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we tried to identify and investigate the factors 
which influence the teachers’ staff practice in 
municipal schools and also the insertion of 
teachers taken to the research at the educa-
tional range (extent). The research from this 
study intends to contribute for the correction 
of deficiencies, but particularly to make it pos-
sible some improvements at the pedagogical 
activities developed by those teachers, pointing 
yet, teaching methods compatible to the edu-
cational reality in which they are inserted, so 
that they will have positive results at the ini-
tial grades of basic education. The interviewed 
population was composed by native educators 
of the researched town, at the morning and af-
ternoon turns, at urban areas. The sample was 
fulfilled not in a shuffled way. It was formed by 
a group of nine teachers. The history of their 
lives was chosen as a technique to collect data, 
to contribute for a critical analysis of the staff ’s 
background, for the adoption of strategies that 
are compatible with the local reality, having in 
mind the improvement of the education offered 
at the town. As departure point to discuss data, 
there were taken some conceptual categories, 
with the objective of analyzing the content of 
the life histories without forgetting the context 
in which they are inserted. The research’s re-
sults made it clear that the representation of 
Lucena’s teachers about trainig and professio-
nal practice, receive influence from a sort of 
elements that in their group direct the thou-
ght of the teacher to their professional doing. 
They also revealed some aspects which must be 
analyzed by everyone who is responsible at the 
educational process at that town, because the 
teachers expressed by their testimonies, that 
despise all the difficulties faced at the chosen 
profession, the desire and interest to improve 
professionally, in search of a better future. They 
made clear, also, that changes must happen so 
that they can move forward and reach more 
expressive results. 
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Ensaio de um ato educativo liber-
tador: adaptação do método Paulo 
Freire na alfabetização de crianças

Orientação: Prof. Doutor José B. Duarte

Esta pesquisa tem como referencial teóri-
co as ideias de Paulo Freire que considera 
a alfabetização como parte integrante do 
processo político/educativo de desenvolvi-
mento da consciência crítica dos educandos. 
Na tentativa de alfabetizar crianças com 
dificuldades de aprendizagem, desenvolveu-
se uma Adaptação do Método Paulo Freire 
(AMPF), com base nos fundamentos da pe-
dagogia crítica. O objectivo específico deste 
trabalho é avaliar a eficácia desta adaptação, 
em um universo de pesquisa delimitado por 
um grupo de doze alunos, selecionados en-
tre duas turmas de 2.a Série do Ensino Fun-
damental em uma escola pública da periferia 
de Campo Largo. Os dados foram obtidos 
por meio da intervenção direta da pesqui-
sadora com os educandos, no decurso de 
um processo de (re)alfabetização, utilizan-
do como instrumento de ação a AMPF para 
crianças. A análise desses dados permitiu 
uma reflexão sobre o papel do educador 
como mediador neste processo e do edu-
cando como sujeito de sua própria história. 
Os resultados mostraram que a aplicação da 
Adaptação do Método Paulo Freire, no pro-
cesso de (re)alfabetização na 2.a Série, é re-
levante, quando o educador tem como pon-
to de partida a história de vida e a leitura do 
mundo dos educandos. Dos doze alunos se-
lecionados, apenas três permaneceram com 
rendimento escolar abaixo dos objetivos 
traçados pela pesquisadora. Os outros nove 
alunos, ao final de 48 horas de trabalho, são 
capazes de ler e escrever, necessitando, po-
rém, de uma continuidade no processo de 
letramento, no sentido de respeitar os seus 
limites e o tempo para a aquisição dos con-
teúdos de 2.a Série, lembrando sempre que 
acabaram de passar de alfabetizandos para 
alfabetizados.
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The theoretical reference of this research is 
based on the ideas of Paulo Freire, who con-
siders alphabetization as a part of a politi-
cal/educational process of a learner’s critical 
consciousness development. In the attempt to 
literate children with a learnining disability, the 
researcher developed an Adaptation of the Pau-
lo Freire Method (APFM) based on the funda-
mentals of the critical pedagogy. The objective 
of this study is to evaluate the efficacy of this 
adaptation in a sample of twelve second grade 
elementary students selected from two classes 
in a suburban school in Campo Largo. The data 
was obtained by the direct intervention of the 
researcher with the learners during the alpha-
betization process using APFM for children. The 
data analysis allowed an analysis of the role 
of the educator as a mediator in this process 
and of the role of the learner as a subject of 
his/her own history. The results showed that the 
application of the Adaptation of the Paulo Frei-
re Method in the alphabetization of children 
with learning difficulty from the second grade 
is efficient when the educator uses the learners 
life experience as the main motivation for al-
phabetization. Only three learners from a group 
of twelve continued with a scholar performance 
below the aim expected by the researcher. The 
other nine learners were able to read and write 
by the end of 48 hours of teaching. This study 
had its limitations due to restricted time for te-
aching of the whole content taught in the se-
cond grade, but in a short period of time these 
illiterate children became literate.
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A centralidade dos manuais escola-
res. Relação dramática alunos/ma-
nuais/professores

Orientação: Prof. Doutor José B. Duarte

Os manuais escolares, na sua maior ou me-
nor didactização (muitas vezes são o único 
meio didáctico usado nas aulas), constituem 
uma fonte de investigação sobre a realida-

de pedagógica, porque continuam a ser um 
dos principais instrumentos de trabalho dos 
alunos e dos professores e tornam-se os 
principais mediadores entre os programas, 
os professores e os alunos. O projecto de-
senvolvido procurou, através de uma visão 
interdisciplinar - epistemológica, sociológica 
e pedagógica - proporcionar uma contribui-
ção para a compreensão da problemática 
dos manuais escolares, enquanto reforço 
para a promoção da autonomia e construção 
pessoal dos alunos face à multiplicidade dos 
conteúdos de cada disciplina e à pluralidade 
dos saberes escolares e sociais. Trata-se de 
um estudo de caso, de análise dos manuais 
de Introdução à Filosofia e de Física, adop-
tados no décimo ano, numa Escola Secundá-
ria do Alentejo. A recolha de dados foi feita, 
num primeiro momento, através da aplica-
ção de questionários (elaborados com base 
nos critérios de Hummel) a 78 alunos e da 
realização de entrevistas a quatro alunos so-
bre a utilização e percepção das dificuldades 
detectadas nos manuais em análise e sempre 
que possível com o recurso à apresentação 
de trabalhos escritos, marcados por frustra-
ção ou sucesso. Num segundo momento, a 
investigação foi complementada com a apli-
cação de questionários a cinco professores 
incluindo o delegado(a) de cada disciplina e 
a realização de entrevistas a dois professo-
res de Ciências Físico-Químicas e a dois de 
Introdução à Filosofia. Com base nos qua-
dros teóricos, procedeu-se a uma reflexão 
de conjunto sobre as apreciações recolhidas 
de alunos e professores, de modo a deduzir 
sugestões para uma melhoria da elaboração 
dos manuais tendo em conta a finalidade da 
construção pessoal e autonomia do aluno 
face à multiplicidade dos saberes escolares 
e sociais e ainda a finalidade de uma me-
lhoria da produção e utilização dos manuais. 
Neste trabalho, reflectiu-se também sobre 
o papel dos professores no sentido de en-
sinarem recorrendo ao método expositivo 
ou, pelo contrário, de se empenharem em 
criar condições para que os alunos apren-
dam com respeito pela sua autonomia, a 




