar muito, outros razoavelmente.

11. Os compendios, tradicionalmente associados a pratica

pedagegica nas escolas, nao sao muito do agrado dos educandos de

urn modo geral. Excelled° feita aos manuais de leitura, dos quais a

maioria dos discentes gosta razoavelmente. 0 mesmo nao podemos

dizer do livro de Historia e Estudos Sociais. Em ambos os casos, as

°pinkies sac) bastante divergentes ha os que gostam razoavelmente

e os que nao gostam nada. Quanto aos compendios de Geografia, os

discentes manifestaram urn indice elevado de desagrado. Somente os

que tem 14 anos expressaram gostar destes livros raz oav e 1 men te,

indicando, no mesmo pe de igualdade, os de Hist6ria e Estudos

Sociais.

12. 0 exemplo mais pr6ximo da situacio dos livros de Geografia

sao as receitas de culinaria, seguidas das Biografias.

13. E notorio o facto de que os educandos cujas idades oscilam

entre os 12 e os 13 anos sao os que mais marcado tern o seu

desagrado face a um major flamer° de material de leitura. Nestes

casos, o leque de exemplos na variante "Nao Gosto Nada" ultrapassa

os itens da coluna "Gosto Muito".
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0 Sexo como Factor Deferenciador , as Preferencias

As preferencias dos educandos foram analisadas segundo o

sexo. Destacamos os dez primeiros exemplos de material de leitura

que estes apontaram.

Tabela 5.2
As PREFERENCIAS DOS RAPAZES E DAS RAPARIGAS

Raparigas Rapazes
12 - Cartas 12 - Desporto/Anedotas/Aventuras

22 Anedotas 22 - Contos Humoristicos

32 - Aventuras 32 - Policiais

42 - Lengalengas 42 - Banda Desenhada/ Revistas

5 2 -Livros com Pers. da Minha blade 52 - Lengalengas

62 Banda Desenhada 62 - Livros com desenhos

72 Revistas 72 - Ficcao Cientlfica

82 Contos Policiais

92 Contos Humoristicos

102- Livro de Leitura

Este quadro aponta para diferengas e semelhangas de gostos

entre os dois sexos. Anedotas, Livros de Aventuras e Lengalengas

parecem ser os pontos de contacto mais evidentes, seguidos da Banda

Desenhada.
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As discrepancias sao noterias logo na primeira opcao:

Os rapazes apreciam Desporto, ao passo que as raparigas

gostam muito de ler cartas que familiares ou amigos enviam de

Portugal.

Os Contos Humoristicos, os Contos Policiais, as Revistas e a

Banda Desenhada sac) mais do agrado dos rapazes do que das

raparigas.

Estas preferem Livros corn Personagens da Minha Idade.

Os rapazes parecem gostar mais de ler textos corn uma

vertente comica acentuada. Nas suss primeiras opcoes encontramos

Anedotas e Contos Humoristicos.

Os individuos do sexo masculino identificarn -se coin Livros

corn Desenhos e Ficcio Cientifica, enquanto que as raparigas apreciam

os Livros de Leitura.

Material de Leitura Nunca Lido

Ainda nesta parte dos questionarios, havia urna parte dedicada

ao material de leitura que os educandos disseram que nunca haviam

tido a oportunidade de ler. Os itens corn valores mais elevados de

escolha, por parte dos sujeitos, foram sensivelmente os mesmos para

os tres anos de escolaridade. Os tres mais escolhidos corno sendo

aqueles que os discentes, em todos os rtheis, nunca leram foram

Biografias, Mitos e Livros de Trabalhos Manuais. Para alem disto,
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muitos individuos disseram nunca terem lido livros de Ficcao

Cientifica, Desporto, Contos Tradicionais e Contos Policiais.

Paralelamente a este levantamento, que nos diz qual o tipo de

material de leitura a que alguns individuos ainda nao tiveram acesso,

preocupamo-nos em determinar quais as escolas que apresentaram

indices elevados de material nunca lido. As percentagens indicadas

foram conseguidas, tendo em conta as restantes variantes dos

questionarios dos discentes, mais especificamente a parte dedicada as

suss preferencias "Gosto Muito", "Razoavelmente" e "Nao Gosto

Nada".

Tabela n2 5.3
PERCENTAGEM DE MATERIAL NUNCA LIDO NAS ESCOLAS

Cidades 42 Ano 52 Ano 62 Ano Totais

Hartford 22% 17% 27% 10.5%

Bridgeport 9% 20% 5% 5.4%

Fall River 4% 17 % 3.3 %

New Bedford 22% 37% 11% 11%

Harrison 32% 31% 41% 16.5%

Newark 23% 14% 17% 8.6%

Jamaica 16% 16% 5.1%

M. Vernon 23% 2% 19% 7%

E.Providence 24% 25% 27% 12.1%

Bristol 31% 65% 33% 20.5%

Este quadro esclarece-nos quanto as escolas onde os discentes

tern sido privados de maior numero de material de leitura. As que

menos diversidade tem oferecido aos educandos sao, por ordem
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decrescente: Bristol, Harrison, East Providence, New Bedford e

Hartford. Todas elas sao, a excepcdo de New Bedford, escolas onde ou

nao existem bibliotecas ou as mesmas estao desactivadas,

encontrando-se os livros em caixotes ou esquecidos nas prateleiras. 0

caso de New Bedford 6 importante porque vem demon strar

claramente que, muito embora alguns educandos utilizem as

instalacties da biblioteca (como veremos ji de seguida), o fazem, na

maior parte das vezes, por sua conta e risco, dal lerem

sistematicamente o mesmo tipo de material, o que significa que nao

sac) capazes de procurar outros textos sozinhos.

Os Locals Escoihidos Para a Leitura

Foi perguntado aos educandos em que locais eles ji leram o u

costumam ler o material de leitura presente no questionario.

Os resultados deste aspecto revelaram que o local onde mais

leem e o lar (51%), seguido da escola (31%) e, por ultimo, aparecem a s

bibliotecas com 18%.

As tabelas que aqui apresentamos mostram os dados colhidos, a

partir dos quaffs tiraremos algumas ilacoes de caracter explicativo.



Tabela n2 5.4
LOCAIS ONDE OS EDUCANDOS DO 49 ANO LEEM PORTUGUES

Cidades Esc ola Casa Biblioteca

Hartford 32% 50% 18%

Bridgeport 38% 43% 19%

Fall River 25% 55% 20%

New Bedford 17% 56% 27%

Harrison 28% 50% 22%

Newark 38% 50% 12%

Jamaica 31% 47% 22%

Mount Vernon 25% 55% 20%

East Providence 38% 45% 17%

Bristol 42% 52% 6%

Totais 314 503 1 83

Percentagem do total 32% 50% 18%
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Tabela n2 5.5.

LOCAIS ONDE OS EDUCANDOS DO 5° ANO LEEM PORTUGUES

Cidades Escola Casa Biblioteca

Hartford 36% 38% 26%

Bridgeport 36% 37% 27%

Fall River

New Bedford

,
26% 37% 37%

Harrison 22% 58% 20%

Newark 42% 38% 20%

Jamaica 35% 50% 15%

Mount Vernon 33% 51% 16%

East Providence 29% 57% 14%

Bristol 25% 75% 0%

Totais 284 441 175

Percentagem do total 31% 49% 20%
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Tabela n2 5.6.

LOCALS ONDE OS EDUCANDOS DO 64 ANO LEEM PORTUGUES

Cidades Escola Casa Biblioteca

Hartford 25% 66% 9%

Bridgeport 31% 49% 20%

Fall River 35% 65% 0%

New Bedford 40% 40% 20%

Harrison 20% 55% 25%

Newark 34% 49% 17%

Jamaica

Mount Vernon 29% 58% 13%

East Providence 31% 52% 17%

Bristol 36% 55% 19%

Totals 2 7 1 489 140

Percentagem do total 30% 54% 16%
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Corn efeito, de acordo com as informacoes acima referidas, o lar

o lugar privilegiado para se ler, mas ha cidades onde os educandos

laem mais em casa do que outras. Bristol, Mount Vernon, Harrison e

Newark sao as cidades onde os educandos parecem ler maior

diversidade e quantidade de textos nas suas preprias residancias,

comparativamente a escola e a biblioteca. Os discentes das

comunidades de Fall River, Jamaica, Bridgeport, Mount Vernon,

Newark, East Providence e Hartford costumam ler na escola. A

biblioteca é onde se le menos, com excepcio para os individuos do

quinto ano de New Bedford. Estes disseram ler menos na escola do

que na biblioteca. Depois de New Bedford, aparecem em destaque

Harrison, Bridgeport e Hartford. Tudo indica que os educandos destas

localidades jfi leram ou tarn por habito ler textos escritos em

Portuguas, em bibliotecas publicas ou na das escolas.

Atitudes dos Educandos

De um modo geral, os sujeitos do quarto, quinto e sexto anos

demon straram ter uma atitude medianamente positiva face a leitura

de material escrito em Portugues. A analise feita aos itens que nos

remetem para as atitudes positives dos educandos:

1. Gosto de ler
2. Gosto que me leiam livros
3. Peg() para ler em voz alta na escola
4. Leio nos tempos livres na escola
5. Leio nos meus tempos livres em casa
6. Gosto de ler antes de dormir
7. Gosto de consultar livros na biblioteca
8. Leitura 6 a minha actividade preferida na escola
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9. Gostaria de levar livros para casa para ler
10. Gosto de comprar livros
11. Gosto de ler quando encontro o tipo de livro que me agrada
12. Gosto dos momentos de leitura livre na escola
13. Costumo ler livros nas ferias
14. Prefiro ler a ver televisao

indicou que 23% dos sujeitos dos tres niveis de escolaridade

concretizam as actividades propostas na listagem anterior Muitas

Vezes, 50% fá-lo Algumas Vezes e 27% dos inquiridos Nunca. Somos

levados a concluir que, no computo geral (se atentarmos nas dugs

primeiras variaveis vs. a Ciltima), a atitude é positiva.

A nossa analise foi alargada, ao estudarmos as atitudes dos

discentes por niveis etarios. Desta feita, fizemos o levantamento d o

item Gosto de Ler nas suas diferentes variaveis: Muitas Vezes,

Algumas Vezes e Nunca. 0 grafico 5.1 apresenta as idades d o s

educandos e reflecte o posicionamento, face a leitura, daqueles que

gostam de ler muitas vezes.

Grafico 5.1
ATITUDES POSITIVAS POR IDADES
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Os resultados sao claros quanto a divergencias nas atitudes dos

educandos, no ambito da Leitura, consoante a idade. Assim, por

ordem decrescente, temos os discentes com:

Tabela 5.7
Atitudes Positivas Face Leitura

12 Lugar 11 ANOS
2 9 14 ANOS

32 9 E 10 ANOS
4 2 12 ANOS
5 o 16 E 17 ..ANOS

6 2 15 ANOS
7 9 13 ANOS

Este posicionamento é o resultado de todo um conjunto de

atitudes assumidas perante actividades no Ambito da leitura. Para

compreendermos melhor o que afasta os individuos dos diferentes

niveis etarios, explicitaremos as actividades que eles gostam de

realizar Muitas Vezes e as que eles Nunca gostam de realizar.

Tabela 5.8.
ATITUDES POSITIVAS E NEGATIVAS DOS EDUCANDOS COM 9 E 10 ANOS

ATITUDES POSITIVAS
(0 que fazem ou gostariam)

ATITUDES NEGATIVAS
(0 que nunca fazem ou nio gostam)

Pedem para ler em voz alts
Nio Teem nos tempos
escola

livres na

Gostam de ler quando o livro lhes
agrada Nio Teem nas ferias

Gostam de escutar a leitura d e
hist6rias
Possuem livros

Gostariam que a escola tives se
mais livros para ler
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Tabela 5.9.

ATITUDES POSITIVAS E NEGATIVAS DOS EDUCANDOS COM II ANOS

ATITUDES POSITIVAS
(0 que fazem ou gostariam)

ATITUDES NEGATIVAS
(0 que nunca fazem ou nio gostam)

Gostam de ler quando o livro lhes
agrada

Nao leem
escola

nos tempos livres na

Gostam de escutar a leitura d e
histerias

Preferem ver televisao a ler

Possuem livros seus

Gostam de ler antes de dormir

Tabela 5.10

ATITUDES POSITIVAS E NEGATIVAS DOS EDUCANDOS COM 12

ATITUDES POSITIVAS
(0 que fazem ou gostariam)

ATITUDES NEGATIVAS
(0 que nunca fazem on nab gostam)

Gostam de ler quando o livro lhes
agrada

Nao pedem pars ler em voz alts

Gostam de consultar livros na
biblioteca

NA° leem nos tempos livres na
escola

Nao gostam de comprar livros

Nao costumam ler nas ferias

Preferem ver televisdo a ler
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Tabela 5.11

ATITUDES POSITIVAS E NEGATIVAS DOS EDUCANDOS COM 13 ANDS

ATITUDES POS1TIVAS
(0 que fazem ou _gostariam)

ATITUDES NEGATIVAS
(0 que nunca fazem ou nio gostam)

Leem quando o livro 'hes agrada Nao gostam de escutar historias

Nao pedem para ler em voz alts

Nao leem nos tempos livres na
escola

Nao Teem nos tempos livres e m
casa

Nao gostam de ler antes de
dormir

Nao gostam de consulter livros
na biblioteca

Nao gostariam que a escola
tivesse mais livros

Nao gostam de comprar livros

Nao costumam ler nas ferias

Preferem ver televisio a ler

1 5 4
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Tabela 5.12
AS ATITUDES POSITIVAS E NEGATIVAS DOS EDUCANDOS COM 14 ANOS

ATITUDES POSITIVAS
(0 que fazem ou gostariam)

ATITUDES NEGATIVAS
(0 que nunca fazem ou nao gostam)

Tern livros seus Preferem ver televisio a ler

Leem quando o livro Ihes agrada

Costumam ler nas ferias

Teem lido livros com interesse

Gostam de escutar Historias

Tabela 5.13

ATITUDES POSITIVAS E NEGATIVAS DOS EDUCANDOS COM 15 ANOS

ATITUDES POSITIVAS
(0 que fazem ou gostariam)

ATITUDES NEGATIVAS
(0 que nunca fazem ou nao gostam)

Tem livros seus
Nunca pedem para ler em voz
alts

Gostariam que a escola tivesse
mais livros

Nao gostam de ler antes de
dormir

Gostam de ler quando o livro lhes
agrada

Nao costumam ler livros nas
ferias
Leitura nao é a actividade
preferida na escola
Nao gostam de consultar livros
na biblioteca

Nao gostam de comprar livros



Tabela 5.14

ATITUDES POSITIVAS E NEGATIVAS DOS EDUCANDOS COM 16 E 17 ANOS

ATITUDES POSITIVAS
(0 que fazem ou gostariam)

ATITUDES NEGATIVAS
(0 que nunca fazem ou nao gostam)

Gostariam que a escola tivesse
mais livros

Preferem ver televisao a ler

Gostam de ler quando o livro lhes
agrada Nao gostam de comprar livros

Gostam de escutar hist6rias
Nao gostam de ler antes de
dormir
Nao gostam de consultar livros
na biblioteca
Nao leem nos tempos livres e m
casa

Nao pedem para ler em voz alta

As tabelas anteriormente apresentadas sao bastante

elucidativas a varios niveis: gostar ou nao de ler esta intimamente

relacionado com atitudes favoraveis ou negativas face a

determinadas actividades. Os sujeitos que tem uma posicao

desfavorivel face a leitura sao aqueles

que menos actividades gostam de fazer nesse ambito. Os parametros

mais escolhidos neste sentido foram:

Os educandos nao Mem nos tempos livres na escola
Preferem ver televisao a ler

Nao pedem para ler em voz alta
Nao costumam ler nas ferias
Nao gostam de comprar livros
Nao gostam de ler antes de dormir
Nao gostam de consultar livros na biblioteca.
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As atitudes positivas revelaram-se, na generalidade, pela

preferancia das seguintes actividades:

Os educandos tern livros seus no lar
Gostam de escutar a narracao de hist6rias
Gostam de ler quando o livro lhes agrada (em todas as idades)
Gostariam que a escola tivesse mais livros (os mais novos e os

mais velhos).

Sao os individuos dos niveis etarios mais baixos que constituem

o grupo que pede, corn mais frequencia, pars ler em voz alta na aula.

Os restantes preferem lei tura silenciosa.

Apesar de um grande numero de sujeitos gostar de ouvir

alguem ler no quarto, quinto e sexto anos, a tendencia dos educandos

mais velhos é de nao apreciarem esta estrategia.

Tabela 5.15
GOSTO OUE ME LEIAM LIVROS

ANO DE

ESC OLARIDADE

MUITAS VEZES ALG UMAS

VEZES

NUNCA

42 ano 3 6 % 4 3 % 2 1 %

52 ano 2 9 % 5 2 % 1 9 %

62 ano 2 3 % 4 7 % 3 0 %



A Leitura como Resultado de Imposigoes Exteriores

0 problema da obrigatoriedade foi tambem abordado e, neste

contex to, os sujeitos do ultimo nivel mostraram que havia gr an de

pressao por parte dos progenitores e do pessoal docente para que

eles lessem em Portugues. Todos os in tervenientes no ensino do

Portugues (progenitores, pessoal docente, directores pedagOgicos e

coordenadora do ensino do Portugues nos E.U.A.) sao da opiniao de

que os educandos, com o decorrer dos tempos, se vao apeg an do

intensamente a lingua inglesa, lingua de comunicacao quase por

excelencia, e que, por este motivo, é cada vez mais dificil cativar os

individuos para o nosso idioma e para as coisas de Portugal.

Grafico 5.2
LEIO PORQUE SOU OBRIGADO

De qualquer modo, isto nao invalids o prazer que os discentes

sentem ao se envolverem na leitura de textos escritos na nossa lingua

materna, como provaram os sujeitos do sexto ano. 0 que acabamos de
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expor adequa-se ao depoimento de uma mae que nos dizia que "0

problema maior foi comecar na escola portuguesa. Agora é ela que

quer it as aulas e gosta muito."

Nao obstante esta particularidade, foi interessante descobrir

que os individuos do sexto ano foram os que indicaram que:

A leitura era a sua actividade preferida na escola Muitas

Vezes (38%), contrariamente aos colegas do quarto ano (25%) e do

quinto ano (21%);

Gostam de ler Muitas Vezes (19%), percentagem superior ao

quarto ano (17%) e ao quinto ano (14%);

Preferem ler Portugues a ver televisao (8%), enquanto que no

quarto ano a percentagem é de 5% e no quinto ano de 7%.

