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Estudo ensina
aluno a ler
usando História
TONINHO ALMADA

AUGUSTO FRANCO
REPÓRTER

Como ensinar aluno que não aprendeu
a ler bem interpretar textos de História? A
resposta não é uma só, mas passa pela criatividade. O professor tem que ser multimídia, utilizar filmes, livros ilustrados e até
musicas de rap e desenhos animados, se
for o caso. Tudo para preencher lacunas
que não existem para leitores bem formados. Isto é o que defende o professor de História Marco Antônio Silva, autor da tese de
mestrado A Formação Leitora do Livro Didático de História, que recebeu menção honrosa pelo trabalho, defendido em agosto deste ano. Autor de livros didáticos e professor
há 22 anos, Marco Antônio conta que detectou pela primeira vez o problema quando começou a atuar na Educação de Jovens e
Adultos, ainda nos anos 90.
“A responsabilidade de ensinar a
ler não pode ser só do professor de Português ou de Literatura. Até porque
são necessárias habilidades específicas para ler questões de História, Química, Matemática, Física. Cada uma
tem seus códigos, suas especificidades”, destaca o professor.
Baseado nisso, o trabalho identificou alguns passos que os professores
podem dar em três momentos: antes,
durante e depois da leitura. O foco, como não poderia deixar de ser, foi a leitura de textos de História. A primeira
parte do processo é que o texto desperte interesse, e que o aluno faça previsões do que vai ler. Em seguida, ele
deve ter a capacidade de articular
aquilo que lê com o que já aprendeu.
Depois, de prever o que virá nos próximos parágrafos.
O estudo destaca que uma boa medida para saber se o leitor entendeu e
acrescentou o texto que leu a seus conhecimentos é a capacidade do estudante em, depois de ler, conseguir formular questões a partir do texto. “O
simples fato do aluno ser capaz de responder questões específicas sobre o
que está escrito não significa necessariamente que ele tenha captado a mensagem ou as mensagens principais”,
diz. Ou seja, a nova informação deve se
somar às anteriores.
Uma medida de aprendizado, afirma, é pedir para que o aluno faça um resumo com as principais ideias. “Algumas vezes, vemos resumos do mesmo
tamanho ou até maiores que o texto
original. Isso quer dizer que quem leu
não foi capaz de separar quais eram as
informações mais importantes”.
Para tentar contornar o problema,
Marco Antônio sugere que o professor
tente despertar a atenção da turma
com outros textos, escritos ou não. Um
exemplo é começar a falar sobre a formação do império romano com o desenho animado do Tarzã. “O mito dos irmãos Rômulo e Remo, fundadores de
Roma, é que eles foram adotados por
uma loba, e que cresceram com a matilha. Essa imagem foi reutilizada com o
Tarzã, com algumas adaptações, e o desenho pode despertar o interesse. Depois, o professor pode pedir que eles relacionem as duas histórias, e entrar no
assunto Império Romano de uma forma mais leve”, exemplifica.
Outra dica do trabalho, destaca, é
que os professores tentem sempre associar o conteúdo da sala de aula às situações práticas do dia a dia. “Não adianta
saber somar, mas não entender como
usar o dinheiro. Conhecer a história do
país, mas não associar casos de
corrupção a quem foi eleito na última
eleição”, diz.

Analfabetismo
funcional ainda é
problema
O estudo reúne uma série de avaliações educacionais, que apontam que,
atualmente, 98% das crianças brasileiras de 7 a 14 anos frequentam a escola
no Brasil. Além disso, a média dos índices de aprovação escolar ultrapassa os

Fumec abre inscrições para
pós em 50 cursos

U

Estão abertas as inscrições para mais de 50 opções de cursos de pós-graduação Lato Sensu da Universidade Fumec. Os cursos são nas áreas de Design, Engenharia, Gerencial, Tecnologia, Humanas e Saúde, e têm foco no mercado. Os interessados devem fazer a inscrição pelo site
www.fumec.br/posgraduacao e entregar a documentação solicitada na Secretaria de Pós-graduação lato sensu, localizada na Rua Gonçalves Dias, 31.

