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even about her/himself. For this reason, it seems 
natural and wise that students should look for 
help, in this context, the careers guidance pro-
grammes should contribute to offer the student 
a diversity of relevant activities and experiences 
for their vocational development. The main goal 
of this research is to study the effects - on a 
developmental perspective - of the participa-
tion of 9th grade students in a Careers Gui-
dance Programme at a career maturity level. 
We used a sample of sixty 9th grade students, 
thirty of which attended a public school in Lis-
bon and constitute the experimental group, 
while the other thirty attended a private scho-
ol in an urban area in the outskirts of Lisbon 
and represent the control group. We used for 
the study the “Career Development Inventory-
CDI”, devised by Super and partners in 1971, 
adopted and revised for Portugal in 1982 by 
Prof. Ferreira Marques and Dr. Luis Caeiro, as 
well as “The Careers Guidance Programme 
- Encounters with the Future!”, organised by 
the research’s author, based on the theoretical 
context and on the “Careers Guidance Program-
me” prepared and applied by the Department 
of Psychology and Educational Sciences of the 
University of Lisbon. The results give us eviden-
ce of the existence of significant differences in 
career maturity at a vocational level between 
the students who participated in a Careers Gui-
dance Programme and those who did not. As for 
the effects produced in a sample of subjects 
exposed to a Careers Guidance Programme, we 
reached the conclusion that all the results ob-
tained, in most of the scales and sub-scales of 
GDI, are significantly higher in the second step 
of assessment, except for scale D - Information 
about the Career and the World of Work. With 
regard to the analyses of career maturity based 
on gender and level of education, in both pha-
ses of assessment, this study does not show any 
significant differences.

Maria Neusa dos Santos

Dificuldades de crianças na apren-
dizagem da leitura na 1.ª Série do 
Ensino Fundamental da rede públi-
ca de ensino

Orientação: Prof. Doutor Otávio Machado 
Lopes de Mendonça

O presente trabalho de pesquisa teve 
como objetivo investigar a génese das di-
ficuldades de aprendizagem em leitura em 
crianças da 1.ª Série do Ensino Fundamental 
de escolas públicas de João Pessoa (Brasil). 
Aprender a ler e a escrever envolve proce-
dimentos complexos e dependentes de fato-
res institucionais, socioculturais, individuais, 
biológicos e metodológicos que, juntos, pos-
sibilitam ou não tal aquisição pela criança. 
Aprender a ler é importante por se confi-
gurar como um dos requisitos necessários 
para que o indivíduo adquira outras apren-
dizagens. O lugar privilegiado que a leitura 
ocupa na vida escolar, social e cultural de 
uma criança, junto com a possibilidade de se 
apropriar de mais uma maneira de expres-
são, levou a autora a centrar o estudo na va-
riável dificuldade em leitura. A metodologia 
usada nesta pesquisa orientou-se pelo mo-
delo qualitativo, face ao problema investiga-
do bem como aos objetivos que orientaram 
o trabalho. A população pesquisada foi com-
posta de professoras e alunos de dez escolas 
selecionadas aleatoriamente, de acordo com 
o modelo de sorteio probabilístico, entre as 
escolas da região metropolitana no Municí-
pio de João Pessoa, com amostra intencional 
composta de 19 professoras da 1.ª Série do 
Ensino Fundamental e da amostra intencio-
nal de 102 crianças da 1.ª Série, com difi-
culdades na aprendizagem em leitura. Foram 
realizadas três observações de sala de aula 
por meio do registro de atividade de uma 
aula, no qual se analisou a atitude do aluno 
durante a realização da tarefa, a atenção, o 
interesse, e, quanto à professora, sua meto-
dologia e sua interação com os alunos. No 
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primeiro momento foram observados todos 
os alunos da classe e, em seguida, os alunos 
que apresentavam a dificuldade na aprendi-
zagem em leitura. O critério escolhido para 
essa seleção foi a indicação da professora, 
associada à observação da pesquisadora. A 
ficha de observação de uma aula ou grupo 
de alunos foi usada para se observar o am-
biente escolar. Na análise das observações 
foi utilizada a pauta de análise da observa-
ção. Os resultados confirmam os relatos 
das professoras que revelaram várias razões 
para as dificuldades de seus alunos e apon-
taram outras em relação à metodologia da 
professora, à avaliação das tarefas de sala de 
aula, à interação com os alunos, ao apoio e à 
mediação. A queixa das professoras refere-
se a pais analfabetos, crianças preguiçosas, 
falta de atenção e desinteresse da criança 
e da família, timidez, medo de falar (ler), in-
segurança, troca de letras e omissões, ques-
tões reveladoras da falta de competência 
dos docentes para lidar com os problemas. A 
maioria afirma usar o método fonético, mas 
pouco sabem a respeito da sua aplicação, 
como também o método direto ou global. 
Algumas afirmam que usam vários métodos, 
incluindo o construtivismo, sem terem co-
nhecimentos de sua real aplicação. A leitura, 
sendo um meio de comunicação importante 
na participação social, é um dos componen-
tes do ensino da língua e por isso tem sido 
o centro das discussões na escola sobre a 
necessidade de se melhorar a qualidade da 
educação no país. No Ensino Fundamental, 
o eixo das discussões referentes ao fraco 
desempenho do aluno, tem sido a questão 
da leitura e da escrita. Concluiu-se que as 
dificuldades dos alunos são decorrentes da 
falta de condições dos docentes para exer-
ceram o papel de alfabetizadores. 