Parecendo, a primeira vista, urn paradoxo, acreditamos haver

legica nas escolhas dos educandos. Seriamos induzidos em erro se nao

combinassemos esta resposta corn outros itens que nos parecem

explicar claramente a opcao dos discentes do sexto ano. Referimo-nos

a expressao "Gosto de ler Quando o Livro me Agrada", na qual os

sujeitos do sexto ano, mais uma vez, se destacaram pela positiva

(75%). Isto podera somente dizer que estes sujeitos sentem grande

prazer em ler quando o material de leitura lhes agrada. E a verdade é

que os dados recolhidos vem confirmar esta assercao quando

sabemos que estes educandos tern sido expostos a mais textos c o m

interesse pars os seus niveis etarios, podendo este factor significar

que as suas experiencias de leitura tern sido consideravelmente

motivadoras. A questa() "Os Livros que Tenho Lido Tem Interesse", os
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educandos dos di ferentes anos de escolaridade responderam o

seguinte:

Tabela 5.16
OS LIVROS QUE TENIIO LIDO TEM INTERESSE

ANO DE

ESCOLARIDADE

MUITAS VEZES ALG UM AS

V F7F.S

NUNCA

49 ANO 37% 52 % I 1%

52 ANO 29% 60% 1 1 %

62 ANO 42% 5 3 % 5%

Ainda a corroborar este aspecto, temos as respostas dadas a o

item "Os livros sac) aborrecidos". Apenas 4% dos discentes do sexto

ano consideraram isto uma realidade que acontece Muitas Vezes,

enquanto que a percentagem dos individuos do quarto ano foi de 6%

e do quinto ano de 12%.

Asjectos Referentes a Pratica Pedagtigica

Interrogados sobre se gostam do que Teem na escola, os

discentes de todos os anos mostraram que sim, apesar de a maioria

ter confessado que isso s6 acontece algumas vezes.
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Grafico 5.3

GOSTO DO QUE LEIO NA ESCOLA
49, 59 E 69 ANOS

Muitas Vezes Bli Algumas U Nunca

Para alem de gostarem Algumas Vezes do que leem na escola,

os educandos apreciam Razoavelmente aquilo que o docente lhes le,

com diferencas percentuais minimas entre os diferentes anos de

escolaridade.

Grafico 5.4
GOSTO DO QUE 0 DOCENTE LE
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Perguntamos aos educandos se os docentes 'hes indicam livros

para lerem em casa. Expressaram a ideia de que os professores e

professoras o fazem Algumas Vezes, no entanto essa preocupacao

vai-se dissipando com os sujeitos mais velhos. Vinte por cento dos

que leccionam o quarto ano Nunca recomendam livros. A situacao

agrava-se nos anos seguintes, sendo a percentagem de 29% para o

quinto ano e 32% para o sexto ano.

As Atitudes dos Rapazes e Raparigas Face a Leitura

Analisamos o item "Gosto de Ler", tendo em mente as

diferencas sexuais dos educandos. Concluimos que a atitude das

raparigas é ligeiramente superior, na ordem dos trios por cento,

percentil muito pouco significativo no computo geral. 0 presente

grafico reflecte o que acabamos de explicar:

Grafico 5.5.
As Atitudes dos Rapazes e Raparigas Face a Leitura
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A Influencia Parental iv los

Filhos e Filhas

Quem Ensinou as Criangas a Ler?

Corn base nos questionarios dos educandos, ficamos a saber 01!-

59% dos progenitores 6 que ensinaram as criancas a ler em

portuguesa, enquanto que os restantes 41% relegou essas funcoes

para a escola.

Atitude Face a Comunidade Lusalandesa

A capacidade para aprender qualquer lingua depende do use

efectivo que se faz dela, mas acredita-se que ha uma componente

psicologica que influencia a aprendizagem. Aqui entram doffs factores

decisivos: o conceito que se tem do povo que originariameni

essa lingua e a atitude assumida perante as comunidades imigrant_

provenientes desse povo. Como todos sabemos, esta dimensio 6 fruto

de influencias do tar, do modo como os progenitores se comportam,

do que dizem e pensam. Foi nests perspectiva que perguntamos aos

discentes qual a sua opinido sobre o povo portugues e como se

sentiam eles quando falavam Portugues.

Nas respostas dadas, pressente-se todo urn processo de

valorizacio daquilo que 6 Portugues. Os educandos demonstraram a

sua alegria em serem portugueses ou pertencerem aquela

comunidade. Oitenta por cento afirmou sentir orgulho, bem-estar,

felicidade e contentamento por falar Portugues. 0 motivo desta
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atitude positiva reside, essencialmente, na possibilidade que tern em

ser bilingues, coisa rara no seio dos colegas norte-americanos.

Referiram que a comunidade lusalandesa é "muito trabalhadora",

"muito amiga de ajudar" e possui urn grande espirito de familia. Nas

conversas mantidas corn os educandos, apercebemo-nos de que a

atitude que tern para corn Portugal varia consoante o nirmero de

visitas ji realizadas ao pais e consoante o local para onde foram

passar ferias. Os educandos que vieram para zonas rurais e ficaram

privados de conhecer os grandes centros e os locais turisticos

transmitem uma imagem de um pais pobre, triste e escuro. Aqueles

que viajaram dentro de Portugal, visitando-o, extravasaram urn

sentimento mais positivo. Os que nunca vieram a Portugal reflectem

as °pinkies dos progenitores e tecem comentarios baseados tambem

no que ja viram na televisao.

Os restantes 30% expressou que nao sentia nada em especial

por falarem Portugues ou pertencerem a comunidade lusalandesa.

Veicularam a ideia de que falar Portugues era visto como uma coisa

natural e nunca tinham pensado nestes assuntos.

Os Progenitores como Mode los de Leitura

Os resultados obtidos nos questionarios dos discentes

corroboram algumas conclusoes a que chegamos nas entrevistas dos

progenitores. Efectivamente, os descendentes costumam ver os

progenitores ler mais jornais e revistas do que livros; menos da

metade dos progenitores (45%) leem hist6rias; 64% costuma livros

para os mais novos; s6 19% leva os descendentes a biblioteca.
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Conclusao:

0 ensino da leitura nas escolas oficiais portuguesas nos E.U.A.

nem sempre 6 feito da forma mail correcta. Nao se faz uso das

estrategias que tern sido apontadas pelos Ciltimos trabalhos de

investigacao como eficazes para o desenvolvimento da capacidade de

ler, nem se utiliza material didactic° interessante, relevante e

diversificado. 0 pessoal docente, sensivelmente 85%, mostrou-se sem

preparagao pedag6gica para implementar programas de leitura, ao

mesmo tempo que manifestou a ideia de que nao tinha ao seu dispor

material didactico que tornasse isso possivel e revelou nao ter

habitos de leitura.

Os discentes mostraram ter uma atitude medianamente

positiva face a leitura de textos escritos em Portugues. Os resultados

apontaram que 23% dos alunos e alunas concretizam Muitas Vezes

actividades que pressupoem o gosto pela leitura, 50% fi-las Algumas

Vezes e 27% Nunca. Quanto as preferencias destes sujeitos,

concluimos que existem discrepancias entre rapazes e raparigas e

entre os educandos com idades diferentes.

Sessenta e cinco por cento dos pais e das macs desempenham

urn papel importante no processo ensino/aprendizagem da leitura ao

manterem viva a lingua portuguesa no lar; 59% ensina os seus

descendentes a ler em Portugues; e 60% compra material de leitura.



CAPITULO VI

DISCUSSAO DOS RESULTADOS

Nesta parte da tese vamos discutir os resultados das

entrevistas e/ou questionarios ministrados aos sujeitos desta

investigacao.

As Atitudes e as Preferencias dos Educandos

Os discentes das Escolas Portuguesas, que participaram no

estudo, apresentaram urn nivel medio nas suas atitudes face a

leitura de textos escritos em Portugues. Nao tendo a maioria uma

atitude altamente positiva, nao podemos esquecer que, de uma

maneira ou de outra, as criancas e jovens lusalandeses gostam de 1 er

na nossa lingua quando o material de leitura lhes interessa. 0 gosto

pelos

tern

textos varia

de leitura

muito, consoante

em Portugues,

a capacidade que

as idades, a

os educandos

atitude deles

relativamente ao acto de ler em Ingles, o trabalho desenvolvido

pelos progenitores e docentes.

No tocante as preferencias, os educandos revelaram di ferencas

quanto a idade, ao sexo, ao trabalho desenvolvido pelos docentes e

ao material existente na escola e no lar. As opcoes recairam,

naturalmente, nos textos que tem constituido experiencias de leitura

motivadoras, sendo notorio o facto de muitas escolas oferecerem
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pouca diversidade de textos aos discentes, limitando, assim, as suas

preferencias.

Identificacao entre o Portugues e o Ingles

Nao sendo preocupacao nossa, neste trabalho, comparar o que

se passa em Ingles e em Portugues, ficou-nos a sensagao, com base

no preenchimento dos inqueritos dos educandos, de que se da um

processo de transferencia entre as atitudes e as preferencias nas

duas linguas, ou melhor, os que apreciam a leitura em Ingles,

habitualmente, adoptam a mesma postura face a textos em

Portugues, e vice-versa, e aqueles que nao gostam de determinado

material de leitura numa lingua expressam o mesmo na outra.

Isto nao constitui novidade relativamente ao muito que se t e m

escrito sobre o modo como se processa a leitura de textos da lingua

materna e de uma segunda lingua. Defende-se que os mecanismos

basicos de recolha de informacao (atraves dos titulos, subtitulos,

imagens, descoberta de

vocabulos na frase e pelo

a leitura) passam de uma

significados pela contextualizacao dos

conhecimento que se possui anteriormente

lingua para a outra, logo que

saibam o suficiente sobre o idioma em causa. (Para mais

sobre bilinguismo consultar Cummins, 1979 e 1989)

os sujeitos

informacao

Assim, as excepcees que detectamos referem-se a dois ca so s

distintos. Por urn lado, existem elementos que tem grandes

dificuldades na lingua portuguesa e ai a preferencia pelo Ingles é

notoria, por outro lado, ha os que dominam melhor o nosso idioma
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por se encontrarem ha pouco tempo nos E.U.A. e, como resultado,

apreciam mais ler em Portugues.

As Atitudes e o Nivel Etario

As investigagOes, neste camp°, apontam para di fere n tes

resultados. Umas indicam que na passagem do quarto para o quinto

ano as atitudes se alteram para menos favoraveis (Brown, Engine e

Wallbrown, 1979), outras defendem que ate ao quarto ano o s

discentes demonstram gostar de ler, mas, no quinto e sexto anos,

revelam uma atitude de neutralidade, passando a uma situagao de

grande desinteresse por esta actividade, nos anos seguintes (Tunnel,

Calder, Justen e Phaup, 1991). Parece, pois, evidente que ha

incidencia de atitudes cada vez menos positivas com o passar dos

anos. E notorio que os individuos, a partir do quinto ano, se m o s tr a m

propensos a relegar para um piano de somenos importancia a

leitura, perante a solicitacao de muitas outras actividades, hobbies

e passatempos.

Os resultados do nosso estudo mostram que tal é verdade

(consultar Grafico 5.1.); porem, ha que abrir uma excepcao n o

tocante aos sujeitos que tem 13 anos. Estes ultimos revelaram uma

atitude altamente negativa face a leitura, contrariamente aos

colegas com idades mais preximas que sao portadores de uma

atitude bastante positiva.
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Porque este posicionamento tao radical por parte dos

discentes corn 13 anos? Acreditamos que tern a ver corn a maneira

de ser e de estar no mundo dos individuos corn esta idade. Os

psicologos, pedagogos e educadores reconhecem a existencia de uma

fase conturbada da afirmacao do Eu, que passa pela renUncia a o

pre-estabelecido, a norma e a obediencia. A escola como instituicao,

onde tradicionalmente imperam valores que limitam as liberdades

dos individuos, é tida como urn espago indesejavel e desnecessario.

Ler, nests idade e para estes sujeitos, significa qualquer coisa que

lhes é imposta ou sugerida por outros, que nao os pares e, por

conseguinte, é preciso repudiar para que fique explicita a posigao

consciente e voluntaria de afrontamento.

Outra explicagao podera residir no trabalho que os docentes

tem desenvolvido (Shapiro e White, 1991). Ao desinteresse dos

educandos, costuma juntar-se uma grande desmotivacao, por parte

dos agentes de ensino, ao verem que a consecucao dos seus

objectivos nao b possivel corn classes que desvalorizam a

aprendizagem.

As Atitudes dos Rapazes e das Raparigas

comummente aceite que as raparigas revelam atitudes mais

positivas do que os rapazes quando leem ( Parker e Paradis, 1986;

Dwyer e Reed, 1989; Zamparelli, 1990). As nossas pesquisas

corroboram as conclusoes dos trabalhos de investigacio anteriores,

mas cremos que, neste caso concreto, as divergencias nao sao muito
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acentuadas. Na verdade, o percentil que os separa é de 3%, o que

consideramos muito pouco significativo.(consultar Grafico 5.5.) Na

base desta realidade podera estar o facto de que grande parte d o

material de leitura que os docentes disseram utilizar na aula vai ao

encontro dos interesses dos individuos do sexo masculino, como os

textos comicos, de que falaremos mais tarde.

As Preferencias dos Educandos

Gostariamos de iniciar esta parte do trabalho corn uma

chamada de atencao. Os investigadores defendem a necessidade da

utilizacao de instrumentos de avaliacao formais para a deteccao das

preferencias em leitura. No entanto, adiantam tambem que os gostos

nao se podem limitar a listagens de material de leitura, pois, o que

os sujeitos apontam, como sendo as suas preferencias, é basicamente

a expressao daquilo que eles sentiram no momento do

preenchimento dos questionarios. As preferencias da populagao

estudantil sao susceptiveis de variacoes, consoante o lugar, o tempo,

a disposicao psicologica, a influencia dos colegas, dos progenitores, o

papel desempenhado pelos docentes e o material disponivel no lar e

na escola, entre outros. (Brandt, 1983; e Purves e Beach, 1972)

Nao obstante estas consideracoes, é relevante que os docentes

tomem consciencia de que existem diferencas de gostos no seio da

populacao estudantil, necessitando, por isso mesmo, de trabalhar

corn os seus estudantes, numa base personalizada, no sentido de

desvendar as preferencias destes; e que, para todos os efeitos, as
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preferencias dos educandos parecem obedecer a parametros

comuns, dal a existencia de tematicas e tipos de material de leitura

que agradam uma franja considerivel de leitores.

E corn o propOsito de dar urn contributo para a compreensao

desta materia e certos de que a explicitacao dos resultados pode

levar os intervenientes deste ensino (os docentes, os directores

pedagOgicos das escolas, os progenitores, os servigos portugueses e a

coordenagao) a uma analise mais objectiva do problema que

passamos a discussao das preferencias dos educandos.

Os discentes demonstraram claramente que preferem material

de leitura que nada tem a ver corn os compendios tradicionais.

Textos corn uma vertente c6mica acentuada, tais como, Anedotas,

Banda Desenhada e Contos Humoristicos aparecem nas primeiras

preferencias quer dos rapazes, quer das raparigas. Seguidamente,

surgem textos que vivem a base do suspense e do misterio

Aventuras e Policiais. (De notar que os docentes, ao indicarem as

preferencias dos educandos, nao se afastaram muito da verdade.

Todavia, em muitos casos, isto nao significa que o material de lei tura

oferecido na leccionagao va ao encontro dos gostos, o que dificulta o

sucesso e desenvolvimento da leitura por prazer em Portugues.)

0 Material de Leitura Eaviado por Portugal

E indiscutivel que os docentes e os discentes nao se encontram

satisfeitos corn o material de leitura enviado por Portugal. Embora a
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critica dos docentes tenha sido muito mais dura neste campo, nao

podemos olvidar que os educandos acabaram tambem por expressar

o seu desagrado face a determinados manuais, respectivamente,

Geografia, Estudos Sociais e, de certo modo, o compendio de leitura e

Histaria, os quais, no computo geral, nao aparecem nas primeiras

preferencias dos educandos. Este resultado coloca uma data de

questiies que nao devem ser ignoradas, uma vez que se leem,

essencialmente, textos retirados deste tipo de livro.

Reflex-6es sobre os Manuals Escolares

Urn ponto que nao devemos esquecer é que os manuais acima

referidos sao elaborados, ao nivel do quinto e sexto anos, pars

serem trabalhados por professores e professoras cuja area de

especializacao corresponde ao conteado veiculado pelos mesmos.

Portanto, a nao identificacao dos discentes corn este material de

leitura pode reflectir o desagrado pela forma como os livros sao

utilizados pelos docentes .

Por outro lado, pode acontecer o caso dos educandos nao se

identificarem com os conteticlos veiculados nos manuais. Os docentes

sao da opiniao de que existe um distanciamento cultural entre os

sujeitos visados por esses livros estudantes portugueses que

vivem em Portugal e os educandos, por forca das circunstancias,

residentes nos E.U.A..

Se considerarmos as declaragOes dos docentes sobre o material

que a escola possui, podemos adiantar que outro factor

condicionador podera ser a linguagem usada nos ditos livros. Estes
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apresentam UM lexico muito alargado e diversificado, o qual

tambem costuma ser um problema real mesmo para a populacao

estudantil em Portugal.

Qualquer que seja a razao que levou os discentes a assumirem

este posicionamento, devem os responsiveis deixar de enviar

manuais dente tipo, logo que devidamente elaborados para

estudantes emig ran to s? A nosso ver, a solucao nao deve passar por

esta tomada de atitude porque, curiosamente, estes livros ao a

fonte mais directa para a obtengdo de informacao sobre Portugal,

sobre a entidade cultural e nacional dos educandos. NA° podemos

esquecer que muitos discentes, na qualidade de filhos da segunda e

terceira geracao de imigrantes, ji perderam a expressao veicular da

lingua materna dos seus antecessores, podendo criar- se,

ingenuamente, a ideia de que ja nada os prende ao passado e

suas raizes. Mesmo para aqueles que aprenderam a linguagem na

lingua dos seus antepassados, a proximidade com textos desta

natureza é desejavel porque as referencias linguisticas e culturais

proporcionadas pelos progenitores e parentes mais chegados sao

geralmente circunscritas a realidade familiar, dal dificilmente

incluir aspectos de socializacao mais alargados e diversificados.

Garcia (1989) expressou a ideia de que so a Historia, Geografia

e outras Ciencias Humanas fornecem o substrato cultural de que os

descendentes dos imigrantes carecem para ultrapassar o choque

cultural resultante das diferencas entre o seu pais de origem ou dos

familiares mais proximos e o pais de acolhimento. Ao concordarmos
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corn esta assercao, nao significa que nao temos consciencia de tres

pontos:

1. Aprender cultura nao é se estudar Historia, Geografia ou

Estudos Sociais.

2. 0 estudo destes conteridos nao deve ser feito

separadamente da lingua. Lingua e cultura devem ser integradas na

sala de aula, partindo-se de textos contemporaneos, de textos

culturais relevantes para os educandos lusalandeses, escritos corn o

lexico da comunicacao quotidiana.

3. Os conteridos em discussao sao passiveis de ser abordados

atraves da leitura de livros de literatura infanto-juvenil. Os

docentes deverao ter em mente que muitas das historias escritas

para as criancas e os jovens reflectem a vida, a cultura e os

costumes; passam-se em espacos, muitas vezes, inspirados na

realidade; acontecem num tempo historico; e retratam as vidas,

sonhos, e anseios proprios do ser humano.

