Marlem Castro dos Santos Gervazoni

AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA EM REDE PARA
PROFESSORES DA SEEDUC/RJ OFERECIDA PELA FUNDAÇÃO CECIERJ

Dissertação apresentada ao programa de
Pós-Graduação da Fundação Cesgranrio,
como requisito para a obtenção do título
de Mestre em Avaliação

Orientadora: Profª Drª Angela Carrancho da Silva

Rio de Janeiro
2013

G385a Gervazoni, Marlem Castro dos Santos.
Avaliação da formação continuada em rede para
professores da Seeduc / RJ oferecida pela Fundação
CECIERJ / Marlem Castro dos Santos Gervazoni. – 2013.
75 f. 30 cm.
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Angela Carrancho da Silva.
Dissertação (Mestrado Profissional em Avaliação) –
Fundação Cesgranrio, Rio de Janeiro, 2013.
Bibliografia: f. 67-69.
1. Ensino a distância - Recursos de rede de
computador. 2. Educação continuada - Avaliação. I. Silva,
Angela Carrancho da. II. Título.
CDD 371.35

Ficha catalográfica elaborada por Anna Karla S. da Silva (CRB7/6298)

CDD 368.38200981

Autorizo, apenas para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial
desta dissertação.

Assinatura

Data

Aos meus filhos Ana Luiza e Eduardo e
ao meu marido Marcio, amores que me
acompanham em todos os momentos.

AGRADECIMENTOS
Ao Professor Carlos Alberto Serpa de Oliveira que viabilizou, por meio de uma bolsa
de estudos da Fundação Cesgranrio, a realização do meu Mestrado.
À Professora Doutora Angela Carrancho da Silva, orientadora desta dissertação,
pela atenção e competência na orientação de todas as etapas do desenvolvimento
desta dissertação, além do aprendizado que me proporcionou em suas aulas e nas
práticas de avaliação orientadas por ela.
À Professora Doutora Ligia Gomes Elliot, Coordenadora do Mestrado, por me honrar
com sua presença não só na minha Banca Examinadora, mas nos diversos
momentos de minha vida profissional na Fundação Cesgranrio.
À Professora Doutora Elizabeth Ramalho Soares Bastos que muito me honrou,
aceitando o convite para participar da Banca Examinadora.
À Professora Maria Vitória Teixeira de Carvalho, minha superior direta em meu
trabalho na Fundação Cesgranrio à época do início do Mestrado, e primeira a
acreditar em meu potencial para tornar-me uma avaliadora.
Aos funcionários do Mestrado Nilma Gonçalves Cavalcante e Valmir Marques de
Paiva, companheiros de trabalho na Fundação Cesgranrio e colegas do Curso de
Mestrado, além de grandes amigos pessoais de toda e para toda a vida.
À saudosa Vera Maria da Costa Califfa e à Anna Karla S. da Silva, bibliotecárias do
Mestrado, pelo apoio para a realização desta dissertação.