Umei Vila Estrela será
inaugurada em 2011
Está marcada para o final de
2011 a inauguração da Unidade Municipal de Educação Infantil (Umei) Vila Estrela, que está sendo construída no terreno onde fica a
Secretaria Municipal de
Educação, na Rua Carangola, no Santo Antônio, prédio
erguido originalmente para
a Fafich. Nesta semana, o vice-prefeito Roberto Carvalho visitou as instalações,
ao lado de onde também está sendo erguido o Memorial da Anistia Política. O memorial vai ocupar o antigo Coleginho, onde também
funcionou a Faculdade de Artes Cênicas. Além das salas de aula, a Umei conta com infraestrutura completa,
incluindo brinqudoteca e playground. O investimento
total aproximado da obra é de R$ 11 milhões.

abre vagas para
U Cetec
iniciação científica
Até a próxima segunda-feira, 11 de janeiro, a Fundação
Centro Tecnológico de Minas Gerais (Cetec) está recebendo currículos de estudantes de Ensino Superior de diversas graduações. São 17 vagas para alunos a partir do segundo período. A carga horária é de 20 horas semanais. O
valor da bolsa é R$ 300. Os interessados devem mandar
currículo para o endereço eletrônico: curriculo@cetec.br
ou ligar para (31) 3489-2225 e conversar com Juliana.

U

Vestibular de Verão para
vagas da Izabela Hendrix
Estão abertas as inscrições para o vestibular da Universidade Metodista de Minas – Izabela Hendrix. O concurso
visa preencher as vagas remanescentes de diversos cursos. O prazo termina no dia 20 de janeiro. As provas serão
no dia 24, às 14 horas, no Campus Praça da Liberdade
(Rua Alvarenga Peixoto, 159). Mais informações pelo telefone 0800 283 0200 ou pelo e-mail vestibular@metodistademinas.edu.br

SISTEMA DE COTAS
da UFMG Sérgio Danilo Pena e LeoU Osnardoprofessores
Avritzer foram indicados para integrar a lista
de especialistas na audiência do STF sobre políticas
de ação afirmativa de acesso ao Ensino Superior.

acontece entre 3 a 5 de março. No total,
U A38audiência
especialistas e representantes de instituições
envolvidos com o tema participam da audiência convocada pelo ministro do STF Ricardo Lewandowski.

– chamado Arguição de DescumprimenU Otoprocesso
de Preceito Fundamental (ADPF).
questiona a criação de cotas para negros na UniU Eleversidade
de Brasília (UnB), e a reserva vagas na
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
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85% no Sudeste e supera 75% no Nordeste brasileiro. A evasão escolar, por
sua vez, vem sendo combatida de forma bastante eficiente nos últimos
anos.
“O que observamos é que o acesso
à educação já está praticamente universalizado. Agora, temos o desafio da qualidade, tanto da leitura quanto na Matemática e em outras matérias”, argumenta. O mestre assegura ainda que este é um desafio não só dos professores

de Português e Matemática, mas de todas as disciplinas.
“Os professores de História já abandonaram a postura de apenas reclamar desta situação e demonstram
uma grande preocupação em resolver
o problema. Muitos estão trabalhando
na tentativa de ensinar a leitura. Mas
faltam ferramentas”, comenta, destacando também que as escolas, além de
vagas para todos, já contam com alguma infraestrutura, o que pode facilitar

o trabalho dos mestres.
Para ele, uma das razões dessa deficiência é a formação das faculdades de
História. “Na faculdade somos treinados para ensinar a História para alunos
que tiveram uma formação ideal, o
que, infelizmente, não é o caso de todas
as escolas do país. Temos um contingente grande de alunos que cresceram
em condições adversas. Só com a participação dos professores de todas as matérias isso vai mudar”, avalia. i