As Preferencias e as Idades dos Educandos

As discrepancias entre os diferentes niveis etarios sao curiosas

porque trazem algumas novidades quanto aos gostos destes sujeitos.

Os mais novos nao gostam decididamente de jornais e os mais

velhos tambem nao os apreciam. A interpretacao que podemos fazer

6 de que a mensagem jornalistica nem sempre 0 acessivel aos

leitores. Por outro lado, os individuos em idade escolar nao se

sentem atraldos pela mancha grafica e pelo conteildo deste meio de
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comunicagdo. Compreendemos que 6 tarefa ardua motiva-los para

algo que foca problemas e realidades relativamente aos quail o s

educandos se sentem afastados e impotentes para resolver.

Contudo, ensinar a ler jornais constitui urn acto de

conciencializacio politica que os mais novos necessitam de adquirir

na condicao de individuos que irdo decidir o futuro. E esta

capacidade de intervencao, de decisao que tem que ser

desenvolvida nos educandos atraves da leitura dos meios de

comunicagdo.

Contornar essa situacao nao parece impossivel, porquanto os

discentes gostam de ler revistas. A criacao do habit° de ler revistas

comeca aos 12 anos e mantem-se ate aos niveis etarios superiores.

Acreditamos que os individuos se sentem mais atraidos pela forma,

cor e diversidade tematica das revistas em detrimento dos jornais

cuja aparencia é pouco motivadora. Se assim é, ha que aproveitar

esse potencial e explorar nas aulas os textos das revistas.

As semelhancas ocorridas entre os mais novos e os mais

velhos, no que respeita ao gosto por Lengalengas e ao seu desagrado

por Banda Desenhada, sao muito intrigantes por serem urn dado

imprevisivel e de dificil explicagao. Cremos que este tipo de situacao

se deve, mais uma vez, ao trabalho desenvolvido, pontualmente,

pelos docentes , no caso das Lengalengas, e por falta de material ou

experiencias de leitura positivas, no lar e na escola,.de Banda

Desenhada.
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Mais uma vez, os sujeitos com 13 anos se mostraram os mais

desinteressados na leitura. Indicaram nao gostar de ler nem

missivas, aspecto que so se verificou com os colegas de 12 anos, n e m

outros textos abrangidos por urn leque vasto de material ( Est u do s

Sociais, Geografia, Ficcao Cientifica, Biografias, Contos Tradicionais,

Trabalhos Manuais, Receitas e HistOrias com Animais). Alias, foram

os individuos que mais relutancia apresentaram em se identificar

com a listagem do material proposto nos questionarios. Esta

informacao entronca no que dissemos aquando da exposicao sobre

as atitudes, demonstrando, sem equivocos, que os docentes , deste

nivel etario, tem de estar atentos para a premencia de motivar estes

discentes, a fim de nao se incorrer no risco de desistencias

temporarias ou definitivas da escola portuguesa.

Os educandos de todos os niveis etarios gostam de ler livros

cujas personagens tern a idade deles. Esta indicagio mostra bem a

necessidade de se adquirir literatura adequada a niveis etarios

especificos literatura que reflicta os anseios, problemas, desejos e

medos proprios das idades dos leitores para facilitar o processo da

identificacao. Os docentes queixaram-se da inexistencia deste tipo

de material nas escolas, o que lhes causa grande transtorno.

Os educandos de todos as idades nao gostam de ler Biografias.

No entanto, aqueles que demonstraram uma atitude favorivel por

este tipo de texto sao discentes de duas professoras que

trabalharam na elaboracao de biografias. (consultar " Ac tividades

que Promovem a leitura na Aula e na Comunidade)
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As Prefer @ncias dos Ranazes a das Rapariaas

Os resultados apontam pars algumas diferencas entre os dois

sexos, admitindo-se, porem, que existem muitos pontos de contacto.

Ambos os grupos gostam de Anedotas, Aventuras, Banda Desen hada,

Lengalengas e Revistas.

Nas primeiras °Noes residem as grandes diferengas. Os

rapazes apreciam mais Desporto, textos corn cariz comico, ou Contos

Policiais, enquanto que as raparigas preferem cartas enviadas de

Portugal e livros corn personagens da sua idade (Chiu, 1984; Huss,

1979; Wolfson, Maning a Maning, 1984). Estas preferencias

transmitem bem a maneira como os dois grupos perspectivam a

vida. Os rapazes, corn urn crescimento e amadurecimento mai s

lentos, vivem e encaram a sua existencia de uma maneira mais

superficial, enquanto que as raparigas se envolvem mais nos

assuntos familiares, assim como em problemas existenciais que

gostam de ver retratados na literatura, como forma de se

conhecerem melhor a si e ao mundo que as rodeia.

0 Papel dos Docentes e da Escola no Desenvolvimento de

Atitudes e Preferencias

Apreciar textos portugueses passa principalmente pelo

trabalho desenvolvido pelo corpo docente. Apercebemo-nos de que

os sujeitos que mais mostras deram de atitudes positivas prov i n h am
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de classes cujos docentes trabalham muito a leitura. Contrariamente,

aqueles que disseram gostar razoavelmetne ou ate nao gostar de ler

em Portugues eram educandos de docentes que valorizam outros

skills em detrimento deste.

Os Docentes como Mode los de Leitura

De urn modo geral, os docentes afirmaram que a leitura era

uma actividade importante no curriculo; no entanto pareceu-nos

evi dente que aqueles que a enfatizam, efectivamente, na sala de

aula, sao os que tern conhecimento dos filtimos trabalhos de

investigacao; os que estao a par da filosofia do Whole Language ou

do metodo de Sergio Niza; e os que gostam de ler. Este grupo revel ou

grande sensibilidade para o tratamento da leitura na sala de aula, a o

mesmo tempo que explicitou estrategias conducentes a o

desenvolvimento deste skill.

Nao obstante o empenhamento destes docentes, a situacao

mais comum nas escolas oficiais portuguesas e a de que o

professorado nao sabe o que fazer, como fazer e quando fazer em

termos de ensino da leitura, segundo moldes n ao-tra d ici on ai s.

Iriamos mais longe ao admitir que os problemas sao de base e, em

alguns casos, primarios. Por exemplo, os professores(as) nao

procuram manter-se informados sobre a literatura em geral. Basta

vermos que apenas uma minoria:

Conhece os resultados das investigagoes na area da educacao
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Compra livros de pedagogia ou didactica especifica sobre o
ensino das linguas

Estabelece contacto frequente com as editoras portuguesas,

ou com livrarias existentes nos E.U.A..

Mais grave é termos concluido que muitos ha que nao tern

interiorizado o habit° da leitura - leem apenas urn jornal uma ou

duas vezes por semana, compram revistas de qualidade discutivel,

nao usam a biblioteca para leitura pessoal ou para utilizacao na aula

e nao estao familiarizados corn a literatura infanto-juvenil.

Este dado é de grande importancia no ensino das linguas se

nos ativermos aos resultados de muitas investigagoes que

estabelecem uma forte relacao entre as atitudes dos docentes, a

irnagem que ele transmite aos educandos e a caminhada escolar dos

mesmos. Se um docente for um leitor regular, se partilhar

frequentemente as suas leituras com os seus discipulos, se comprar

livros para a idade e interesses dos tiltimos, se optimizar os recursos

existentes nas bibliotecas, entao os educandos terao nessa pessoa

um modelo positivo que contagia pelo seu exemplo e conviccao.

0 facto de os docentes nao serem exemplos vivos de alguem

que valoriza a leitura na sua vida pessoal e profissional vem

comprometer todo o esforco que de senvol vem paral ela men te.

Referimo-nos, nomeadamente, as tentativas de incentivar os

educandos para a leitura. Por exemplo, pedir-lhes que vao

biblioteca requisitar livros e que leiam em casa podera significar

que os docentes pedem algo que nao fazem, caindo, assim, os

conseihos dados em descredito total.
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Os Textos Oferecidos pelos Docentes

No ambito da seleccao de textos utilizados pelos docentes, nem

se mpre as tematicas vao ao encontro dos gostos dos discentes

(consultar os graficos 5.3 e 5.4), mostrando isto que conhecer a s

preferancias dos educandos atraves de conversas in formais nao sera

o suficiente para adequar os textos as expectativas dos leitores, as

suas necessidades e gostos. Se perspectivarmos o problema de outro

modo, vamos cair na necessidade que ha de elaborar ou adquirir o

material que se coadune com os gostos dos educandos; saber aquilo

de que gostam nao resolve, na Integra, a situacao. E preciso que os

docentes investiguem, procurem, comprem ou pecam a o s

intervenientes mais directos no processo que o facam.

0 problema maior ainda e o de se saber que a escolha

pre sidem criterios de uniformizacao dos gostos. Na mesma aula,

trabalha-se o mesmo texto ou assunto com educandos cujas idades,

maturidade, experiancias, caminhadas existenciais e gostos sao

diferentes. A individualizacao do acto da leitura nao é praticada

pelos docentes, talvez pelas limitacoes da carga horaria, pela falta d e

material na sala de aula, ou somente porque a maioria dos docentes

nao sabe como faze-1o. De qualquer modo, nada legitima a estrategia

uniformizadora que os docentes tern adoptado, tanto mais que os

resultados das investigaciies apontam para diferencas de

preferencias entre os discentes e para a necessidade de se fazer d a

escola e da aprendizagem uma experiencia plena de significado para

os educandos.
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A Analise Textual

Tudo indica que as abordagens dos textos feitas pelos docentes

nao promovem o gosto pela leitura. A anilise dos textos ainda se faz

com base em levantamentos de factos diegeticos, de categorias

textuais, de aspectos morfo-sintacticos. 0 estudo é orientado por

parametros rigidos, resultante de interpretacties pre-estabel ec idas,

em vez de constituir urn olhar critico sobre a dimensao humana

veiculada pelo texto, ou a possibilidade que a leitura di de um

amadurecimento pessoal atraves da reflexao, da discussao de ideias

e da relacao corn as vivencias dos leitores. 0 texto deve ser encarado

como urn todo, fonte de conhecimento e de cultura, e nunca uma

estrutura passivel de dissecacao.

Os Programas de Leitura

Nenhum docente possula urn programa formal de leitura, nem

sequer uma listagem de livros a serem lidos, sob a sua orientacao ou

de modo independente, pelos discentes. A desculpa de que o

programa de leitura se vai elaborando ao longo do ano, consoante as

solicitacees dos estudantes, nao se coaduna corn a determinacao que

os docentes transmitiram quando interrogados sobre os interesses

dos discipulos. Praticamente todos apontaram as preferencias com

base na observacao da reaccao dos educandos e na experiencia q u e

tern acumulado ao longo dos anos. Se assim 6, a questa° da ausencia

de programa de leitura 6 incompreensivel. (Isto para nao falarmos
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de simples planificaciies periodais em que as escolas tambern sao

omissas).

0 ensino da leitura 6 feito corn base em textos soltos, muitas

vezes sem urn fio condutor a uni-los. Programas de leitura

informais, elaborados de acordo corn unidades tematicas,

prey iamente escolhidas pelos educandos, sao preparados apenas por

tres professoras. Os restantes colegas alegaram que a

implementacao de um programa desta indole requer muito material,

muito tempo di sponivel por parte do docente e preparacio

profissional do mesmo. As raides apontadas sao pertinentes, mas

nao podem servir de justificacao eternamente. Os docentes sabem

que qualquer que seja o trabalho a desenvolver na aula, em

con sciencia, requer preparacao, dedicacao e disponibilidade. Outra

questa° esta relacionada corn o facto de alguns docentes, me s m o

situados em areas bastante carenciadas de material escri to em

Portugues, sem orgios de comunicagdo na nossa lingua,

desenvolverem trabaihos muito positivos e que contam corn o apoio

incondicional dos educandos, dos progenitores e da comunidade e m

geral.

A Literatura Infanto- Juvenil

0 Lugar a que a vertente da literatura esta votada 6 pouco

animador. Os trabaihos de investigacio sac) uninimes ao

considerarem que o use desta literatura 6 de real importancia pars

o ensino/aprendizagem da leitura (Chomsky, 1972; Cullinam, 1987;
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Morrow, 1992, Hoffman, Roser e Farest, 1988; Morrow, O'Connor e

Smith, 1990). Inclusivamente, ha quem defenda que o ensino da

leitura deve ser feito apenas atraves de exemplares de literatura

(Walmsley e Walp, 1990). Nao obstante a grande di vulgagao destes

estudos, que atestam a pertinencia e eficacia da inclusao

literatura infanto-juvenil nos curriculos, as Escolas Portuguesas,

neste campo, continuam a funcionar a margem das transformacoes

sofridas nos sistemas educativos do mundo ocidental.

Se é verdade que as escolas carecem de material de leitura

deste genero, tambem é verdade que os responsaveis pelos clubes,

os docentes, os servicos consulares, os Servicos de Coordenacao do

Portugues para os Estados Unidos e Canada, as bibliotecas situadas

em zonas de elevada concentragao de imigrantes portugueses, o

Ministerio da Educacao, as editoras portuguesas e outras instituicoes

culturais de Portugal e Estados Unidos nada tern feito para ct

essa lacuna. De facto, parece que as escolas continuam votada.

ostracismo que sempre as caracterizou.

Bibliotecas Votadas ao Esquecimento

Como já vimos, a falta de material de leitura é uma realidade

nas Escolas Portuguesas. A agravar esta situacio aparecem as

bibliotecas das escolas desactivadas e as publicas geralmente corn

material desactualizado e inadequado as idades e preferencias das

criancas portuguesas. Por todos estes factores, apercebemo-nos de

que muita coisa vai mal a este nivel:
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Os docentes nao estao sensibilizados para o papel

preponderance que as bibliotecas desempenham no

desenvolvimento e promocao da leitura.

Os docentes nao estao preparados para dinamizar as

bibliotecas das escolas (quando estas existem). Falta-lhes

preparacao profissional.

As escolas, os docentes, os Servicos de Coordenacao nao

estabelecem nenhum intercambio entre as instituicdes escolares e a s

bibliotecas publicas (corn a agravante de que, pelo menos, em tres

casos diferentes, as bibliotecas se encontram nas redondezas da

escola oficial portuguesa e, por vezes, no mesmo edificio).

A semelhanca dos docentes, os educandos tambem nao

frequentam a biblioteca, veiculo de saberes tao ricos. Fazem-no

apenas quando se encontram a preparar trabalhos mais completos

sobre determinada rubrica programatica ou quando, ao consultarem

livros em Ingles, se deparam corn algo escrito em Portugues. Nestas

circunstancias, costumam trazer os exemplares para a aula, por

forma a que o docente e os colegas os possam ver.

0 cenario, anteriormente descrito, ilustra bem a falta de

intercambio existente entre as Escolas Portuguesas e as bibliotecas

locais, entre os bibliotecarios e os docentes e educandos. Vivendo

nas mesmas cidades, comungando dos mesmos problemas, estas

duas instituicoes encontram-se de costas viradas uma para a outra.

Relativamente as bibliotecas que servem as escolas que

estudamos, ainda ha que discutir a qualidade e a quantidade d o
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material de leitura que as forma. Quer se trate das pilblicas ou das

das escolas, fica-nos a ideia de que apenas tres comunidades tem

acesso a UM espOlio considerivel de material apropriado as idades

dos educandos. Quanto as restantes bibliotecas, o material é

geralmente inadequado. Abundam os classicos portugueses e m

edicoes antigas e existe pouca quantidade e diversidade de

literatura infanto-juvenil. Os dicionarios sao poucos, e as

enciclopedias juvenis tambern. No entanto, é deveras desani m a dor

constatar que, independentemente da qualidade e quantidade, o

aproveitamento que se faz destes espacos é praticamente nulo. 0

que parece estar em questa° é saber se valera a pena apetrechar as

escolas ou as bibliotecas publicas corn literatura infanto-juvenil e

informativa sem antes se pensar na formagio dos docentes e dos

responsiveis pelas escolas. Foi-nos dado a ver que ester nao sabem

como optimizar as potencialidades desse material para o ensino da

lingua e cultura portuguesas.

A Escola como Local de Leitura

Num pais onde se fala, escreve e le Ingles, tudo levava a crer

que a escola onde se ministra o ensino do Portugues fosse um local

privilegiado para a leitura de textos escritos no nosso idioma.

Enquanto que os docentes julgaram isso ser uma verdade

indiscutivel, os educandos foram peremptorios ao colocarem o lar

em primeiro sugar. Na opiniao destes, as oportunidades de leitura

criadas na escola sio parcas, aspecto que nos deixa bastan te
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apreensivos, porque tudo indica que os educandos ou efectivamente

leem pouco ou nao tem o conceito de leitura devidamente

estabelecido nas suss mentes. Seri que eles tem a nocao de que a

todo o processo de escrita esta presente a leitura? Seri que eles tern

consciencia de que mesmo a estudar Histeria, Geografia ou Estudos

Sociais estao a praticar a leitura? Ou sera que ainda persiste a nocao

de que ler so acontece quando se abre o compendio de leitura e o

docente manda ler, de preferencia em voz alts, um texto do livro?

Antes de passar a outro aspecto, queria deixar bem claro q u e

aceitamos o facto de os discentes lerem mais em casa do que na

escola. Agora o que nos parece improvivel 6 que a diferenca seja

tao acentuada, tendo como ponto de anilise os depoimentos dos

progenitores que afirmaram que a grande maioria das criancas e/ou

jovens prefere ler Ingles, que praticamente nao tern tempo

disponivel para se dedicarem ao Portugues e que, sempre que leem,

o fazem sob pressao do pai. (Interessante a informacao de que sao

os pais que geralmente os obrigam a ler e acompanham a leitura,

ajudando-os, enquanto que sao as macs que leem para os seus

descendentes.)

0 ponto que estamos a discutir ainda nos coloca perante outras

facetas desta realidade: as escolas nao apresentam caracteristicas

fisicas favoriveis a leitura independente, voluntiria ou recreativa.

Nao hi espacos acolhedores, calmos para esta actividade, as salas

nao tern cantos de leitura e o material didactic° esta fora do alcance

imediato das criancas, corn rarissimas excepcoes.
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O Pape, dos Progenitores no Desenvolvimento de

Atitudes e Preferencias

A funcao dos progenitores na aquisigao e desenvolvimento de

atitudes favoraveis face a leitura de textos escritos em Portugues

algo a nao descurar ou minimizar. Efectivamente, estes

desempenham um papel importantissimo que advem do ensino das

primeiras letras em Portugues (59% por cento dos progenitores

ensinaram as criancas a ler) e do use da nossa lingua no lar (50%

fala Portugues quase em exclusividade porque nao sabem Ingles).

Na verdade, acreditimos que a didiva mais valiosa que os

progenitores tem dado as novas geracoes é educarem-nas na sua

lingua materna, o Portugues, e manterem-no vivo no lar atraves de

experiencias que abranjam os diferentes cedigos - fala, escrita e

leitura.