RESUMO
Este estudo teve por objetivo avaliar a Formação Continuada em Língua Portuguesa
e Literatura promovida pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da
Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC/RJ), e executado
pela Fundação Cecierj/Consórcio Cederj. Para isso, adotou-se um modelo de
avaliação baseado em usuários e participantes. Os usuários foram os 811 cursistas
da turma de 2012 e os participantes foram a Diretora de Extensão da Fundação
Cecierj e a Coordenadora do Aperfeiçoamento em Língua Portuguesa e Literatura
Brasileira. Para avaliar o nível de satisfação dos usuários foram focalizadas seis
categorias em um questionário: organização didático-pedagógica do curso,
mediação pedagógica (tutoria), material didático, ambiente virtual de aprendizagem,
interatividade e avaliação da aprendizagem. Também foram realizadas entrevistas
com as administradoras responsáveis pela Formação Continuada, buscando
detectar até que ponto o curso avaliado está em consonância com os objetivos para
ele predeterminados e quais as perspectivas para o futuro. Os resultados mostraram
que, em geral, a Formação Continuada atendeu de modo plenamente satisfatório a
quase todas as categorias avaliadas, à exceção das categorias Interatividade e
Ambiente Virtual de Aprendizagem. Estas necessitam, ainda, de alguns ajustes para
serem consideradas plenamente satisfatórias pelos usuários. As participantes
entrevistadas também consideraram que a Formação Continuada tem obtido
sucesso no alcance de seus objetivos, tendo como fragilidades principais o resgate
dos professores-cursistas que se evadem do curso e a infraestrutura dos encontros
presenciais. A correção das fragilidades apontadas no estudo poderá contribuir para
elevar e manter a qualidade da formação continuada oferecida pela Fundação
Cecierj / Consórcio Cederj.
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ABSTRACT
This study aimed to evaluate the Continuing Education Course in Portuguese
Language and Literature promoted by the State Government of Rio de Janeiro, by
the Secretary of State for Education of Rio de Janeiro (SEEDUC-RJ), and run by the
Fundação Cecierj/Consortium Cederj. To this end, an evaluation model based on
users and participants was adopted. Users were 811 teachers-students of the class
of 2012 and the participants were the Director of the Foundation's Cecierj Extension
and the Improvement Coordinator in Portuguese and Brazilian Literature. To assess
the level of satisfaction of users it was applied a questionnaire organized into six
categories: didactic-pedagogical organization of the course, teaching mediation
(mentoring), courseware, virtual learning environment, interactivity and learning
evaluation. To get the view of the participants were carried out interviews with the
managers responsible for the Course, trying to detect how far the course is in line
with the predetermined goals and what it prospects for the future. Overall, the results
showed that, the continuing education course attended so fully satisfying almost all
categories evaluated, with the exception of Interactivity and Virtual Learning
Environment. These categories need some adjustments to be considered fully
satisfactory. The interviewed participants also considered that the Course has
obtained success in reaching its goals, having as main weaknesses teachersstudents that evade the course and the infrastructure of the meetings. The correction
of weaknesses identified in the study could help to raise and maintain the quality of
education offered by the Consortium Cederj/Cecierj Foundation.
Keywords: Distance education. Continuing training course. Continuing education in
the network. Virtual learning environments.
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1 OS CAMINHOS DA FORMAÇÃO CONTINUADA
No final do século XX, a formação continuada começou a se delinear como
um requisito obrigatório no mundo profissional, em decorrência da rápida evolução
nas diversas áreas do conhecimento, do avanço tecnológico e das novas relações
estabelecidas

no

trabalho.

Essa

necessidade

de

atualização

engloba,

inevitavelmente, a formação dos profissionais que atuam na área da educação,
levando à necessidade de desenvolver e implementar políticas de formação
continuada para esses profissionais.
Acerca de formação inicial e formação continuada, Libâneo afirma que,

O termo formação continuada vem acompanhado de outro, a
formação inicial. A formação inicial refere-se ao ensino de
conhecimentos teóricos e práticos destinados à formação
profissional, completados por estágios. A formação continuada é o
prolongamento da formação inicial, visando o aperfeiçoamento
profissional teórico e prático no próprio contexto de trabalho e o
desenvolvimento de uma cultura geral mais ampla, para além do
exercício profissional (LIBÂNEO, 2004, p. 227).