The main objective of this research is to in-
quire into the genesis of reading learning di-
fficulties among children from first grade of 
public schools in João Pessoa (Brazil). Learning 
how to read and write involves complex proce-
dures, which depend on institutional, individual, 

biological and methodological factors that to-
gether may allow children have this acquisition. 
Learning how to read is an important require-
ment for the individuals who want to get other 
knowledge. Considering the privileged spot that 
reading takes up in school and sociocultural life 
of a child the possibility of taking another range 
of expression, we are led to concentrate our 
studies on the difficulties of reading. The me-
thodology that used the qualitative and quan-
titative models was guided by the investigated 
problems and also by the objectives of this re-
search. The inquired population was made of 
teachers and students of ten randomly selected 
schools according to a raffle among metropoli-
tan schools from João Pessoa with intentional 
samples formed by nineteen teachers and hun-
dred and two children from the first grade of 
elementary school with the showing of reading 
learning difficulties from the latter. Three in-
class observations were done through a class 
activity register in which the student’s attitudes 
during the task, the attention, the interest and 
the teacher’s methodology and interaction with 
the students were analyzed. At first, all the stu-
dents were observed, and the students who had 
reading learning difficulties were carefully ob-
served then. The chosen criterion for this selec-
tion was the teacher’s indication together with 
the researcher’s observation. A class or a group 
of students observation form was used to watch 
the school environment. The Observation Analy-
sis Agenda was used. The given accounts from 
the teachers confirmed the results that showed 
many reasons for the difficulties of their stu-
dents and pointed at other results related to the 
teacher’s methodology, in-class evaluation tasks, 
interaction with students, support and help. The 
teacher’s complaints refers to illiterate parents, 
lazy children’s and families’ lack of attention 
and interest, shyness, fear of talking (reading), 
insecurity, letters switching and omissions, whi-
ch are revealing points to the teachers staff ’s 
lack of competence to deal with incidents. The 
majority of the teachers state they use the pho-
netic method but just a few is known about 
their application and direct and global methods 
while others state they use a variety of methods 
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including constructivism, which also has its real 
applications unknown. Reading as an important 
mean of communication in social life is one 
language teaching component and that is why 
it has been the main reason for discussions in 
schools about the need of improving the quality 
of education in the country. In Elementary scho-
ol the center of discussion about the students 
weak performance has been the matter of re-
ading and writing. In a nutshell, the students’ 
difficulties exist because of the teacher staff ’s 
lack of condition to play the role of liters. 