Criacio de Atitudes Positivas Face Comunidade

Lusalandesa

0 sucesso da aprendizagem de qualquer lingua esta

intimamente relacionado com o conceito que o leitor faz do grupo

etnico que usualmente as comunica nesse idioma. Do ponto de vista

da aprendizagem, esta condicionante pode determinar os progressos

ou retrocessos que o educando experimenta na escola. Em

consequencia, 6 condigio sine qua non para a boa aprendizagem d e
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uma lingua a presenca de atitudes positivas, relativamente ao grupo

falante desse idioma. E evidente que essa tarefa de valorizacio do

grupo etnico comeca no lar e la se desenvolve por influencia das

atitudes dos progenitores e restantes familiares.

A titulo de exemplo, podemos adiantar que os individuos q u e

se consideram num piano inferior, por pertencerem a urn grupo

etnico minoritario, fazem tudo o que estiver ao seu alcance para

apagar as suas origens, vao tentar a sua integracao no pais d e

acolhimento a todo o custo, fragilizando a sua entidade cultural. Ora,

num tal quadro de referencias, a atitude face a lingua e ao povo que

a fala 6 altamente negativa. Mandar criancas para as escolas

provenientes de fares onde se vive este tipo de sentimento 6 um

fracasso muito grande. Os mitidos tornam-se agressivos, nao gostam

da convivencia corn os docentes e colegas, sentem-se minimizados

porque o estar naquela escola lhes lembra, a todo o minuto, que se 6

membro de uma minoria, sem representatividade no pais de

acolhimento. Os problemas de inadaptacao vao-se condensando,

muitas vezes de modo velado, e os docentes so se aperbecem de que

algo vai mal quando o individuo, que tern todos os requisitos, todas

as capacidades mentais, nao consegue falar, ler ou escrever

Portugues.

Neste contexto, o papel dos progenitores 6 al tam en te

importante. Sao eles que, pelos comentarios, maneira de ser, espirito

critico, podem preparar os descendentes para as vantagens d a

aceitacao das suas origens. Sao eles que podem mostrar corno

positivo combinar as duas culturas, as duas lingual. Deparamo:nos,

1 8 8

209



aquando da realizacao da investigacao, corn familias onde se

falavam tres linguas em casa todos os dias - o Portugues, o Espanhol

e o Ingles uma vez que os progenitores pertenciam a paises

diferentes.

Os Progenitores coma Mode los de Leitura

0 panorama geral 6 de que os progenitores nao sao bons

modelos de leitura para os seus descendentes. Lem material pouco

diversificado e em termos de qualidade haveria muito a considerar.

Os pais !Um basicamente jornais, as macs preferem as revistas e

material religioso. Leem pouco aos seus descendentes porque os

mais velhos nao gostam que se lhes leia. Trinta por cento dos

inquiridos nunca Teem nada aos mais novos. Realmente ha a

tendencia para se apreciar cada vez menos esta actividade, por

parte dos descendentes, contudo a percentagem que gosta de

escutar a leitura de textos justifica o esforco dos progenitores em

manter esse habit° mesmo com os mais velhos (conferir tabela

5. 1 5 ).

Nao obstante isto, 6 preciso considerar que, se tivermos em

conta as habilitacoes literarias dos progenitores e o tempo

disponivel para apoiar os descendentes nas tarefas escolares, muito

se faz no campo da leitura. A maior ajuda, neste ambito, pren de- se

corn o acompanhamento que os progenitores dao na execucao d o

trabalho de casa da escola portuguesa. Estes Teem ou mandam ler,
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corrigem a prononcia e fornecem ideias ou material para a

realizacao de trabalhos na aula.

A Aquisicao de Material de Leitura

Os progenitores e os educandos afirmaram que possuiam

material de leitura em casa. Considerando as declaraciies de ambos

aos grupos, podemos dizer que 60% dos progenitores tern

preocupagao de comprar livros para os mais novos. 0 problema

parece residir no tipo de material que é adquirido. A maioria d o s

discentes tem os livros, mas nao os le antes de dormir, nos tempos

livres em casa ou nas ferias, o que comprova que algo vai mal na

leitura.(Consultar da tabela 5.8 a 5.14)

nossa conviccao de que os progenitores necessitam de

acompanhamento, de sessoes de sensibilizagio sobre como agir, o

que pode ser feito para promover e desenvolver o gosto pela leitura

nos mais novos. Sugestoes sobre o material de leitura a adquirir sao

muito necessarias, uma vez que os progenitores compram aquilo

que lhes parece mais sugestivo ou importante para os descendentes,

sem saberem ao certo o que melhor serve as necessidades

interesses dos mesmos. Por exemplo, ester foram os anicos sujeitos

da investigacao que expressaram uma atitude muito positiva face

aos materiais de leitura enviados pelo Ministerio da Educacao.

Consideram-nos bons, ao terem como ponto de referencia os

compendios que usaram em Portugal em idade escolar, ha dez, vinte

ou mais anos atris. 0 exemplo mais caracteristico é o dos

progenitores expressarem a sua perplexidade e alguma tristeza pelo
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facto de os descendentes nao lerem a Biblia ou os livros de Historia

e Geografia que compraram.

Este incidente comprova, claramente, que os progenitores se

preocupam corn a manutencao do nosso idioma na diaspora, que se

encontram disponiveis para colaborar, mas que sao desconhecedores

do verdadeiro papel que deveriam assumir a este nivel.

0 Lar como Local Privilegiado para a Leitura

Os educandos leem mais em casa. Tudo indica que o que leem

esta mais relacionado corn leitura funcional e utilitaria do que com o

prazer de ler. Leem, por exemplo, cartas chegadas de Portugal (Os

progenitores das alunas referiram que estas mantem

correspondencia corn amigas e familiares residentes em Portugal).

Leem material religioso boletim e revistas da responsabilidade da

igreja e a Biblia. No lar tambem se leem muito artigos de jornal e de

revistas que, possivelmente, interessem aos educandos. De quando

em quando, estes recorrem aos livros existentes em casa para

preparar trabalhos para a escola. Em ultimo lugar, aparecem

exemplares de literatura infanto-juvenil, porque, na maioria dos

lanes, nao os ha e mesmo que existam muito dificilmente

ultrapassam em diversidade e qualidade os livros que ji tern em

lingua inglesa.

Apesar destas consideracoes menos positivas, o facto de os

educandos terem escolhido o lar como o local onde mais se le, vem

recolocar o problema da importancia dos progenitores no processo

da aprendizagem da leitura. Os progenitores sao uma peva central
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no sucesso de qualquer actividade extra-curricular a propor pela

escola, como, por exemplo, a implementacao de urn programa d e

leitura recreativa.

As Funciies do Ministerio da Educaciio e dos Servicos

de Coordenacao nos E.U.A.

0 Material de Leitura

0 material enviado por Portugal nao serve condignamente as

necessidades da comunidade estudantil e do corpo docente, dal

podermos afirmar claramente que esse mesmo envio nao aparece

em resultado da auscultacao daqueles que o utilizario. Avaliacoes

sobre a pertinencia e a utilidade dense material nunca foram feitas

pelos Servicos de Coordenacao nos E.U.A. ou pelo preprio Ministerio

da Educagao. 0 comportamento das instituicoes acima citadas mostra

que os responsaveis ainda nao se consciencializaram de que as suas

obrigacoes no ensino do Portugues naquele pais, onde vivem mais

de dois nullities de falantes do nosso idioma, passam pelo

estabelecimento de criterios mais realistas, pela criacao de politicas

educativas delineadas de acordo com as caracteristicas daquelas

comunidades de imigrantes.

A Formaciio Continua dos Docentes

Todas as questoes por nes levantadas ao longo deste capitulo

parecem convergir para uma realidade indiscutivel - é urgente a

formacao continua do pessoal docente.
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0 tratamento que a dado a leitura mostra, claramente, q u e

existem lacunas na formacao e acompanhamento dos docentes .0

facto de 60% ter afirmado que ensina Portugues nos E.U.A., como se

de uma primeira lingua se tratasse, ilustra bem problemas de base

que acompanham a leccionacao. Ensinar ou aprender Portugues fora

de Portugal 6 diferente de ensinar ou aprender o nosso idioma no

espaco nacional. Ensinar a nossa lingua a i migrantes ou a

lusodescendentes tem que se basear em parametros especificos que

partam de um estudo contrastivo das dugs linguas. Corn i s to

pretende-se que os docentes sejam capazes de discernir, com os

di scipulos, sobre semelhancas e diferencas entre os idiomas, pois 6

impensavel esquecer o saber de que os ultimos sao portado-

Convem recordar que os profissionais de educacao, neste co;

necessitam conhecer as metodologias usadas no ensino bilingue.

Sem cairmos em posicoes extremas, queremos deixar clara a

ideia de que ensinar uma lingua requer que o corpo docente esteja

familiarizado corn a importancia da leitura e que saiba como

preparar programas de leitura, dinamizar as bibliotecas, estabelecer

contactos frequentes e informativos com os progenitores. Estu dos

publicados ao longo de decadas tem vindo a demonstrar que quante

melhor o agente de ensino compreender os processos cognitivos

envolvidos na leitura e noutros skills, mais assegura a eficacia da

sua leccionacao. Dal a necessidade de frequentar cursos d e

actualizacio, nos quais tem a possibilidade de reflectir sobre as suas

expectativas e actuacoes, como tambem sobre as dos educandos

(Nolen, McCutchen e Berninger, 1990).
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Os docentes pronunciaram-se sobre o que pensam das accOes

de formacao promovidas pelo Ministerio da Educacao a pedido dos

Servicos de Coordenacao do Ensino do Portugues para os Es tados

Unidos e Canada. As declaracoes sao unanimes no que concerne a

necessidade de se formar os docentes , porem tambem expressaram

que apenas duas ou tres accOes foram do seu interesse. Ao que tudo

indica, as pessoas enviadas por Portugal nao estao fa mi I iarizada s

com a realidade norte-americana e nem sempre sao especialistas

nos temas que versam. Por outro lado, as propostas de trabalho

costumam ser muito te6ricas, "fastidiosas e redundantes" para os

que estao a par das ultimas metodologias em use nos E.U.A..

Solicitados a mencionar algumas inovacoes introduzidas no

ensino da lingua portuguesa na sequencia das accoes, os docentes

enumeraram basicamente duas estrategias novas, uma relacionada

com a exploracao da musica na sala de aula e a outra coin o

despoletar, nos educandos, o gosto pela poesia.

Gostariamos de deixar bem claro que todas as alteracoes, toda s

as propostas corn vista ao melhoramento do ensino do Portugues na

diaspora tem que passar inexoravelmente pela formacao de pessoal

docente e pela sua fixacao nas escolas com remuneracoes dignas e

correspondentes ao trabalho desenvolvido. Nao devem as Escolas

Portuguesas continuar a admitir que as ajudas sejam inconsistentes,

sem criterios objectivos e realistas que as suportem.
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Conclusao:

Ao longo deste trabalho, observamos que as escolas

apresentam caracteristicas diferentes, em termos de espaco fisico;

relacao escola/clubes e associacees; comunidade estudantil; corpo

docente; e recursos materiais. Desta falta de homogeneidade resulta

urn ensino diferente em cada escola.

0 sucesso dos projectos educativos assenta no empenho dos

dirigentes dos clubes, da associacao de progenitores e,

essencialmente, do empenho que os docentes dio a causa. Muito

pouco se deve aos Servicos de Coordenacao do Ensino do Portugues

para os Estados Unidos e Canada (esta foi a opiniao expressa por

80% dos docentes e directores escolares). Estes servicos, pela falta

de pessoal especializado em didactica do ensino do Portugues n o

Estrangeiro, encontram-se impotentes para ajudar os docentes na

preparacao das aulas, na elaboracao de materiais didacticos, na

maximizacao dos recursos existentes, nos contactos a manter entre

progenitores e escola, na divulgacao dos trabalhos de investigacao

sobre bilinguismo, na formacao continua dos professores, en tre

outros.

Em sums, fomos encontrar escolas dispersas geograficamente

e corn o seu destino tracado pela qualidade do ensino que la se

oferece. Sao os docentes, aquilo que eles fazem, que ditam

maioritariamente a longevidade dos estabelecimentos de ensino. Se,

por qualquer motivo, o corpo docente nao for capaz, nao tiver

condigoes pedagogicas, nao for suficientemente empenhado, entao



assistir-se-d ao desmantelamento dessa instituicao por falta d e

frequencia de educandos. Tivemos conhecimento de dois casos e m

que ha uma deslocacao de alunos de uma escola para outra porque o

corpo docente, a escola, ministra urn ensino pobre que nao agrada

nem aos progenitores, nem as criancas.

Pelo exposto, deduzimos que ha estabelecimentos de ensino

onde é necessaria ajuda imediata, por outro lado, outros ha que tem

docentes cujo ensino faria inveja a qualquer escola portuguesa. Nao

queremos, de maneira alguma, deixar uma imagem negativa das

escolas, do trabalho dos docentes ou progenitores, visto que ha

efectivamente uma minoria muito interessada, altamente preparada

pedagegica e cientificamente, a quern devemos muito a divulgacao

da lingua portuguesa nos E.U.A. e o sucesso que algumas escolas

estao a ter no seio da comunidade lusalandesa. Quanto aos restantes,

foi transmitida a ideia de que estao abertos e receptivos a

modificacetes, que pretendem valorizar-se e ao ensino que

ministram, desejando, por isso mesmo, que lhes seja dado apoio

concreto na leccionacao.

Um destaque especial para as escolas que servem areas de

grande concentracao de acorianos, como, por exemplo, Fall River.

Neste caso, nao podemos afirmar de animo leve que é o trabalho dos

docentes que tern definido a adesao da comunidade. Fac tore s

sociologicos de massa, que precisam de ser estudados, t e m

provavelmente determinado o insucesso e a nao frequencia de

discentes.
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CAPiTULO VII

RECOMENDAcOES

As recomendaciies feitas nesta parte do estudo sao dirigidas ao

pessoal docente e progenitores corn base na fundamentacao teorica

que apresentamos no capitulo II. Comprovadas que tem sido, por

inomeros trabalhos de investigacao, a potencialidade e eficacia de

determinadas estrategias no ensino das lInguas, pareceu-nos

imprescindivel recomendar, aqueles que sao os maiores responsiveis

pelo desenvolvimento de atitudes positivas face a leitura nos

individuos mais novos, estrategias que poderao colmatar as

deficiencias detectadas no ensino da leitura.

Corpo Docente

Os docentes desempen ham urn papel primordial nao so na

criagao de atitudes positivas, como tambem no desenvolvimento dos

i nteresses dos educandos face a leitura, uma vez que ester 6 que

estao ou, pelo menos, deveriam estar, preparados pedagOgica e

cientificamente para ajudar os di scentes na aprendizagem deste skill.

E porque a leitura tem vindo a assumir di mensoes de grande

amplitude, na vida do ser humano das sociedades civilizadas, os

docentes de qualquer lingua nao se podem dar ao luxo de descurar

esta realidade e fazer da sua pratica pedagogica algo que nao

promova habitos de leitura para o resto da vida.
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As sugestOes que se seguem nao abarcam todas as

possibilidades de tratamento da leitura fora e dentro da escola, n e m

tao-pouco substituem a pesquisa bibliografica que os docentes ou os

Servigos de Coordenagao tern de fazer. Tambem nao substituem nem

os contactos a estabelecer corn especialistas do programa bilingue

nem a frequencia de accoes de formagao sobre didactica das linguas.

Estamos convictos de que os docentes, apps a leitura deste trabalho,

ficarao mais sensibilizados para a necessidade de se prepararem para

os desafios que o ensino representa. Esperamos que o que aqui se

apresenta constitua urn alerta, uma motivacao para urn dialogs) mais

aberto, para uma partilha de experiencias, entre escolas, que ji
deveria ter acontecido ha muito.

De seguida, apresentaremos urn apanhado de estrategias/ideias

que nos parecem de grande utilidade e de possivel praticabilidade:

Numa primeira instancia ha que adquirir material de leitura,

pr6prio para as idades dos educandos, em abundancia suficiente para

organizar uma biblioteca. As etapas a seguir nao passam

necessariamente pela compra de todos os livros. Contactos corn as

editoras portuguesas, ou de expressao portuguesa, sao aconselhaveis,

tal como corn todas as instituigoes de natureza cultural portuguesas

ou norte-americanas que subsidiam a compra de material ou o

oferecem; apresentacao nos Servicos de Coordenacao e no Ministerio

da Educacao em Portugal de projectos educativos que mostrem a

necessidade do envio de material de leitura especifico para alem dos

ji considerados manuais; contactos corn os progenitores no sentido de

estes adquirirem livros de literatura infanto-juvenil que .serao
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usados na aula e que poderao ser lidos pelos progenitores no lar; uma

campanha de recolha de livros novos ou usados no seio da

comunidade lusalandesa e em Portugal, sem esquecer as RegiOes

Autonomas dos Acores e da Madeira que estao numerosamente

representadas em algumas areas dos E.U.A..

A organizacao da biblioteca comporta duas vertentes: (I) urn

espaco para guardar os livros devidamente catalogados (sugere-se a

ajuda de bibliotecarios afectos as bibliotecas com material escrito em

Portugues); (2) a criacao de um canto de leitura na sala de aula corn

espagos convidativos a leitura voluntaria. E preciso prever es tan tes

para exposicao e divulgacao dos livros, almofadas e uma carpete. Isto

podera parecer algo de impraticavel; acontece, porem, que todo este

material a conseguido atraves da boa vontade dos progenitores e

comunidade em geral. Por exemplo, em muitas escolas forte-

americanas, a existencia do canto de leitura nasceu de ofertas que as

pessoas fizeram a escola de estantes usadas, e de almofadas que as

maes costuraram.

Um momento importante é o da divulgacao dos livros como s e

de um produto se tratasse. 0 docente deve mostrar o livro, passi-lo

pelos discentes, falar do prazer que aquele livro the deu e ler

algumas passagens. 0 livro deve ficar exposto num local de destaque,

a mao dos educandos.

Simultaneamente com todo este trabalho, deve proceder-se a

elaboragao de um programa de leitura corn base em tematicas

preferenciais dos educandos, cobrindo diferentes tipos de literatura.
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Esses programas devem assentar no pressuposto de que as criancas

aprendem a ler e a escrever, lendo e escrevendo, como defenderam

Rhodes e Dudley-Marling (1988), e devem contemplar varios tipos de

leituras, conducentes a criacao de leitores voluntarios.

Leitura silenciosa
Leitura expressiva em voz alta feita pelo docente ou
discentes
Leitura coral (para os mais novos)

- Leitura independente e voluntaria na aula
Leitura recreativa
Leitura orientada

necessario acompanhar estes tipos de leitura de actividades

diversificadas e altamente motivadoras para os educandos.