No Brasil, ocorreram também, nas duas últimas décadas, inúmeras mudanças
no cenário da Educação. Além dos avanços em várias áreas de conhecimento, as
reformas curriculares ocorridas nos anos 1990 e a utilização de avaliações da
educação em níveis nacional e estadual acenaram com a possibilidade de assegurar
escolas públicas com ensino de boa qualidade, mas também tiveram como
consequência a exposição de problemas existentes na formação inicial do professor.
A partir da chamada redemocratização da Educação pública no país, verificou-se um
desequilíbrio entre o aumento de vagas e a capacidade das escolas em atender às
demandas dos alunos da forma esperada, revelando, ainda, um outro problema, que
foi uma piora considerável nas condições de trabalho dos docentes. Segundo o
Ministério da Educação (MEC), a formação dada aos professores não auxilia seus
alunos a terem sucesso na aprendizagem escolar (BRASIL, 2002). Esse problema
de desenvolvimento profissional dos docentes levou à preocupação com o
desenvolvimento de programas de formação continuada para os professores, de
forma a contribuir com uma melhoria de qualidade da Educação pública brasileira.
No Brasil, muitos dos programas de formação continuada tentam, na verdade,
suprir problemas decorrentes da precária formação inicial do professor em nível de
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graduação, problemas esses que inevitavelmente acabam por vir à tona por vários
meios, como pesquisas, concursos públicos e avaliações.
Segundo Gatti,
Muitas das iniciativas públicas de formação continuada no setor
educacional adquiriram, então, a feição de programas
compensatórios e não propriamente de atualização e
aprofundamento em avanços do conhecimento, sendo realizados
com a finalidade de suprir aspectos da má–formação anterior,
alterando o propósito inicial dessa educação – posto nas discussões
internacionais –, que seria o aprimoramento de profissionais nos
avanços, renovações e inovações de suas áreas, dando sustentação
à sua criatividade pessoal e à de grupos profissionais, em função dos
rearranjos nas produções científicas, técnicas e culturais (GATTI,
2008, p. 58).

A ideia de que uma melhor qualificação docente pode contribuir de forma
decisiva para a melhoria do ensino levou, nas duas últimas décadas, a uma atenção
maior às políticas de formação continuada, com a criação de programas e maior
investimento público. Nesse período, diversos documentos internacionais já
apontavam para a necessidade de formar os estudantes para o novo mundo e a falta
de preparação dos professores, atualmente, para realizar esse trabalho, sendo
necessário prover os profissionais da educação de atualização e aperfeiçoamento
com esse fim. Dentre esses documentos, podem ser destacados três publicados
pelo Banco Mundial (apud GATTI, 2008), nos quais se prioriza tal questão. Além dos
três documentos citados, há, ainda: o documento do Programa de Promoção das
Reformas Educativas na América Latina PREAL (apud GATTI, 2008), a Declaração
mundial sobre a educação superior no século XXI: visão e ação e o texto Marco
referencial de ação prioritária para a mudança e o desenvolvimento do ensino
superior UNESCO (apud GATTI, 2008), a Declaração de princípios da Cúpula das
Américas OEA (apud GATTI, 2008), e os documentos do Fórum Mundial de
Educação Dacar (apud GATTI, 2008).
No Brasil, a partir da década de 1990, o MEC tem agido em conjunto com as
redes de ensino estaduais e municipais, estimulando programas de formação
continuada para professores dessas redes. Além disso, o MEC também
implementou uma série de dispositivos legais com o objetivo de manter esse
compromisso com a formação continuada.
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB nº 9394 (BRASIL,
1996) estimulou o crescimento da formação continuada com o objetivo de torná-la
um caminho para ajudar na solução dos problemas de formação inicial dos docentes
que se refletem na qualidade do ensino oferecido. A Lei trata, em diversos artigos,
desse problema, ampliando as possibilidades de oferecer formação continuada nos
vários

níveis

administrativos,

delegando

responsabilidades

aos

estados

e

municípios.
Há diversas ações propostas na LDB nº 9.394 (BRASIL, 1996) para a
realização da formação continuada de professores. Uma dessas ações é a realizada
por instituições de educação superior, como descreve a LDB nº 9.394 (BRASIL,
1996) em seu Artigo 63, Inciso III.

Art. 63. Os institutos superiores de educação manterão:
[...]
III - programas de educação continuada para os profissionais de
educação dos diversos níveis.