Melita Cichoski (2005)

A Educação Ambiental. Estudo so-
bre o currículo do Ensino Médio e as 
dificuldades de implementação de 
um projeto interdisciplinar em es-
colas públicas de Curitiba – Paraná

Orientação: Prof. Doutor José B. Duarte

Este estudo verificou como vem sendo 
realizada a implantação e a implementação 
de projectos interdisciplinares que contem-
plam a Educação Ambiental em duas escolas 
públicas de Ensino Médio de Curitiba-Pa-
raná. Especificamente, analisou a Proposta 
Pedagógica do Ensino Médio, verificando 
a importância dada à Educação Ambiental; 
descreveu quais os projectos de Educação 
Ambiental que vêm sendo desenvolvidos 
nas duas escolas públicas estaduais de En-
sino Médio; verificou junto aos coordena-
dores e docentes quais os factores que in-
terferem na implantação e implementação 
de um projecto interdisciplinar de Educação 
Ambiental. Metodologicamente a pesquisa 
foi contextualizada nos preceitos dos estu-
dos exploratórios. A acção de estudos foi 
dividida em duas etapas: pesquisa em fontes 
secundárias e primárias. A pesquisa em fon-
tes secundárias ocorreu por meio de uma 
revisão bibliográfica enfocando o tema e as 
primárias por meio da análise documental 
e do inquérito junto de 12 (doze) docentes 
do Ensino Médio e de dois coordenadores 

pedagógicos de duas escolas públicas esta-
duais de Ensino Médio, localizadas no Mu-
nicípio de Curitiba, Estado do Paraná, no 
período compreendido entre Abril e Maio 
de 2004. Mediante os resultados pode-se 
afirmar que a Educação Ambiental não tem 
um destaque no currículo de Ensino Médio 
das duas escolas públicas estaduais de Ensi-
no Médio pesquisadas, de forma a propor-
cionar informações concretas sobre o que 
ensinar, quando ensinar e, como e quando 
avaliar; que a análise das propostas curri-
culares das duas escolas públicas estaduais 
de Ensino Médio não permite afirmar que a 
aprendizagem de atitudes relacionadas com 
a Educação Ambiental ocorre tanto por via 
curricular, no desenvolvimento de activida-
des específicas para este fim, quanto por via 
institucional, por meio das formas de orga-
nização da escola, das estruturas de poder, 
dos canais de participação entre outros; que 
o ensino hermeticamente fechado nas duas 
escolas públicas estaduais de Ensino Médio 
privilegia a teoria e reduz a prática pedagó-
gica ao âmbito escolar com uma abordagem 
científica cartesiana dissociada da interdisci-
plinaridade e da ação conjunta, impossibili-
tando a compreensão do que deve ser exer-
cido pelo ser humano, no sentido da solução 
de problemas que envolvem as questões am-
bientais; que os paradigmas educacionais vi-
gentes não estimulam as duas escolas públi-
cas estaduais de Ensino Médio pesquisadas 
quanto à organização de currículos que con-
templem espaços de discussão de políticas e 
“troca” de métodos, informações e conheci-
mento que enfoquem a mudança de postura 
diante das questões ambientais e que a in-
terdisciplinaridade não é um instrumento de 
aproximação das práticas pedagógicas, via-
bilizadoras de transformações que podem 
superar a fragmentação da prática nas duas 
escolas públicas estaduais de Ensino Médio 
pesquisadas. Concluiu-se que a Educação 
Ambiental é a incorporação de critérios 
sócio-ambientais, ecológicos, éticos e esté-
ticos, nos objetivos didáticos da educação. 
Pretende construir novas formas de pensar 