Destacamos:

Redaccao de textos, trabalhos de pesquisa, a partir da leitura
de material variado (enciclopedias, literatura infanto-
juvenil, livros informativos, etc.).
Preparacao de uma pagina a publicar num jornal local
Expressao plastica a partir dos textos (para os mais novos)
Discussao em grupo dos livros lidos
Conferencias frequentes com o docente, a fim de o ultimo
conhecer o que o discente tern lido, os progressos que tern

feito e de que modo a leitura tem alterado a sua visao do
mundo e do ser humano.
Encenacio de textos dramaticos
Convites aos progenitores ou membros da comunidade para
contar ou ler historias nas aulas
Intercambio espistolar entre estas escolas e os programas
bilingues ou estabelecimentos de ensino em Portugal
Realizacao de concursos interescolas sobre obras lidas ou

textos ineditos escritos pelos discentes sobre determinado
assunto
Elaboracao de livros com trabalhos dos educandos
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0 6: ti mo ponto parece- nos muito importante, visto que as

escolas se debatem corn falta de material de leitura. Seria, entao, uma

ideia a considerar a possibilidade de compilar os trabalhos dos

educandos e divulge -los pelas outras escolas. Uma professora referia

que é muito dificil encontrar literatura sobre tematicas tipicamente

norte-americanas e que, por isso, os discentes escreviam as suas

proprias hist6rias.

Neste tipo de abordagem, surgem al g u mas inovacoes,

relativamente aos programas tradicionais, que os docentes tern que

ter em conta: (1) o ensino é feito atraves de experiencias repletas de

significado para os discentes, dal a relevancia de ler textos que vao

de encontro as necessidades individuais dos educandos; (2) a leitura

faz-se, essencialmente, a partir de exemplares de literatura infanto-

juvenil ou livros informativos; (3) ler nao 6 uma actividade que visa

a interpretacao do texto em parametros convencionais, é, sim, uma

experiencia de vida que conduz o leitor a descobertas de novos

mundos, novas facetas da realidade; (4) ler é um jogo de

identificacao, corn a forma ou o conteudo, que deve acontecer na base

do prazer; (5) a leitura ganha importancia na relacao que mantem

corn outras formas em que a lingua se manifesta a fala e a e scrita;

(6) a leitura ensina mais sobre a lingua do que qualquer aula de

gramatica e (7) a partir da leitura de exemplares de literatura

exploram-se outras areas curriculares - Geografia, Historia, Estudos

Sociais, etc.

0 papel do professorado nao se esgota na preparacao das aulas

ou no contacto corn os educandos. Ha que ter em mente os
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progenitores. Foi nossa preocupacao atribuir quer aos pais quer as

maes, ao longo dente trabalho, urn lugar de destaque; todavia isso so

nao chega, uma vez que sao os docentes que os devem tornar

realmente especiais no processo ensino/aprendizagem. Os ultimos,

que estao numa situacao privilegiada, devido a facilidade que tern e m

contactar frequente e informalmente corn os progenitores, precisam

de orients -los - como devem ajudar os descendentes, quando o

devem fazer e o que fazer. Aconselha-los a comprar determinado tipo
.

de material de leitura, a desenvolver o gosto pela leitura atraves de

actividades corn e para os descendentes, sao sugestoes importantes.

Esses contactos nao devem ser realizados corn ligeireza e simplicidade

e exigem preparacao teorico-pratica por parte dos agentes de ensino.

E necessario reunir os progenitores, partilhar com eles as

preocupacoes, mostrar-lhes o trabalho que se pretende desenvolver e

expor claramente o que se deseja que eles facam. Todos sabemos que

os progenitores se encontram por demais ocupados, portanto uma

solucao podera ser o envio de mensagens escritas para casa ou um

telefonema.

Progenitores

Consideramos que o trabalho a desenvolver corn os

progenitores deve ser feito pelos clubes e/ou instituigoes

responsiveis pela escola e, principalmente, pelos docentes. Como ja,

dissemos, sac) os ultimos que gozam da confianga dos progenitores,

sendo-lhes Mil e eficiente a comunicacao. A estrategia que tem sido
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adoptada, em a!guns casos, por parte dos Servicos de Coordenacao,

para manterem esses contactos, nao é a mais indicada. Segundo a

opiniao de algumos docentes, os progenitores nao apreciam que

alguem, corn quem eles tern pouca confianca ou que nunca viram n a

vida, !hes venha dar conselhos sobre como educar as criancas.

Mas, afinal, o que podem ou devem fazer os progenitor. .

devidamente apoiados pelos docentes?:

Criar, nas geracees mais novas, o orgulho de pertencerem

comunidade lusalandesa. A atitude positiva perante a comunidade

sintomatica de uma aprendizagem eficiente, de urn crescimento

saudivel e da aquisicao da entidade cultural. Atraves do dialogo e do

exemplo, os progenitores devem fazer ver as vantagens da co-

existencia das duas linguas e das duas culturas. Devem tambem

mostrar que uma nao invalids, nem interfere na outra quando

espirito critico.

Falar Portugues no lar. Saber duas ou mais linguas 6 o

garante de melhores empregos no futuro e da comunicacao entre os

sujeitos do mesmo grupo racial.

Ser bons modelos de leitura. Ler ao pe das criancas e dos

jovens e mostrar interesse no que se ie.

Ler em voz alts material do interesse dos seus descendentes

quase todos os dias. Partilhar momentos de leitura num ambiente

calmo, onde o contacto fisico seja possivel, quando houver
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disponibilidade para troca de impressoes. Tudo isto 6 muito

importante.

Demonstrar de que modo a leitura modificou o seu pensar, as

suas atitudes e melhorou a sua vida. Partilhar ideias e pen samentos

corn os mais novos e incentive -los a fazer o mesmo.

Levar a crianca a biblioteca (quando esta existir) e participar

na escolha de livros para ficar a conhecer melhor as suas

preferencias.

Comprar material diversificado e apropriado as idades dos

discentes. Ter os livros, revistas e jornais pela casa, num sitio de ficil

acesso.

Oferecer a crianca ou ao jovem livros.

Conclusio:

Acreditamos que muito pode ser feito para que a lingua

portuguesa ganhe dimensao na vida pessoal de cada discente. Para

isso, 6 preciso congregar as motivacoes individuais dos progenitores e

dos agentes de ensino. Cremos que nunca 6 tarde demais para alterar

comportarnentos, experimenter novos processos, novas estrategias

com os educandos. Nem sempre esta caminhada 6 facil exige

mudanca de conviccoes, de filosofias. No entanto, os resultados de

estudos demonstram que a inseguranca inicial se sobrepoe um

crescimento pessoal que valoriza todos os intervenientes no processo

e di mais garantias de sucesso escolar.
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CAPITULO VIII

SUGESTOES

Este capitulo nasceu de todo urn conjunto de informacoes que

nos foi cedido pelos docentes e direccOes escolares aquando das

entrevistas. A relevancia de tais declaracoes para melhor

compreendermos a realidade das Escolas Portuguesas nos E.U.A.,

acompanhada da frequencia corn que foram proferidas, constituiram

os motivos que nos levaram a exp6-las, apesar de estarmos

conscientes de que o seu teor se afasta um pouco da ternatica

principal deste trabalho.

Tivemos a preocupacao de incluir apenas sugestoes que vao de

encontro as opinioes dos sujeitos da investigacao, assim como

estrategias ou opinioes passiveis de concretizacao, por forma a que o

nosso discurso nao corresse o risco de ficar descontextualizado da

realidade que se vive nas Escolas Portuguesas dos E.U.A..

Em primeiro lugar, focaremos aquilo que os Clubes ou

Associacoes devem providenciar para garantir a promocao da leitura

nas Escolas Portuguesas; em segundo lugar, apontaremos medidas a

serem levadas a cabo pelos docentes; depois, incidiremos a nossa

atencao naquilo que os Servicos de Coordenacao para o Ensino do

Portuguas nos E.U.A. e Canada deveriam fazer; e, por ultimo,

apresentaremos sugestoes para futuras investigagoes.
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Clubes, Associacties ou Instituicoes onde as Au las Decorrem

A maioria das Esco las Portuguesas encontra-se sob a alcada de

clubes de caracter cultural e desportivo, ou instituicoes religiosas.

Esta situacao atesta claramente a importancia que estes organismos

desempenham na manutencao da lingua portuguesa nos E.U.A.. Por

consequencia, decidimos atribuir-lhes a sua devida importancia nesta

parte do trabalho, demarcando o papel que desempenham ao

congregar as comunidades lusalandeses e enfatizando a dimensao

educativa que lhes 6 inerente. As sugestoes que se seguem sao um

alerta para a consciencializacao do papel que estas instituicoes devem

desempenhar na aquisicao da entidade cultural de milhoes de

portugueses, ou seus descendentes, que vao a caminho de u m a

integracao despersonalizada a descaracterizada no pais de

acolhimento.

Os docentes e directores pedag6gicos entrevistados foram

unanimes no reconhecimento da importancia dos clubes e igrejas, n o

entanto alertaram-nos para o facto de, algumas vezes, estes

organismos nao apoiarem as escolas, ao defenderem outros

interesses, incomparavelmente inferiores ao bem valioso que deveria

ser a educacio.

As sugestoes que gostariamos de transmitir sao as seguintes:

Os clubes, ou responsaveis em geral pelas escolas, devem

trabalhar no sentido de oferecer instalacoes condignas para o

funcionamento das aulas. Os educandos que frequentam aulas de

Portugues em espagos exiguos, pobres em recursos materiais, ficam
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com urn sentimento de inferioridade de si proprios em

colegas do sistema norte-americano e o mais grave é que

reflectem essa carga negativa na sua atitude perante

seus antecessores e comunidade a que pertencem.

relacao aos

os discentes

a lingua dos

Equipar a escola corn material audiovisual (projector de

diapositivos, televisor, retroprojector,

facilite a docencia, é indispensavel. 0 entusiasmo

tem pelo ensino do Portugues nao pode sobreviver apenas

existencia de escassos manuais que Portugal envia.

gravador, video, etc.) que

que os educandos

corn a

Os responsiveis pela escola, juntamente corn a comissao de

progenitores e corpo docente, tem de estabelecer contactos corn as

editoras portuguesas, ou de expressao portuguesa, no sentido de ficar

a par das tiltimas publicacoes saidas sobre o ensino do Portugues no

estrangeiro e exemplares de literatura infanto-juvenil.

Estabelecer contactos corn instituicoes que apoiam a cultura

portuguesa no mundo, como A Fundacao Caloust Gulbenkian, sao

desejaveis. Estivemos numa escola em que praticamente todos os

livros que compliem a biblioteca foram oferecidos por esta instituicao.

Organizar uma biblioteca corn literatura infanto-juvenil, livros

informativos das diferentes areas do saber, dicionarios, enciclopedias,

jornais, revistas, cassetes, discos, videocassetes é algo d e

imprescindivel numa escola que ensina lingua e cultura. Os

responsiveis necessitam de estar informados de que o ensino de uma

lingua se faz nao a base de manuais, como ainda acontecia hd u m a
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decada atris, mas atraves da leitura de exemplares de literatura

apropriada as necessidades e interesses dos individuos.

Garantir aos docentes (especialmente ao Director Pedag6g ico)

a frequencia das accees de formacao promovidas pelos Servicos de

Coordenagio. Assim, pelo menos o director pedag6gico podera

transmitir aos colegas o conteildo da accao.

Incentivar os docentes a manter intercambio com escolas

onde se ministra o ensino bilingue e corn bibliotecas que tenham urn

rico manancial de material escrito em Portugues.

Criar condicoes para que reunides com os progenitores,

bibliotecarios, especialistas do ensino bilingue sejam possiveis.

Divulgar no seio da comunidade portuguesa, e nao se, as

Escolas Portuguesas, fazendo use dos orgios de comunicagio em

Ingles e Portugues e das estrategias modernas de marketing.

0 Corpo Docente

Gostariamos de tecer alguns comentarios nesta parte dedicada

aos docentes. Nunca é demais alerts -los para o papel que os mesmos

devem desempenhar no processo educativo e na sua propria

formagio. Deste modo, muita coisa deve ser feita nesse sentido:

Os docentes devem fazer o levantamento das suas carencias,

a nivel de formacao academica, e solicitar aos Servicos de

Coordenagio que contactem pessoas que estejam em condicoeS de
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oferecer reciclagens ou cursos praticos a real izar nas proprias escolas,

corn os educandos. Esta comprovado que accoes de formacao que

envolvem o pessoal docente de todas as escolas do pais nao resul tam,

a menos que se tenha em men te encontros de con fraternizacao. Estes,

depois de terem estado expostos a varias comunicagoes e palestras,

voltam a sua escola, carregados de fotocopias que lhes sao entregues

e que eles nunca leem, sem saberem exactamente como por em

pratica o escutado. (opiniao dos professsores)

Os docentes tem que ser incentivados a elaborar planificagoes,

pelo menos periodais, e a desenvolver o habito de registar o s ucesso

e/ou insucesso

facil, sabemos

comportamen to

das actividades

que se faz em

deste sao in timeras,

propostas. Se bem que isto nao s ej a

algumas escolas. As vantagens de um

porque os docentes

experimentam a escrita, desenvolvem es ta capacidade, apercebem -se

de que ensinar a algo que deve ser preparado e pensado

cuidadosamente (Id IA vai o tempo em que o docente entrava na sala

de aula e pedia aos educandos que lessem um texto e o resumissem,

ou que fizessem os exercicios da pagina tal, ou simplesmente q u e

escrevessem uma composicao sobre o Natal, a Pascoa ou as ferias).

Esta estrategia do registo das actividades e sua avaliacao é

muito valiosa ainda por outro motivo. Sabemos que ha muita coisa

interessante e corn muita qualidade pedagegica que se faz nas Escolas

Portuguesas. Todavia, ninguem parece estar disposto a reconhecer o

trabalho desses agentes de ensino e a dar-lhes a oportunidade de e les

publicarem em revistas da especialidade ou participarem nos

congressos de lingua e cultura portuguesas que se realizam nos E.U.A.
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e na Europa. Para que isto se tonne uma realidade, cremos que 6

preciso que o professorado tenha os projectos, as actividades

desenvolvidas com os educandos, progenitores ou comunidade

devidamente registados e documentados.

0 passo seguinte 6 a divulgacao desses trabalhos e a solicitacao

aos Servicos de Coordenacao de urn subsidio para as deslocacOes dos

docentes, que apresentem por escrito os trabalhos que queiram ver

divulgados. Nao faz sentido que sejam pessoas dos Servicos de

Coordenacio a representar, nem sempre corn a devida precisio, o

trabalho realizado por outros (opiniao de alguns entrevistados).

Outra reivindicacio deve ser feita, no sentido de serem os

docentes das escolas situadas nos E.U.A. a dinamizar as accoes de

formacao dos docentes. A ajuda vinda de Portugal pode a con tecer

quando nao houver gente qualificada no seio da classe docente ou

quando a tematica a tratar for do conhecimento pri nc ipa 1 men te

daqueles que se encontram em Portugal. Apostar na formacao dos

educadores, aproveitando os recursos humanos existentes, parece

uma maneira de valorizar o saber de alguns docentes que fazem do

ensino a sua profissao. Por outro lado, as repercussdes de uma

iniciativa destas poderao ser beneficas: o pessoal docente tern a

possibilidade de assumir outras fungi:0es para alem do trabalho na

escola corn os educandos; a mensagem, por eles transmitida,

circunscreve-se a realidades ja, vividas; e asp conhecedores da

dinamica, dificuldades e especificidades das Escolas Portuguesas.

Portanto, nao se incorre no risco de uma plateia inteira estar a ouvir

alguem que fala sem conhecimento de causa.
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Servicos de Coordenacao do Ensino do Portugues nos E.U.A.

e Canada

Por tudo o que se tern dito ao longo deste trabalho, podemos

concluir que as funcoes destes servicos sao de indole burocratica. De

qualquer modo, acreditamos que muito ha a fazer por esta

instituicao. Alias, sao os pa:Trios docentes que dizem que muito mais

poderia ser feito por estes servicos, a nivel de apoio ao professorado.

Criar condicoes para que os docentes divulguem as Escolas

Portuguesas nos E.U.A. e em Portugal atraves da publicacao de

trabalhos e participacao em Congressos e Conferencias sobre o ensino

bilingue ou da lingua e cultura portuguesas.

Distribuir urn jornal ou panfleto pelas Escolas Portuguesas

que desse conta de aspectos burocraticos, dos esforcos que os

servicos envidam para a concretizacao de qualquer reivindicacao dos

docentes, clubes ou progenitores; de actividades a realizar nas escolas

que possam servir de exemplo as restantes; dos altimos trabalhos de

investigacao sobre a educagao; de publicacOes recentemente saidas

que possam interessar o pessoal docente e restante comunidade

escolar; da realizacao de congressos e conferencias sobre a lingua

portuguesa, etc.

Formar os docentes com base nas necessidades por eles

apresentadas. Oferecer reciclagens a grupos pequenos, de preferencia

nas proprias escolas, para que se veja como p8r em pratica as
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estrategias de ensino. Os docentes das escolas tem de s e r

aproveitados para formar os colegas.

Ceder material de leitura de acordo corn as necessidades. A

distribuicao desse material tern de ser muito criteriosa. (Sugerimos

que os criterios sejam, de preferencia, do conhecimento de todas as

escolas.)

Distribuir quaisquer ajudas vindas de Portugal, ou de outra

proveniencia, cuidadosamente. A nosso ver, deveriam respeitar as

carencias dos estabelecimentos de ensino, mas tambem a capacidade

que as escolas tern para fazer um use correcto daquilo que lhes e

oferecido. Para que tal aconteca, as escolas necessitam de apresentar

projectos que justifiquem a ajuda. Oferecer material de leitura o u

audiovisual a escolas, cujo professorado nunca deu mostras de se

preocupar corn o ensino, 6 nitida perda de dinheiro. Como num ciclo

vicioso, la vamos nos cair de novo na formacio dos docentes. Sempre

que se ceder qualquer tipo de ajuda a escolas que apresentem urn

corpo docente menos experiente ou menos capaz, end() os Servicos

de Coordenacao terao de desenvolver trabalhos de sensibilizacio

sobre o modo como os recursos devem ser utilizados para bem dos

agentes de ensino e da populacio estudantil.

Divulgar as Escolas Portuguesas no sistema oficial forte-

americano. Ate ha bem pouco tempo, defendia-se que os individuos

nao deveriam aprender outra lingua, para alem do Ingles.

Acreditava-se, de acordo corn a teoria do "melting pot" que a

integracao total era desejavel. Porem, hoje em dia, a situacio
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outra. Esta comprovado que a capacidade de se ser bilingue

promove a aprendizagem das linguas e que, quando a c ri anc a

aprende a ler e a escrever na sua lingua materna, tern a

aprendizagem de outras linguas facilitada. A ssi m, a teoria do

"melting pot" veio sobrepor-se a do "mosaic" ou "culturally-diverse

society" que consiste na consciencializacao de que a riqueza do pais

reside na diversidade racial, dal ser urgente aceitar as diferencas

aprender corn as experiencias e saberes dos outros povos. Como

podemos ver, estao criadas as condicoes para que as Escolas

Portuguesas se expandam nos E.U.A.., mas, para isso, é preciso que

os Servicos de Coordenacao trabalhem junto das escolas oficiais

norte-americanas cuja populacao estudantil seja maiori tari a men te

portuguesa, no sentido de alertar os docentes para as vantagens d e

as criancas aprenderem a sua lingua materna, a lingua que ihec

ensinada pela familia no lar, corn vista a um melhor aproveita:..

na escola norte-americana.