Outra ação, também prevista na LDB nº 9.394 (BRASIL, 1996), é a promovida
por sistemas de ensino (secretarias de educação), conforme previsto no Artigo 67,
Inciso II:
Art. 67 - Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos
profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos
dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público.
[...]
§ II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com
licenciamento periódico remunerado para esse fim;

O artigo 80 da LDB nº 9.394 (BRASIL, 1996) trata da veiculação de
programas de ensino a distância e de educação continuada:
Art. 80. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a
veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e
modalidades de ensino, e de educação continuada.

A formação continuada também está presente no art. 87 da LDB nº 9.394
(BRASIL, 1996):
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Art. 87. É instituída a Década da Educação, a iniciar-se um ano a
partir da publicação desta Lei.
§ 3o O Distrito Federal, cada Estado e Município, e, supletivamente,
a União, devem:
III - realizar programas de capacitação para todos os professores em
exercício, utilizando também, para isto, os recursos da educação a
distância.

Acerca da educação profissional, a formação continuada caracteriza-se como
estratégia também para esse fim, conforme o artigo 40 da LDB nº 9.394 (BRASIL,
1996):
Art. 40. A educação profissional será desenvolvida em articulação
com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação
continuada, em instituições especializadas ou no ambiente de
trabalho.

Observou-se, a partir da promulgação da LDB nº 9.394 (BRASIL, 1996), um
aumento de programas de formação continuada nos mais diversos formatos. O
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização
do Magistério (Fundef), criado em 1996, com prazo de vigência de 10 anos,
constituiu-se em forte aliado para o financiamento de cursos de formação para
professores em serviço, incluindo recursos financeiros para habilitar professores não
titulados que exercessem funções nas redes públicas. Porém, o Fundef previa
apenas recursos para o ensino fundamental, deixando de fora as demais etapas da
Educação Básica (Educação Infantil – Creche e Pré-escola – e Ensino Médio). Outra
questão relacionada ao Fundef ocorreu no seu processo de regulamentação, no qual
o Presidente da República impôs veto ao financiamento da modalidade educação de
jovens e adultos no ensino fundamental, o que fez com que, durante a sua vigência,
o Fundef se destinasse apenas às crianças de 7 a 14 anos.
Em 2006, o Fundef foi substituído pelo Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação (Fundeb), instituído pela Emenda Constitucional nº 53 (BRASIL, 2006) e
regulamentado pela Lei nº 11.494 (BRASIL, 2007). O Fundeb é uma proposta mais
abrangente, visto que não só objetiva financiar toda a educação básica pública, mas
também leva em consideração, além dos docentes, todos os trabalhadores em
educação que atuam no espaço escolar, dando suporte administrativo, operacional e
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pedagógico às atividades educativas ou que lidam com manutenção, conservação e
preparo de alimentação.
De acordo com a Lei nº 11.494 (BRASIL, 2007), em seu artigo 22,

Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos
Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos
profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício
na rede pública.

Após cumprido o disposto nesse artigo, os recursos restantes (de até 40% do
total) devem ser direcionados para despesas denominadas Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino, a serem realizadas na Educação Básica, na forma
prevista no artigo 70 da LDB (BRASIL, 1996), que prevê a utilização de recursos em
alguns pontos, como a remuneração e o aperfeiçoamento do pessoal docente e dos
profissionais da educação, contemplando remuneração e capacitação, sob a forma
de formação continuada, de trabalhadores da educação básica, com ou sem cargo
de direção e chefia, incluindo os profissionais do magistério e outros servidores que
atuam na realização de serviços de apoio técnico-administrativo e operacional,
nestes incluída a manutenção de ambientes e de instituições do respectivo sistema
de ensino básico e formação inicial e/ou continuada de professores da educação
básica.
Em 2003, com a Portaria nº 1.403 (BRASIL, 2003), o MEC instituiu o Sistema
Nacional de Certificação e Formação Continuada de Professores da Educação
Básica. Em seu artigo 1º, esse programa prevê:

Art. 1º Fica instituído o Sistema Nacional de Certificação e Formação
Continuada de Professores da Educação Básica, que compreende:
I - o Exame Nacional de Certificação de Professores, por meio do
qual se promovem parâmetros de formação e mérito profissionais;
II - os programas de incentivo e apoio à formação continuada de
professores, implementados em regime de colaboração com os entes
federados; e
III - a Rede Nacional de Centros de Pesquisa e Desenvolvimento da
Educação, constituída com o objetivo de desenvolver tecnologia
educacional e ampliar a oferta de cursos e outros meios de formação
de professores.
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Apesar de prever, em seu inciso II, o incentivo à formação continuada de
docentes e, no inciso III, a ampliação da oferta de cursos e outros meios de
formação de professores, o inciso I indica, como ponto de partida, um Exame
Nacional de Certificação de Professores. A possibilidade desse exame gerou muita
resistência, o que colocou as propostas presentes no documento em segundo plano.
Posteriormente, propostas acerca de formação continuada foram transferidas para a
Secretaria de Educação a Distância do próprio MEC, onde começou a ser delineada
a possibilidade de formar uma rede nacional de formação a distância, composta por
variadas instituições, de forma a articular iniciativas já existentes.
A educação a distância ou a mista (presencial/a distância), nos últimos anos,
tem se tornado uma opção viável em termos de políticas educacionais, incluindo a
formação continuada, porque, além de ser uma forma rápida de oferecer formação
adequada, oferece flexibilidade de horários, tornando-se compatível com a jornada
de trabalho, o que a torna uma excelente opção para a formação continuada de
professores por meio de políticas públicas, em todos os níveis administrativos
(federal, estadual e municipal).
Gatti (2008) ressalta que, devido ao crescimento da oferta de cursos de
formação continuada, notou-se clara preocupação do Conselho Nacional de
Educação (CNE) com a qualidade dos cursos apresentados sob a forma de pósgraduação lato sensu e, por isso, o CNE editou em 2007 a Resolução nº 1 de 8 de
junho de 2007, que estabelece alguns limites para o oferecimento desses cursos
como:

1. as instituições de ensino superior já credenciadas podem oferecêlos sem necessidade de autorização; 2. outras instituições poderão
ser credenciadas nos termos da resolução; 3. os cursos ficam
sujeitos à avaliação dos órgãos governamentais quando do
recredenciamento da instituição; 4. para o Censo do Ensino Superior,
os dados desses cursos deverão ser informados sempre que
solicitados; 5. metade dos docentes nesses cursos deve ter título de
mestre ou doutor, obtidos em programas stricto sensu devidamente
credenciados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES)/MEC; 6. os cursos de pós-graduação lato
sensu a distância só podem ser oferecidos por instituições
credenciadas para esse fim específico pela União. (GATTI, 2008, p.
66).
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Diante das diversas discussões sobre a necessidade da formação continuada
de professores e com base nos dispositivos legais que respaldam essa formação, é
possível que as instituições de ensino superior, aproveitando-se do grande
desenvolvimento tecnológico das últimas décadas, ofereçam programas de
formação continuada que contribuam para o desenvolvimento profissional do
docente e para a qualidade dos processos educativos no país.

1.1 FORMAÇÃO CONTINUADA EM REDE: UMA ALTERNATIVA POSSÍVEL
A educação a distância (EAD) ampliou o alcance de programas educativos,
dentre eles, os de formação continuada de professores. Porém, com os
consideráveis avanços das tecnologias de comunicação, especialmente da internet,
e as profundas mudanças que esse desenvolvimento tem causado na sociedade, o
modelo tradicional de EAD, linear e calcada em transmissão de informação, está,
aos poucos, sendo substituído por um modelo de aprendizagem mais flexível,
interativo e que garante maior autonomia ao estudante.
Segundo Mercado, a EAD, com o uso da Informática,
Surge como uma das soluções para questões normalmente
impeditivas em programas presenciais de formação e treinamento,
tais como a adequação de horário e de localidades regionais, de
forma a atingir uma parcela maior da população, e congregar pontos
geográficos carentes e distantes. As redes educativas tornam-se
atraentes como ambientes mediadores do processo ensino
aprendizagem, uma vez que se inserem como conteúdo e como
modelo de experimentação e validação desse processo (MERCADO,
1999, p. 104).