Descentralizar os poderes e competencias que ate aqui tem

si do da responsabilidade dos Servicos de Coordenacao. Nao se

compreende como é possivel que estes servicos sejam capazes de

coordenar, em termos pedagagicos, um ensino que se ministra e m

dois paises. Na opiniao dos docentes , e na nossa tambern, é urgente

a no meacao de re spon save s pela parte pe dag6g ic a por areas

consulares. Estas pessoas trabalhariam de perto com os docentes,

apoiariam os clubes ou instituicOes no que respeita a promocao d a s

Escolas Portuguesas, criariam materiais diciacticos a usar nas aulas e

teriam a seu cargo a divulgacao das escolas nos E.U.A. e na Europa.
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Cremos que aos Servicos de Coordenagao deveriam caber as funcoes

que se prendem coin aspectos burocraticos que, alias, é o que tem

acontecido. A ideia de que os servicos estao a apoiar os docentes e m

termos pedagogico-didacticos nao corresponde a realidade, visto q u e

o referido organismo nao conta com especialistas no ensino bilingue

ou nas diferentes areas do ensino de uma lingua escrita, leitura e

fala.

Nola

Muito embora concordemos com todas as sugestees apontadas

neste capitulo, a nossa posicao de investigadores é de lembrar os

leitores que nao podemos garantir sucesso no ensino da leitura ao

serem implementadas estas medidas, porquanto nao foi objectivo

desta investigacao pesquisar a fundamentacao tebrica destes

aspectos.

Porem, dada a pertinencia desta dimensao e de outras q u e

pontualmente temos vindo a realcar para um aprofundamento de

conhecimentos sobre estas escolas, sugerimos que futuras

investigageoes averiguem outros problemas que implicita ou

explicitamente entronquem neste estudo.

Futuros Investigadores

0 facto de este ter sido o primeiro trabalho de investigacao

sobre as escolas oficiais portuguesas significa que muito ha ainda a

estudar sobre estas instituicOes. Alimentamos a esperanca de que,
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ap6s esta primeira abordagem, surjam pessoas, organismos e

instituigoes corn o desejo de pesquisar outras facetas desta complexa

realidade. Na verdade, muitas dimensoes necessitam de ser

exploradas e trabalhadas corn afinco e dedicacao para assegurar a

presenga da lingua portuguesa na vida das futuras geracetes de luso-

americanos. Aqui ficam algumas sugest6es aos futuros

investigadores:

As razoes que levam os progenitores acorianos a nao

matricularem as criancas nas escolas oficiais portuguesas.

0 perfil dos progenitores da comunidade lusalandesa que

valorizam a educagao bilingue das criancas por oposigao aqueles que

nao a valorizam

0 modo como o saber Portugues tern determinado a

aprendizagem de outras linguas.

0 Portugues é considerado ou nao lingua materna para os

descendentes da segunda geragao?

A frequencia dos educandos as aulas de Lingua Portuguesa e

motivos das desistencias verificadas nas Escolas Portuguesas.

Em que medida os novos conceitos sobre bilinguismo tern

alterado as mentalidades dos sujeitos lusalandeses e incrementado o

ensino do Portugues nos E.U.A..

Metodologias pedagegico-didacticas a usar na transigao do

ensino da lingua inglesa para o Portugues.
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Comparacao entre as atitudes e as preferencias dos alunos

face a leitura em Portugues e Ingles.

A formagao continua dos professores das escolas oficiais

portuguesas.

0 servico que as bibliotecas corn material escrito em

Portugues prestam as comunidades.

Diferengas entre o ensino do Portugues na Europa e nos

Estados Unidos.

Conclusao:

Neste capitulo demos essencialmente voz a uma serie de

sugestoes, proferidas pelos sujeitos da investigagao, que nos

pareceram muito pertinentes porque denotam preocupagoes de longa

data. Os pontos que focamos sao enderecados a receptores especificos:

os clubes, associagoes ou instituigoes que tem a seu cargo as Escolas

Portuguesas; os agentes de ensino; os Servigos de Coordenagao do

Ensino do Portugues nos Estados Unidos e Canada e, por

incluimos sugestoes, da nossa exclusiva responsabilidade, a futuros

investigadores.
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CONCLUSOES DO ESTUDO

A partir deste trabalho de investigacao sobre as atitudes e as

preferencias dos educandos do 42, 52 e 62 anos de escolaridade face a

leitura nas Escolas Oficiais Portuguesas nos Estados Unidos da

America, podemos concluir o seguinte:

1. As atitudes dos educandos sao medianamente positives,

havendo ainda uma franja considerivel da populacao estudantil (

coda de 25%) que nao gosta de ler material escrito em Portugues.

2. As atitudes que os discentes demonstraram estao

intimamente relacionadas corn o trabalho que os docentes

desenvolvem na aula.

3. Os sujeitos corn 13 anos apresentam um indice de atitudes
negativas preocupante, pois sao os que menos gostam de ler

Portugues.

4. As preferencias dos educandos das Escolas Portuguesas

coincidem, na generalidade, corn os resultados de investigagOes

anteriores.

5. Urn dado novo prende-se corn o gosto que as raparigas tem

pela leitura de missivas de amigos e familiares residentes em

Portugal.

6. Apenas uma minoria dos docentes esti consciente das

verdadeiras potencialidades do ensino da leitura segundo os metodos

globais. Os restantes ainda valorizam muito os processos tradicionais.
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7. Nas escolas nao se preparam programas de leitura formais.

8. Ha grande necessidade de garantir aos docentes accOes de

formacao continua.

9. Independentemente da quantidade e qualidade do material

de leitura existente nas bibliotecas pUblicas ou nas das escolas, os

docentes, educandos e progenitores nao fazem use destes locais de

leitura e de consulta.

10. Tratando-se de fazer uma avaliacao das Escolas Portuguesas

nos E.U.A., nao podemos generalizar porque ha escolas que oferecem

urn ensino invejavel e outras ha que estao muito aquem do desejado.

11. Os progenitores exercem um papel mais importante no

conceito positivo que a populacao estudantil tern da comunidade a

que pertence e do pais de origem do que no desenvolvimento de

atitudes positivas pela leitura.

12. 0 material de leitura enviado por Portugal nao corresponde

aos gostos e necessidades dos docentes e educandos.

13. 0 Ministerio da Educacao nao ausculta os intervenientes

mais directos, no ensino do Portugues nos E.U.A., para a atribuicao de

material de leitura.

14. Os Servicos de Coordenacao do Ensino do Portugues para os

Estados Unidos e Canada desempenham basicamente fungi-5es de

indole burocratica.

2 1 8



APENDICES

219

240



Apendice n° 1

Legislacao para o Ensino do Portugues no Estrangeiro e

Funcionamento das Escolas

Existe legislagdo nacional que apoia e reconhece oficialmente o

ensino da Lingua e Cultura Portuguesas no estrangeiro, abrangendo,

como 6 obvio, as comunidades Lusalandesas . A lei n2 74/77 de 28 de

Setembro, no Diario da Republica, consagra precisamente esses

principios ao dizer:

"Artigo primeiro

1- 0 Estado Portugues promovera a protec gio dos
direitos educacionais dos cidadlos Portugueses e seas
descendentes que vivam e trabalhem no estrangeiro,
nomeadamente o direito ao ensino e A igualdade de
oportunidades na formagio escolar obrigat6ria, d e
acordo com os 6rgios de soberania dos paises de

imigracio.
2- Ao Estado Portugues compete ainda desenvolver
junto dos governos dos paises de imigracio
iniciativas diplomiticas tendeates a proteccio dos
direitos educacionais dos cidadios Portugueses e seus
descendentes, nomeadamente do seu direito
conservacio da lingua e da cultura nacionais e ao
reconhecimento das habilitacoes escolares
adquiridas em Portugal.

Artigo
1- Para atingir os objectivos referidos no artigo
anterior, a accio do Estado desenvolver-se-a no
sentido da integracio do ensino da Lingua, historia,
geografia e cultura portuguesas nos sistemas de
educacio a que tem acesso, nos paises em que se
encontram radicados, os cidadios portugueses e seus
descendentes.
2-Nos paises onde nio for possivel a integracio do
ensino da lingua, hist6ria, geografia e cultura
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portuguesa nos sistemas de educacio nos paises
acolhedores, deveri o Estado Portugues criar o u

oficializar escolas ou cursos, bem como es ta be lecer
outras formas de apoio escolar aos cidadios
portugueses e seus descendentes radicados."

0 caso concreto dos Estados Unidos da America corresponde ao

ponto 2 do 22 artigo. Na verdade, o ensino do Portugues nao esta

integrado no ensino oficial, a excepgao das escolas com programas

bilingues. Confrontados com esta realidade, as comunidades de

Lusalandeses enfrentaram o desafio de criar escolas onde se ensina a

Lingua e Cultura Portuguesa, cabendo ao Governo Portugues apenas o

reconhecimento oficial desse ensino sempre que as instituicoes d e

ensino remain os requisitos necessarios.

A Portaria n2 765/77 de 19 de Dezembro do Ministerio dos

Negocios Estrangeiros e da Educacao e Investigacao Cientifica estipula

os parametros em que se baseia a oficializacao do ensino ministrado,

dos quais ressaltamos os seguintes:

A- Condicionalismos do reconhecimento oficial
1- 0 reconhecimento oficial a concebido, e m

relacio a cada escola ou curso, em dois niveis em
separado: a) Ensino Basic° e b) Ensino S ecundirio

2-Nao sera° reconhecidos oficialmente as escolas
ou cursos que apresentem os seguintes
condicionalismos:

- carencias de material didactic° ou carencias d e

instalacOes
nao legalizacio de todos os docentes do Ensino

Particular perante a respectiva Inspeccio-Geral, n o s
termos do Dec. Lei n2 60/77 de 22 de Fevereiro

-nao cumprimento do minimo legalmente
previsto de professores diplomados, into 6 de pelo
menos 3/4 do flamer° total de professores

- existencia de situacoes disciplinares graves que
ponham em causa a eficiencia do ensino

claras deficiencias pedag6g icas a de
organizacio, confirmadas pela Coordenacio Geral de
Ensino ou, na sua falta, pela autoridade consular

2 2 1
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Pe lo que foi exposto, concluimos que a oficializacao do ensino

do Portugues no estrangeiro pode cessar quando:

Se verificarem alteracoes sensiveis na caracterizacao da

escola ou curso, nao devidamente justificadas.

Houver degradacao da qualidade pedagegica do ensino

ministrado.

Habitualmente se verifiquem, por parte dos directores ou

docentes, infraccOes passiveis de punicao disciplinar ou quando os

mesmos faltem ao cumprimento dos deveres que lhes incubem,

desrespeitando as leis e os principios pedagogicos.

As Esco las Portuguesas nos Estados Unidos da America

Dimensao Histerica

As escolas mais antigas tern cerca de 60 anos de ex i stencia,

tendo as primeiras surgido nas areas consulares de New Bedford,

Providence, Boston e New Jersey. Como exemplo temos a escola Luis

de Camoes situada na cidade de Newark, New Jersey, fundada em

1936.

Todas estas instituicoes escolares foram criadas a volta de

associacoes, clubes e igrejas que concentravam grande numero de

portugueses. Segundo Oliveira, actual professor numa destas escolas e

autor de urn trabalho publicado no Suplemento do jomal Lu so-

A mericano, dedicado ao ensino do Portugues nos Estados Unidos

(1991), as primeiras instituicOes surgiram "organizadas em metodos

artesanais e dirigidas por directores de clubes ou associacOes
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(quantos deles sem preparagao para tal), viveram a sua propria

custa, superaram todas as dificuldades do ostracismo a que o governo

portugues as votou e sobreviveram." (p 6)

Nesta altura, as escolas funcionavam isoladamente, sem

contactos entre si e sem que nenhum organismo ou instituicao

portuguesa ou luso-americana tivesse a seu cargo a coordenac:

destes estabelecimentos de ensino.

Em 1977, com a deslocacao de um responsivel dos Servicos de

Ensino Basic° e Secundario no Estrangeiro, a convite dos programas

bilingues nos E.U.A., o Governo Portugues tomou conhecimento da

existencia de escolas que ensinavam Portugues a centenas de

educandos e, a partir dal, consciencializou-se de que era necessario

fazer algo que apoiasse e promovesse a leccionacao da nossa

materna nos Estados Unidos. Na sequencia da constatagao dests

in loco, surgem varias medidas por parte dos governantes

portugueses:

(1) criagao do cargo de Coordenador do Ensino do Portugues

para os Estados Unidos, a semelhanca do que aconteceu na al tura

para paises, como a Australia, Franca e Alemanha;

(2) reconhecimento oficial do ensino ministrado por todas as

escolas que remain condigoes fisicas, pedag6gicas e didacticas;

(3) envio de material ( compendios de leitura e de hist6ria,

gramaticas, dicionarios, e, raramente, diapositivos mapas, cartazes e

exemplares de literatura portuguesa);

(4) accoes de formacao dinamizadas por especialistas que se

deslocam de Portugal aos Estados Unidos;
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(5) subsidios em dinheiro atribuidos ate por volts de 1985,

tendo sido os mesmos suspensos ate aos nossos dias. De frisar que os

mesmos foram retomados, a titulo excepcional, em 1993.

Se, por urn lado, essas medidas nao vieram resolver todos os

problemas do passado, por outro, parecem ter motivado as

comunidades lusalandesas a incrementar o ensino da nossa lingua em

terras distantes. Nao nos esquecamos de que outros fenomenos de

indole social e politica decorridos nos tiltimos anos tem provocado

profundas alteracoes de mentalidade nos E.U.A. e, consequentemente,

ditado a longevidade das nossas escolas. Hoje em dia, tende-se a

valorizar as origens dos diferentes grupos minoritarios, as suas

linguas e costumes. E tambem comummente aceite que a

aprendizagem e dominio de uma segunda lingua, pelo menos, 6 de

indiscutivel pertinencia, uma vez que os E.U.A. vivem cads vez mais

dependentes do resto do mundo.

Estes aspectos assumem real dimensao no caso das nossas

escolas ao verificarmos que, contrariamente a escassa meia duzia de

escolas existentes na decada de 80, existem hoje em dia 59 que

leccionam Lingua e Cultura portuguesas do primeiro ao sexto ano, 21

das quais ministram o ensino ate ao nono ano. 0 caso mais recente

da criacao de uma nova escola aconteceu em Wobbum no ano de

1991, sediada perto de Boston.

As Escolas Portuguesas estao situadas em nove areas

consulares: Newark, New York, Providence, Waterbury, Boston, New

Bedford, S. Francisco, Philadelphia e Washington. Para ilustrar a

dimensio que estas escolas assumem na conjuntura actual 6
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relevance referir que no ano lectivo de 1991/92 o numero de

educandos foi de 4466 e os docentes eram 175.

Orginica e Fun ionamento das Escolas Portuguesas

0 Espaco Fisico
As Escolas Portuguesas, alvo deste trabalho de investigacao, sao

escolas que funcionam em regime de ensino paralelo relativamente

ao sistema educacional oficial norte-americano. Este ensino em horas

extra-curriculares 6 ministrado em espacos diferentes, consoante as

caracteristicas de cada comunidade e os recursos econ6micos.

Frequentemente as aulas acontecem em salas, exclusivamen te

destinadas a leccionacao, situadas nos edificios dos clubes ou outras

instituicoes de caracter desportivo ou cultural, por vezes nos centros

paroquiais anexos as igrejas e, em alguns casos, em salas de escolas

particulares ou oficiais concedidas pelo Board of Education das

respectivas cidades, segundo depoimento dos directores.

Adquirir urn local condigno para a leccionacao do Portuguas

nem sempre 6 tarefa facil. Nao raras vezes, o espaco 6 exiguo para o

grande numero de educandos que afluem is escolas; outras vezes sao

os responsaveis por instituicoes afectas aos interesses da comunidade

portuguesa que se recusam a ceder as suas instalacoes.

0 Corpo Docente

0 corpo docente destas escolas 6 composto por elementos corn

diferentes formacoes academicas. Ha os que estudaram em Portugal e

possuem diplomas do Magisterio Primario ou de Licenciaturas nas

mais diversas areas do saber; outros que estudaram nos E.U.A.,
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obtendo diplomas de Licenciatura e/ou Mestrado; e ainda existe uma

grande parte deles, 66 num total de 175, que nao tem habilitacao

propria, como se pode ver nos quadros estatisticos cedidos pelos

Servicos de Coordenagao. (Consultar Apendice 4)

A contratacao e pagamento da remuneragao destes docentes

nao 6 da responsabilidade do Governo portugues, mas sim dos clubes

ou associacoes e, nos casos em que as escolas nao esti') vinculadas a

nenhum organismo de catheter cultural ou desportivo, das direccoes

responsiveis pelo funcionamento das pr6prias escolas. Assim, a

contratagao dos docentes 6 feita a nivel local, sem qualquer

interferencia ou encargo financeiro por parte do Governo Portugues,

contrariamente ao que se passa na Europa.

Nestas escolas existem trios tipos de docentes: os requisitados,

os contratados localmente e os bilingues. Os primeiros sao aqueles

que uma escola, cujo ensino esti reconhecido pelo governo portugues,

pede ao Ministerio da Educaeao. Este pedido surge geralmente na

sequencia do conhecimento pessoal ou porque os docentes em causa

se encontram de visita aos E.U.A., ou porque emigraram, ou ainda por

sugestao de algum familiar residente naquele pais. Se o governo

portugues deferir esse pedido, enact o docente sera requisitado da

sua escola em Portugal, a fim de trabalhar nos E.U.A.. No entanto,

urge lembrar que, a partir do momento em que tal acontece, este

docente desvincula-se do Ministerio da Educacao em termos

financeiros, para alem de que 6 ele que se deve responsabilizar por

toda a documentacao necessaria para poder trabalhar. 0 unico

privilegio oferecido pelo Ministerio prende-se corn a contagem do

226

247



tempo de servigo, uma vez que nem garantias de continuar a exercer

fungi:5es docentes na escola para onde foi destacado the sao dadas.

A situacao dos contratados localmente pelas direccOes das

escolas ou dos clubes é muito similar. Normalmente sao pessoas (corn

habilitacao prOpria ou nao) que passaram a residir nos E.U.A. por

qualquer razao, e corn os quais as escolas celebram urn contrato.

Como nao possuem vinculo a uma escola em Portugal, o Ministerio da

Educagao s6 lhes reconhece dez meses de trabalho para efeitos de

contagem do tempo de servico, mesmo que estes tenham uma

licenciatura ou um curso de p6s-graduacao, como um mestrado.

Por seu turno, os docentes bilingues sao aqueles que estudaram

ou completaram os seus estudos nos E.U.A. e que trabalham numa

escola, inserida no sistema norte-americano, cuja populacao

estudantil 6 oriunda de diferentes etnias. As aulas sao ministradas

sempre em duas linguas: a lingua inglesa e a lingua materna do

educando. Corn estes programas bilingues pretende-se que o

educando se integre paulatinamente e sem traumatismos no sistema

escolar norte-americano. Muitos dos docentes deste grupo acumulam

funcoes ao darem aulas nas escolas portuguesas.

Para todos estes profissionais que trabalham nestas instituigOes

escolares, o ensino 6 uma actividade secundaria. De acordo corn os

docentes entrevistados e corn a coordenadora do ensino do Potuguas

nos E.U.A., praticamente nenhum deles vive apenas do salario que

lhes a pago pelas direccoes escolares ou dos clubes, remuneracao esta

que varia entre os 6 e os 20 dls a hora, consoante a situagao

financeira dessas instituicoes. No Suplemento do Jornal CI Luso-

A mericano critica-se este facto pelo que de negativo ele acarreta
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falta de disponibilidade dos docentes para preparacao cuidada das

aulas; cansaco fisico e psicolegico que nao facilita o processo

ensino/aprendizagem, falta de tempo para se actualizarem; abandono

do ensino por falta de compensacao financeira:

"E recordamos o caso de professores a trabalhar na
construcio civil, em padarias e limpando casas e
escritorios. Ha -os tambem comerciantes, vendedores,
como os hi profissionais a tempo inteiro( muito
poucos, contam-se pelos dedos duma mao). Sao, na
sua maioria, pessoas que gostam da lingua e cultura
portuguesa e da sua profissao de professores Mas
sao tambem, e infelizmente primeiro, pessoas que
tem que assegurar a sua propria subsistencia, o que
nao podem fazer trabalhando se na escola. Sao
professores em "part-time", grande parte deles de
idade avancada, que nao frequentam cursos d e
formacao ou reciclagem desde que emigraram,
vac) dez, quinze ou vinte ou mais anos. ( p. 9)

Pelo anteriormente exposto, apercebemo-nos da diversidade de

situagoes que caracterizam este grupo de profissionais do ensino e de

todo um conjunto de problemas que acompanha estas escolas.

O Papel da Coordenacio

Existe nos E.U.A., sob a alcada do Ministerio da Educacao

Portugues, um servico de coordenacao do ensino do Portugues para

superintender o ensino da Lingua Portuguesa naquele pals. Este

organismo que se encontra sediado na cidade de Providence, Rhode

Island, tem sob a sua jurisdicio, para alem 'das escolas oficiais

portuguesas do Canada, 9 areas consulares da America do Norte q u e

vao desde a costa oeste, S. Francisco (California), a costa leste, Newark

(New Jersey), numa distancia de 5.000 quilometros.
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As funcOes da coordenacao sao de caracter burocratico (como

elo de ligacao entre o Ministerio da Educacao e os docentes

contagem do tempo de servico dos docentes, oficializacao dos cursos

ministrados nas escolas ou cancelamento dessa oficializacao) e de

caracter pedag6gico no apoio que tents dar aos docentes, aos

educandos e aos progenitores das Escolas Portuguesas par tic ula re s

que nos propoinos estudar.

De acordo corn declaracoes concedidas, aquando da nossa

entrevista, a coordenadora afirmou nao ter funcoes inspectivas, u m a

vez que a contratacao, o pagamento e o funcionamento dos cursos

sao, na Integra, da responsabilidade das associacoes ou direcgOes

escolares. Ainda segundo a entrevistada, "o apoio pedag6gico aos

docentes esta condicionado pela realidade do pais de acolhimento,

dos docentes , do funcionamento da escola e pela realidade do no s so

proprio pais, Portugal, em termos financeiros e quanto a definicao de

politicas educacionais para este tipo de ensino particular."

Para a coordenadora, o apoio efectivo traduz-se na cedencia de

livros escolares gratuitos, na atribuicao de subsidios ate 1985, os

quais foram retomados este ano, e na organizacao de accoes de

formacio para os docentes por especialistas vindos de Portugal. Para

alem disto, fazem-se reunioes corn os docentes, geralmente, por areas

consulares, nas quais se discutem aspectos pedagegicos e se dl apoio

individualizado aos docentes que se deparam corn problemas de

natureza pessoal. A participacao nestas reunioes é a titulo de convite,

sem caracter obrigaterio, porque nem sempre as pessoas se podem

ausentar do seu trabalho. Por vezes, do as proprias comissoes de
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progenitores e as direccOes escolares, como entidades pagadoras, que

nao lhes permitem faltar as aulas.

Desprovidas de apoios significativos das entidades

governamentais portuguesas, estas escolas sobrevivem

fundamentalmente das propinas que os progenitores dos educandos

pagam as associacoes ou aos clubes. 0 montante por educando ronda

entre 200 a 600 &dares por ano. Corn este dinheiro, as direccoes

escolares cobrem as despesas dos ordenados dos docentes, a limpeza

e conservagao das salas de aula e, em alguns casos, ainda lhes resta

algum dinheiro. Nos casos em que as escolas am uma frequencia

muito reduzida (o que a muito usual em areas de imigracao

marcadamente acoriana), o dinheiro mal chega para pagan aos

docentes, havendo situagoes em que estes nao recebem salario pelos

seus servicos.
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Apendice n2 2

(Carta enviada a Coordenadora)

Grata Castanho
24 Walden St- Cambridge

MA 02140
Telefone (617) 876- 5299

Cambridge, 3 de Margo de 1992

Exma Senhora Coordenadora Gera! das
Escolas Portuguesas para os Estados Unidos
- Consulado Portugues de Providence.

A presente missiva destina-se a confirmar a nossa conversa,
mantida telefonicamente, relacionada com a disponibilidade
interesse por si manifestados quanto a sua colaboragdo no trabaiho
de investigacdo que pretendo realizar nas Escolas Portuguesas que V.
Exa. mui dignamente coordena nos Estados Unidos e Canada. Este
trabalho constitui urn dos requisitos do programa de mestrado que
frequento no Lesley College - Graduate School-, o qual prevO a

preparacao e defesa de uma tese no prOximo ano. 0 tema da mesma
sera: "As Atitudes e as PreferOncias dos Educandos do 42, 52 e 62
Anos de Escolaridade Face a Leitura."

A metodologia a usar nesta investigagdo comporta os seguintes
instrumentos de trabaiho: urn questionario para os discentes e

progenitores dos mesmos; uma entrevista aos docentes que

leccionam os niveis acima referidos; uma entrevista-questionario
aos directores das escolas onde se realizard o estudo. A fim de
recoiher os dados necessdrios, que serdo a base deste trabaiho

acadernico, deslocar-me-ei as escolas de vdrios estados no pr6ximo
mes de Abril, em data e hora a combinar corn os directores das
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respectivas escolas, seus docentes do 4Q, 59 e 62 anos, assim como
Comissoes de Pais.

Tratando-se de urn trabalho formal, agradego-lhe que me envie
uma carta que formalize oficialmente a sua apreciada colaboragdo

neste projecto de investigagdo, o qual se reveste do major interesse
para o conhecimento do ensino da Lfngua Portuguesa no estrangeiro.

Caso necessite de mais algum esclarecimento, agradecia -Ihe

que me contactasse para o enderego e/ou telefone acima

mencionados. Quero -Ihe lembrar que terei muito gosto em encontrar-
me consign em local e data a combinar.

Sem outro assunto no momento, despego-me, ficando a aguardar
a V. resposta.

A Investigadora,

(Maria da Graga Borges Castanho)

C.C. ProfQ. Doutora Karen Allan - Research Thesis
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fipendice ng 3

OS INSTRUMENTOS DE AVALIACAO

Neste apandice, incluiremos os instrumentos de trabalho

utilizados nesta investigacao, os quais serao apresentados por esta

ordem:

A- Questionario sobre as Atitudes e as Preferancias dos

Educandos face a Leitura.

B- Entrevistas-Questionario aos Docentes

C- Entrevista-Questionario aos Directores das Escolas

D- Entrevista-Questionario aos Progenitores

E- Entrevista-Questionario a Coordenadora para o Ensino do

Portuguas nos E.U.A.. e Canada

F-Entrevista-Questionario para os Consulados



A -Questionario sobre as fititudes e as Preferencias dos
Educandos face a Leitura

ANO DE ESCOLARIORDE DATA Teletone.
SENO- Feminino Masculine MIME
CIDADE ONDE ESTR'LOCRLIZRDR A ESCOLR

LINGUA PORTUGUESR LINGUA INGLESR

Muitas filgumas Nunca Muitas Algumas Nunca
uezes uezes uezes uezes

1-6osto de ler 5 3 1 5 3 1

2-Leitura 6 a minha actlui-
dade prefertda na escola. 5 3 1 5 3 1

3 -Os liuros silo aborrecidos. 5 3 1 5 3 1

4-Gosto que me Mem Duras. 5 3 1 5 3 1

5 -Peso pare ler em uoz alta
na escola. 5 3 1 5 3 1

6 -Leto nos tempos liuros na
escola. 5 3 1 5 3 1

7 -Leto nos meus tempos
liuros em casa. 5 3 1 5 3 1

8-6osto de ler antes de
dormir. 5 3 1 5 3 1

9-Tenho liuros meus. 5 3 1 5 3 1

18 -Gosto de consulter
liuros na bibiloteca. 5 3 1 5 3 1

11 -Os liuros que tenho
lido tern interesse. 5 3 1 5 3 1

12-Eu gosto do que lelo
na escola. 5 3 1 5 3 1



R- DUESTIONARIO SONE AS ATITUDES DOS EDUCANDOS FACE A LEITURR ( CONT.)

13-Eu gosto do que o/a
professor(a) nos Iii.

14-Gostaria que a escola
tiuesse macs liuros
que pudesse ler.

15-Gostaria de Ieuar
Auras pare casa
pare ler.

16-Rs/os Professoras
(es) indlcam Auras
pare ler nos tempos
!lures.

17-Gosto de comprar liuros.

18-Gosto de ler quando
encontro o tipo de
liuro que me agrada.

19-Gosto dos momentos
de leitura Ours na
escola.

28-R maioria das uezes
leio porque sou
obrigado.

21-R minha professors
le-me histories.

22-Costumo ler liuros nas
ferias.

23-UeJo teleuisio todos
os dias.

24-Prefiro ler a uer teleuisao.

LINGUA PORTUGUESR
Multas Rlgumas Nunca
Uezes Uezes

LINGUA INGLESR
Muitas RIgumas Nunca

Uezes Uezes

5 3 1 5 3 1

5 3 1 5 3 1

5 3 1 5 3 1

5 3 1 5 3 1

5 3 1 5 3 1

5 3 1 5 3 1

5 3 1 5 3 1

5 3 1 5 3 1

5 3 1 5 3 1

5 3 1 5 3 1

5 3 1 5 3 1

5 3 1 5 3 1



n- STUDENT RTITTUDES QUESTIONRIRE TOWARD READING
PORTUGUESE LANGUAGE ENGLISH LANGUAGE

R LOT

1-I enjoy reading. 5
2-Reading Is my fauorite

subject in school. 5
3-Books are boring. 5
4-I enjoy to be read to. 5
5 -I uolunteer to read

aloud in class. 5
6-1 read in my free time

in school. 5
7-1 read in my free time

at home. 5
8-1 like to read before I

go to bed. 5
9-1 have books of my own. 5
18 -I like to look through
the books at the Library. 5
11-Most of the books I

read are interesting. 5
12 -I enjoy what I read

in school. 5
13-1 enjoy what I'm read
to in school. 5
14-1 wish I had more books

in school to read. 5
15-1 wish I could take books

at home 5
16- Teachers suggest book to

read in our free time 5
17- I like to buy books 5
18-When I find the books I like,

reading can be fun. 5
19-1 like free reading time

in school. 5
28-Most of the time I am

being forced to read. 5
21 -My teacher read

story books. 5
22 -I usually read several

books during vacations. 5
23-1 watch television

everyday. 5
24-1 read Instead of

watching television 5
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SOME- NEVER
TIMES

R LOT SOME-
TIMES

NEVER

3 1 5 3 1

3 1 5 3 1

3 1 5 3 1

3 1 5 3 1

3 1 5 3 1

3 1 5 3 1

3 1 5 3 1

3 1 5 3 1

3 1 5 3 1

3 1 5 3 1

3 1 5 3 1

3 1 5 3 1

3 1 5 3 1

3 1 5 3 1

3 1 5 3 1

3 1 5 3 1

3 1 5 3 1

3 1 5 3 1

3 1 5 3 1

3 1 5 3 1

3 1 5 3 1

3 1 5 3 1

3 1 5 3 1

3 1 5 3 1



R- RS PREFERENCIAS DOS EDUCIINDOS FACE A LEITURR
( RERDING STUDENTS INTERESTS )

Em relacio a cada tipo de liuro apresentado, indica qual o teu grau de
preferincia e/ou interesse. Presta atencao, por fauor, ao facto de que nos
referimos agora apenas a liuros escritos em Portugues.( Indicate your
preferences or interests towards these kinds of books, using the scale
from 8 to 5. Now your answers must haue to do only with the Portuguese
Language.)

Gosto
mul to
(A lot)

LINGUA PORTUGUESR
( PORTUGUESE)

Razoauel- Nao gosto
mente nada

(Somewhat) (Not at all)

Nunca
11

(Hauen't
read)

1- Liuro de Leitura 5 3 1

(Reading book)

2- Liuro de Estudos Sodas 5 3 1 e
( Social Studies)

3- Liuro de Geografia 5 3 1

(Geography)

4- Liuro de Historia 5 3 1 9
( History)

5-Histerias de auenturas 5 3 1

(Rduenture books)

6-Contos humoristicos 5 3 1

(Humorous fiction)

7-Hister las corn animals 5 3 1 9
(Animal books)

8-Ficeeo cientifica 5 3 1

(Science fiction)

9-Contos policials 5 3 1

(Mysteries books)

19-Liuros cujos personagens
tem a minha idade. 5 3 1

(Characters with my age)

11-Liuros de desporto 5 3 1 9
(Sports books)
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R-INTERESSES DOS EDUCANDOS ( STUDENT INTERESTS ) ( CONT.)

Gosto
muito

(A lot)

LINGUA PORTUGUESR

( PORTUGUESE)
Razoauel- Nag) gosto
manta nada

(Somewhat) (Not at all)

Nunca
II

(Hauen't
read)

12- Liuros de Poesia 5 3 1 a
(Poetry books)

13-Blograflas 5 3 1 e
(Biographies)

14 -Mitos 5 3 1 e
(Myths)

15- Contos de fades 5 3 1 8
(Fairy Tales books)

16-Contos tradicionais 5 3 1 8
(Folktales books)

17-Lengalegas 5 3 1 8
(Riddles)

18- Anedotas 5 3 1 8
(Jokes)

19-Banda desenhada 5 3 1 B

(Cartoons)

28 -Liuros corn desenhos 5 3 1 8
(Picture books)

21-Reuistas (Magazines) 5 3 1 8

22- Jornais (Newspapers) 5 3 1 8

23-Trabalhos Manuals 5 3 1 e
(Craft books)

24-Cartas (Letters) 5 3 1 8

25- Receitas ( Recipes) 5 3 1 8
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R- OS LOCRIS ONDE OS EDUCRNDOS LEEM
(WHERE YOU READ)

Em relacao a cada tipo de liuro apresentado, indica os locals onde
costumas Presta atencio, por favor, ao facto de qua nos referimos
apenas a liuros escritos em Portugues. (Indicate where you read these
books)

LINGUR PORTUGUESR

(PORTUGUESE)

Na escola Em casa Na biblioteca
(In school) (Rt home) (Rt the library)

Nunca li
(Never
read)

1-Compendlos portugueses 5 3 1

(Portuguese Textbooks)

2-Histories de auenturas 5 3 1

(Adventure books)

3-Contos humoristicos 5 3
(Humurous fiction)

4-Histerlas com animals 5 3
(Animal books)

5-Ficcao cientifica 5 3
(Science fiction)

6-Contos policiais 5 3 1

(Mysteries books)

7 -Liuros cups personagens
torn a minha idade. 5 3 1

(Characters with my age)

8 -Liuros de desporto 5 3 1 e
(Sports books)

9- Livros de Poesla 5 3 1 B
(Poetry books)

18-Blograflas 5 3 1 0
(Biographies)

I I -MI tos 5 3 1

(Myths)
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R- OS LOCRIS ONDE OS EDUCRNOOS LEEM
( CONT.)

LINGUA PORTUGUESA
( PORTUGUESE)

Na escola Em case Na biblioteca
(In school) (At home) (At the library)

Nunca II
(Neuer
read)

12-Contos de fadas 5 3 1 8
(Fairy Tales books)

13-Contos tradicionais 5 3 1 8
(Folktales books)

14 -Lenge lenges 5 3 e
(Riddles)

15-Anedotas 5 3 1 e
(Jokes)

16-Banda desenhada 5 3 1 8
(Cartoons)

17-Liuros com desenhos 5 3 1 e
(Picture books)

18-Reuistas (Magazines) 5 3 1 8

19-Jornals (Newspapers) 5 3 1 e

28- Trabaihos Manuals 5 3 1 8
(Craft books)

21-Cartas (Letters) 5 3 I a

22- Receitas ( Recipes) 5 3 1 8
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QUESTIONARIO DOS EDUCRNDOS (STUDENTS QUESTIONNAIRE)

11- As quesfaes que se seguem sac, acerca da tua
questions are about your family.)

Lingua
Portuguesa
( Portuguese

familia. (The following

Lingua
Inglesa

( English )

Sim

(Yes)

Nil)

(No)

Nio
Sei
( Not
Sure)

Sim

(Yes)

Nio
.

(No) (mot
Sure)

1- 0 teu pal/mile sabe ler? 5 3 1 5 3 1

( Can your parents read?)

2- Foram ales qua to ensina-
ram a ler? 5 3 1 5 3 1

(Did your parents teach
you to read/)

3- Em tua case costumam
ler -te histories ou outros
teNtos? 5 3 5 3
(Do people read to you
at home?)

4- 0 teu pai/miie e loam liuros?5 3 1 5 3 1

(Do your parents read
books?)

5- Eles learn reuistas? 5 3 1 5 3 1

(Do they read magazines?)

6- Eles leem Jornais? 5 3 1 5 3 1

( Do they read newspapers?)

7- Eles leuam -te
biblioteca? 5 3 1 5 3 1

(Do they take you to
the library?)

8- Eles compram-te liuros? 5 3 1 5 3 1

(Do they buy you books?)



A- QUESTIONARIO DOS EDUCANDOS
Responde as seguintes questOes, elaborando frases curtas.

1-Qual é a tua opiniao sobre o povo Portugues? (What's your opinion
about the Portuguese people?)

2-Descreve o que sentes quando falas Portuguas.(Describe what you
feel when you speak Portuguese)

3-Ha quanto tempo frequentas a escola Portuguese? (How long have
you been in a Portuguese school?)

4-Enumera tras motivos que to levaram a estudar Portugues. (List
the most important three reasons why you are studying Portuguese.)



B- ENTREUISTR-QUESTIONARIO HOS DOCENTES

DIR
HORR

LOCAL
PROF. DO AND DE ESCOLRRIDRDE

R- INFORMK110 GERRI:

1- Ha quantos anos ensina e onde?