No novo modelo de EAD, apoiado nas novas tecnologias informação e
comunicação, a aprendizagem a distância é mediada por sistemas em rede via
internet, que permitem a interação de todos os envolvidos no processo por meio dos
ambientes

virtuais

de

aprendizagem,

proporcionando

uma

aprendizagem

significativa.
Sobre tecnologia e formação continuada de professores, Ângela Silva afirma
que
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O grande desafio é buscar as novas descobertas no campo da
ciência e da tecnologia para que a educação na modalidade em rede
possa responder à demanda de formação continuada de professores,
para que estes, no exercício de sua profissão, se sintam aptos a
conviver e desenvolver seu ofício no mundo contemporâneo (SILVA,
2011).

1.2 O CONSÓRCIO CEDERJ E A FUNDAÇÃO CECIERJ
No Rio de Janeiro, em 1999, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de
Estado de Ciência e Tecnologia, desenvolveu e implementou uma política de Ensino
à Distância, criando o Consórcio Centro Educação a Distância do Estado do Rio de
Janeiro (Consórcio Cederj), que reúne as universidades públicas sediadas no
estado. São elas: Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Universidade
do Rio de Janeiro (Unirio), Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF),
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal Fluminense
(UFF) e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). O Consórcio Cederj
tem como missão:
Criar mecanismos que incentivem e promovam a formação
continuada de profissionais da educação para que participem da
sociedade do conhecimento, contribuindo para a prática da coesão
social, da cidadania ativa, do diálogo intercultural e da igualdade de
oportunidades (FUNDAÇÃO Cecierj, 2013).

Posteriormente, por meio da Lei Complementar no 103 (RIO DE JANEIRO,
2002), o Centro de Ciências do Estado do Rio de Janeiro, autarquia com
personalidade jurídica de direito público, foi transformado na Fundação Centro de
Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro (Fundação
Cecierj), que se tornou a instituição responsável pelo Consórcio Cederj.
Segundo o artigo 5o dessa Lei,

Ficam transferidos à Fundação Cecierj os direitos e obrigações e os
saldos de dotações orçamentárias do Centro de Ciências do Estado
do Rio de Janeiro e do Consórcio Cederj – Centro de Educação
Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro (RIO DE JANEIRO,
2002).
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No artigo 2o dessa Lei, estão determinados os objetivos dessa Fundação,
destacando-se o inciso III, que trata do objetivo relativo à formação continuada de
professores.
A Fundação Cecierj terá como objetivo social:
I - oferecer educação superior gratuita e de qualidade, na modalidade
à distância, para o conjunto da comunidade fluminense.
II - a divulgação científica para o conjunto da sociedade fluminense; e
III - a formação continuada de professores do ensino fundamental,
médio e superior.
Parágrafo único - Na consecução de seus objetivos sociais
promoverá a Fundação Cecierj a expansão e interiorização do ensino
gratuito e de qualidade no Estado através de cursos de extensão,
graduação
e
pós-graduação,
atividades
curriculares
e
extracurriculares, presenciais ou à distância. (RIO DE JANEIRO,
2002, grifo da autora).

O Consórcio Cederj possui polos por todo Estado do Rio de Janeiro, nos
quais realiza suas atividades, conforme mostra a Figura 1.