2- Qual a sua outra profiss'ao para alem de ensinar?

3- Quaffs os motiuos que o leuaram a ser professor ou
professora?

4- Que niuel ou niueis ensina?

5- Quantos discentes tem por cada ano de escolaridade?
4g ano 5Q ano 6g ano

6- Que disciplinas ensina?

7- Como faz a distribuic5o das diferentes disciplinas?

8- Dual o grau de fluencia que os seus educandos tem na
Lingua Portuguesa?

B- PRAT1CR PEORGOGICR ( Entreuista aos docentes )

1- Indique que contelidos considera mais importantes na sua
pratica pedagogica:

° Oramatica ° Escrita ° Leitura ° Fala
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1.1- Como calendariza os referidos contetidos ao longo da
semana?

1.1.1- Escrita

1.1.2- Leitura

1.1.3- Fa la

1.1.4- Gramatica

2- Fa le-me do seu programa de leitura:
2.1. Tern um programa de leitura formal? ° Sim °Nao

2.2 -Due tipo de liuro os discentes leem frequentemente?
R- leitura obrigatoria

B- Leitura recreativa

C- Lista dos liuros a serem lidos pelos discentes este
ano.

2.3- Refira as estrategias que desenuolue habitualmente
na aula corn uista ao ensino da leitura.
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2.4- Descreua-me actiuidades ou estrategias que tenha
usado que considere importantes para a promocao da leitura
na aula, na escola ou na comunidade em geral.

2.5- 0 que tem feito no sentido de criar o gosto pela leitura
recreativa nos seus educandos?

2.5.1 - Leio historlas na aula
- Diuulgo na aula os liuros

0 0 0
que acho que eles gostam de ler

Muitas As uezes Nunca
uezes

O 0 0

0- Incentiuo-os a ler nos tempos liures 0

- Sugiro material de leitura 0 0 0

- Crio um ambiente propicio a leitura ° 0

O 0Uso literatura infantil nas aulas 0

Os discentes fazem leitura por prazer
0

na aula
Falo corn os discentes sobre o que leio°

3- Em que medida as accaes de formacao promouidas por
Portugal tem alterado as estrategias por si usadas na sala
de aula no tocante a leitura.

4- R escola tem biblioteca? ° Sim ° Nao
4.1- Se sim, que tipo de liuros possuem e quantos

uolumes aproHimadamente?
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5- A cidade onde funcionam as aulas tern biblioteca corn
material de leitura em Portugues? ° Sim °Ng o

5.1- Se sim, o que pensa da qualidade e quantidade do
material que la eHiste

5.2- Que papel é desempenhado pela biblioteca (da
escola ou a iiblica) na preparacao das suas aulas.

6- Nesta area que acesso tem as pessoas, a material de
leitura escrito em Portugues?

6.1- Fa le-me das liurarias ou outras instituicoes que
uendam liuros, reuistas, jornals Portugueses, etc.

6.2- Qual a qualidade desse material?

6.3- (asthma comprar material de leitura escrito em
Portugues? ° Sim °Nio

6.3.1- Se sim, o que costuma comprar?

6.4- Que papel é desempenhado pelo material que
possui ou que compra nas suas aulas?

7- Quaffs os criterios que estao na base da seleccgo do material
de leitura a ser usado na aula?

8- Comente a seguinte eHpressao:" A leitura desenuolue
mais a capacidade de escreuer do que o estudo da
gramatica.°
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B- AS RTITUDES E RS PREFERtNCIRS DOS EDUCANDOS FACE A LEITURR
( Entreuista aos docentes )

1- Como classifica a atitude dos seus discipulos sempre que
os mesmos Ifiem em Lingua Portuguesa?

1.1- De uma maneira geral os meus discentes:
SIM NAO Neo SEI

O 0 0
o Gostam de comprar Hums
o Leitura é a actiuidade preferida
o Acham os liuros aborrecidos
o Gostam do que Ihes leio
o Pedem para ler em uoz alta
o Trazem os seus liuros para a aula
o Dao a biblioteca publica
o Sugerem leituras aos colegas
o Gostam de ler na escola
o Leem em casa uoluntariamente
o Leem por obrigacao
o Preferem ler em Ingles
o Tem liuros proprios para a sua idade
o Falam entre si das suas leituras
o Preferem uer teleuisao a ler

o o o

o o o

o o o

O o o

o o o

o o o

o o o

o o o

o o o

o o o

o o o

o o o

o o o

o 0 o

2- alá alguma uez fez o leuantamento das preferencias dos
educandos relativamente a leitura?

°Sim °Nat)

2.1- 0 que gostam os educandos mais de ler?
(tipo de material de leitura e topicos)

3- Que relacao eHiste entre o material que 'hes fornece na
aula e as preferencias dos educandos?

4- Descreua em que medida os seus educandos usam a
biblioteca pUblica e/ou a da escola.
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5- Na sua opiniao, quaffs sao os contactos que os estudantes
tern corn a lingua e literatura Portuguesas para alem da
escola?



B- Consideracoes Gerais sobre o Ensino da Leitdra
(Entreuista aos Docentes )

1- 0 que pensa sobre o material de leitura disponiuel na
aula?

1.1- Aspectos positiuos:

1.2- Rspectos negatiuos:

2- Pale -me das actiuidades culturais dinamizadas pela
escola e da importancia que as mesmas tem no
desenuoluimento da leitura.

3- Se pudesse implementar alteracoes no ensino da leitura o
que facia?

4- Na sua opini5o, que tipo de apoio é dado pelos
progenitores no que se refere ao processo da leitura em
Portugues?

5- Como situa o ensino da Lingua Portuguesa no conteHto
norte-americano (Ensina Portugues como 1 g ou 2g lingua?)

5.1- EMplique

6- Qual o futuro das Escolas Portuguesas nos Estados
Unidos?
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C- ENTREUISTR- QUESTIONARIO ( OIRECTORES DRS ESCOLRS )

DIR LOCAL HORR

1- Em que cidade tica localizada a escola portuguesa?

2- Como descreue a comunidade portuguesa desta area, tendo
em conta os seguintes factores:

a) Instituicoes portuguesas e seu impacto social
b) Orgaos de comunicacao social portugueses e sua

diuulgacgo
c) Bibliotecas ptiblicas corn material de leitura em

Portugues

3-Em que espaco fisico decorrem as aulas da escola
portuguesa?

4- Quantas turmas existem par cada niuel de escolaridade?
49 ano 59 ano 69 ano

5- Populac-ao estudantil de cada niuel.
Total SeHo Feminine Sexo Masculine

ano
59 ano
6Q ano

6- Ntimero de docentes per niuel de escolaridade.
Total Sett° Feminine Seim Masculine

4Q ano
5Q ano
6Q ano
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7- Rs habilitacifies literarias do pessoal docente .
49 ano: 5g ano 69 ano
-Magist. Primario ° -Magist. Primario ° -Magist. Primario °

0
-Bacharelato -Bacharelato -Bacharelato 0

0
-Licenciatura -Licenciatura 0 -Licenciatura 0

0 0
-Mestrado -Mestrado -Mestrado 0

0
-Doutoramento

0 -Doutoramento - Doutoramento 0

8- Que disciplinas sac) ensinadas na uossa escola?

9- Como distribuem as uarias disciplinas ao longo da
semana?

10- Os docentes tem acesso a que tipo de material audio-
visual? SIM N110

Grauadores
0

0 0
Gira-discos

0Retroprojectores
Videos

0 0

Proj. de diapositiuos °
0

11- Que material de leitura a escola fornece aos educandos?

12- Como adquirem esse material?

12.1- Quaffs sgo os criterios que esti° na base da
escolha do material de leitura?

12.1.1-Em que linha de conta entram as preferencias
dos discentes na seleccio desse mesmo material?

2 5 1
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13- 11 escola tern uma biblioteca? ° Sim ° N5o
13.1- Se sim, quantos volumes aproHimadamente?

13.2- Que tipo de material de leitura possuem?
Compendlos portugueses

o Liuros corn desenhos
o Contos policiais
o Histerias corn animals

Fabulas)

o Liuros de desporto
o Biografias
o Contos de fadas

o Rnedotas
o Reuistas para criancas
o Liuros de cozinha

Historlas de auenturas
o Contos humuristicos
o Ficcao cientifica
0 Liuros cujas personagens

tem a idade e a linguagem
dos discentes

o Liuros de poesia
o Mitos
°Contos tradicionals

portugueses
o Banda desenhada
o Jornais
o Outro material

13.3- Qual o papel desempenhado por esses textos
ensino da leitura?

no

14- R biblioteca da cidade possul literatura infanto-juuenil?
Se sim, quantos volumes aproHimadamente?

14.1- Que tipo de intercamblo é mantido entre a
escola e a biblioteca?

15- Na sua opini5o, que lugar ocupa a leitura no conjunto das
restantes componentes curriculares? (gramatica, fala e

escrita)
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16- Descreua-me as actiuidades culturais dinamizadas pela
uossa escola e a relacao que as mesmas mantem com a
leitura.

17- Duals os motiuos que trouHeram estes educandos as
Escolas Portuguesas?

18 -Quaffs s5o os objectiuos desta escola?

19- Na sua opini5o, qual é o futuro das Escolas Portuguesas
nos Estados Unidos?
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0- QUESTIONARIO DOS PROGENITORES
1- Idade
2- Semi ° Fem. ° Masc.
3- Cidade onde mora

4-Cidade onde o/a seu/sua filho(a) frequenta a escola
Portuguesa

5- Local de nascimento

6- Ha quanto tempo esta nos E.U.R.?
7- Profissao

8- Habilitacoes literarias
8.1- Na escola em Portugal:
o Instrucao Primaria ° Secundario
o Licenciatura ° Mestrado
8.2- Na escola Americana:
o Instrucgo Primaria ° Secundario
o Licenciatura ° Mestrado

o Bacharelato
o Doutoramento

o Bacharelato
o Doutoramento

9- Onde adquiriu o seu diploma?
9.1- Portugues:

o Portugal ° Rcores ° Em-colonias °E.U.R. °Outro
Continental

18- Como aprendeu a ler Portugues?
o Escola ° Casa °Sozinho °Outro

11- Onde aprendeu a ler?
o Port. Cont. ° Acores ° Ex-colonias °USR °Outro

12- 0 que costuma ler e com que frequencia le?
12.1- ° Reuistas Portuguesas

o Quase todos ° Uma ou duas ° Uma ou duas ° Nunca
os dias uezes por uezes por

semana mes
12.1.1- 0 nome da reuista

12.2- ° Jornais Portugueses
o Quase todos ° Uma ou duas ° Uma ou duas ° Nunca

os dias uezes por uezes por
semana rues
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12.1.2- 0 nome do jornal

12.2.2- E assinante de algum dales?
o Sim ° Nap

° Portuguese Times ° Portuguese American
o 0 Jornal ° 0 Luso Americana
o Outro

12.3- ° Liuros escritos em Portugues
o Quase todos ° Uma ou duas Uma ou duas ° Nunca

os dias uezes por uezes par
semana mes

12.3.1-Lembra-se do name de algum liuro ou
outro tipo de leitura que the tenha ficado na memorial

o Sim ° Nao
12.3.2-Indique o nome

13- Quantas uezes os seus filhos o ufiem ler?
13.1- Portugues

o Quase todos ° Uma ou duas ° Uma ou duas ° Nunca
os dias uezes por uezes por

semana mes
13.1.1- Que tipo de material?

Bol. da Igreja° Receitas° Cartas°Jornais Reuistas° Liuros°

13.2- I ngles
° Quase todos ° Uma ou duas ° Uma ou duas ° Nunca

os dias uezes por uezes por
semana mes

14- Quantas uezes o seu filho le para um membro da familia?
14.1- Portugues

o Quase todos ° Uma ou duas ° Uma ou duas ° Nunca
os dias uezes por uezes por

semana mes
14.1.1- Que tipo de material?

Bol. da lgreja° Receitas° Cartas° Jornais° Reuistas° Liuros°

14.2- I ngles

0 Quase todos
os dias

° Uma ou duas ° Uma ou duas ° Nunca
uezes por uezes por
semana mes
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15- Com que frequencia le para o seu filho?
15.1- Portugues

o Quase todos ° Uma ou duas ° Uma ou duas ° Nunca
os dias uezes por uezes por

semana mes
15.1.1- Que tipo de material?

Bol. da Igreja° Receitas° Cartas° Jornais° Reuistas° Livros°

15.2- I ngles
° Quase todos ° Uma ou duas ° Uma ou duas ° Nunca

os dias uezes por uezes por
semana mes

16- Compra para o seu filho Buffos escritos em Portugues?
o Muitas uezes ° As uezes ° Nunca

16.1- Porque?

16.2- Se compra, onde adquire os Iluros?

17- Quantas uezes o seu filho uisita a biblioteca para ler:
17.1- TeHtos escritos em Portugues

° Quase todos ° Uma ou duas ° Uma ou duas ° Nunca
os dias uezes por uezes por

semana mes
17.2- TeRtos escritos em Ingres

Quase todos ° Uma ou duas Uma ou duas ° Nunca
os dias uezes por uezes por

semana mes
18- Das deflnicaes que se seguem qual delas descreue

meihor os lianas de leitura do seu filho?
18.1- Em Portugues

o Le com prazer na escola e em casa.
o Le so o que é necessario para a escola.
o Nao gosta de ler os liuros da escola, mas le corn prazer os

liuros que escolhe.
o Nao gosta de ler todo e qualquer tipo de liuro.

18.2- Em Ing les
o Le corn prazer na escola e em casa.
o Le so o que é necessario para a escola.
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o N5o gosta de ler os liuros da escola, mas le corn prazer os
liuros que escolhe.

o N5o gosta de ler todo e qualquer tipo de liuro.

19- Quais sac) as preferencias do seu filho em leitura?
(0 tipo de liuro que ele gosta e/ou temas)

19.1- Oue relac5o eHiste entre o material de leitura
que a escola portuguesa fornece e as preferencias do seu
filho?

20- Qual é a lingua que mais falam em casa?
° I ngles ° Portugues ° Outra

21- Como se sente quando fala Portugues nos E.U.R.?

22- Tem acesso ao canal de teleuis5o portugues?
o Sim ° N5o
22.1- Se nao, porque?

22.2- Deem os programas portugueses?
o Sim ° N5o

22.3- E os uossosfilhos?
o Sim ° Nao

23- Por que motiuos matricularam os uossos filhos e/ou
filhas na escola

Portuguesa?

24- Na sua opiniao, qual é o futuro das Escolas Portuguesas?
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E- Entrevista- Questionario
Coordenadora Geral do Ensino do Portugues para

os Estados Unidos e Canada

A- Questoes Pessoais:

1- Ha quantos anos coordena o ensino do Portugues nos Estados

Unidos?

2- Quais os motivos que a levaram a ser coordenadora?

3- Que funcoes desempenha como coordenadora?

B- Informacao Geral sobre as Escolas Portuguesas:

1- Faca o historial das Escolas Portuguesas nos Estados Unidos.

2- Mencione o flamer° de escolas existentes e namero de

educandos matriculados.

3- Analise os nameros mencionados a luz das comunidades que
essas escolas servem (diferencas entre comunidades acorianas e

continentais).

4- Quantos docentes se encontram ao servico das escolas?

5- Quais os criterios que presidem I escolha do pessoal

docente?

6- Mencione as habilitacoes literarias dos mesmos docentes .

7- Descreva o funcionamento das escolas em termos de espacos
fisicos, aspectos financeiros, material audiovisual, existencia d e

bibliotecas, material didactico, etc.

8- Identifique os nlveis de ensino ministrados

9- Refira-se ao processo de oficializacao desse mesmo ensino
por parte do Governo Portugues.
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C- Pratica Pedagogica:

1- Quais os conteudos
pratica pedagegica?

Leitura Escrita

2- Que orientacaes sao
da leitura?

3- 0 que se

condiderados mais importantes na

Gramatica Fala

dadas por si aos docentes

faz para preparar os docentes

4- Fa le-me das
docentes

novos?

para o ensino

accoes de formacao dinamizadas para os

Os seus objectivos

Qual o seu piano pedagogic° para as acgOes de formacao

Quern dinamiza as accoes

Relagdo topicos e necessidades dos docentes

A avaliacao dessas accoes

Repercussoes praticas dessas accoes na sala de aula

. Quais os objectivos que estao na base das reunioes que
se realizam corn a coordenadora e os docentes ?

5- Que exigencias sao feitas aos docentes no sentido de
garantir a eficacia pedag6gica:

Eles apresentam

A coordenadora
demonstrado estrategias novas

formalmente pianos de actividades?

assiste a aulas, depois de ter
e/ou diferentes?

. Em que linha de conta entram os resultados das tiltimas
investigacoes realizadas em Portugal e nos Estados Unidos na pratica
pedagogica?

6- Que papel é desempenhado pelas bibliotecas escolares e/ou
publicas no ensino da leitura de textos Portugueses?
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.Que comentarios faz a existencia de livros fechados em
caixas, que nao chegam as maos dos discentes?

7- 0 que é desenvolvido para promover
recreativa nos discentes?

8- Comente a seguinte expressao:

o gosto pela leitura

" A leitura desenvove mais a capacidade de escrever do
que o estudo da gramatica"

9- Como situa o ensino da rtuguesa no contexto
Norte-Americano? Ensina-se Portugues ou 2' lingua?

10- 0 que se tem feito para aproximar os progenitores e
comunidade em geral da escola?

11- Descreva-me o processo de aquisicao de material de leitura
a usar na aula:

A proveniencia dos livros

Quem os escolhe

Os criterios que presidem a escolha dos mesmos

. A sua opiniao sobre a quantidade e qualidade do
material de leitura que é oferecido aos educandos.

D- Consideragoes Gerais:

1- Aponte os aspectos que considers positivos nas Escolas
Portuguesas no que concerne ao ensino da leitura

2- Se pudesse implementar alteragoes nesta area o que faria?

3- Qual o futuro das Escolas Portuguesas nos Estados Unidos?



F- QUESTIONARIO-ENTREUISTR
CONSULRDOS

1- Da sua area consular foi seleccionada a seguinte escola:

2- R escola Pica situada na cidade de cujo
total de habitantes é de .

comunidade portuguesa ou de descendencia portuguesa é de

(NOTR: Nesta quesno, o preenchimento deue ser feito corn
niimeros.)
3- Como descreue a comunidade portuguesa onde se Si.
escola acima mencionada? Gostariamos que focasse os
seguintes aspectos, para alem de outros que possa conliderar
releuantes:

3.1. EHistencia de bibliotecas corn material escrito em
Português.

3.2. bristencia de liurarias ou outros estabelecimc.
comerciais onde se possa adquirir material de leitura em
Portugues.

3.3. Qualidade e quantidade do material referido nas alineas
anteriores_

3.4. Org 5os de comunicacao social em lingua portuguesa e o
impacto dos mesmos nesta comunidade.

3.5. Rctiuidades culturais

3.6. Outros aspectos que considere pertinentes

2 6 1
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