Figura 1 - Distribuição dos polos do Consórcio Cederj no Estado do Rio de Janeiro

Fonte: FUNDAÇÃO Cecierj (2013).
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1.3 O PROGRAMA DE EXTENSÃO DA FUNDAÇÃO CECIERJ
A Diretoria de Extensão da Fundação Cecierj oferece cursos de atualização e
aperfeiçoamento de professores, visando à difusão de conhecimentos filosóficos,
artísticos, literários e científicos, auxiliando o aperfeiçoamento individual e coletivo.
O Programa de Extensão da Fundação Cecierj utiliza a Plataforma Moodle
como ambiente virtual de aprendizagem (AVA), disponibilizando aos cursistas
ferramentas para comunicação, colaboração e compartilhamento de recursos. O
modelo pedagógico utilizado é sociointeracionista, e a interação dos cursistas, via
rede, cria novas possibilidades de aprendizagem. Além disso, garante ao professorcursista uma aprendizagem significativa, e ele, ao vivenciar esse modelo, o
transporta para a sua prática profissional.
Em cada bimestre do curso, o professor-cursista participa de dois ciclos de
trabalho completos, e, em cada ciclo, ocorrem a elaboração, a implementação (junto
a seus alunos) e a avaliação de um plano de trabalho elaborado pelo professorcursista. Portanto, um diferencial do curso proposto pela Fundação é a articulação
entre as atividades que o professor-cursista tem que desenvolver em sala de aula,
com seus alunos, a partir dos projetos de trabalho e ações desenvolvidos durante o
curso ancorado na rede.
Uma ação regular da Fundação Cecierj, em parceria com a Secretaria de
Estado de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc/RJ), é a formação continuada de
professores da Educação Básica, oferecendo cursos modulares em diversas áreas,
como Antropologia, Arte e Comunicação, Biologia, Educação em Ciências,
Educação Especial e Inclusiva, Física, Informática Educativa, Geociências,
Governança: Gestão, Auditoria e Tecnologia da Informação, Letras, Matemática e
Química. Esses cursos são oferecidos a graduados e graduandos do último ano.
Em 2011, com a efetivação do Currículo Mínimo pela Seeduc/RJ, a Fundação
Cecierj, em parceria com a Seeduc/RJ, e apoiada pelas universidades do Consórcio
Cederj, lançou o Programa de Formação Continuada de Professores, curso de
aperfeiçoamento que pode ter continuidade em um curso de especialização (Pósgraduação Lato Sensu). Esse programa busca não só preencher eventuais lacunas
do conhecimento dos docentes, mas também capacitá-los para a aplicação do
currículo mínimo em vigor no Estado do Rio de Janeiro.
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O primeiro curso, realizado em 2011, teve como público-alvo professores de
Língua Portuguesa e Matemática do 9o ano do Ensino Fundamental e da 1a série do
Ensino Médio. Ao final desse primeiro curso, em 2011, foi realizado um estudo piloto
avaliativo com a turma de professores-cursistas das áreas de Matemática e Língua
Portuguesa, com o objetivo de refinar a metodologia e fornecer subsídios para o
aperfeiçoamento dos instrumentos para os procedimentos de coleta de dados do
projeto de avaliação dos cursos oferecidos pela Fundação Cecierj (SILVA, 2012a).
Esse estudo piloto foi norteado pelas seguintes questões:

1. De acordo com a opinião dos cursistas, os objetivos propostos
pelo curso foram alcançados?
2. De que forma foi percebido pelos cursistas o acompanhamento
pedagógico desenvolvido pelos professores/mediadores durante o
curso?
3. Qual a análise dos cursistas sobre o material didático oferecido
pelo curso?
4. De que forma os cursistas classificam a interatividade no ambiente
virtual proporcionado pela plataforma do curso?
5. Qual a análise dos cursistas sobre a avaliação do curso?
(SILVA, 2012a).

Dentre as recomendações desse estudo piloto, estava a de reavaliar o curso
em 2012, incluindo as seguintes ações:

1. seja criada a categoria perfil do cursista para que saibamos quem
é o professor que vem buscando cursos em rede para sua
formação/atualização em serviço;
2. sejam revistos os instrumentos utilizados para futuras avaliações
para dar maior unidade aos próximos relatórios avaliativos;
3. as Coordenações de Curso validem os instrumentos a serem
utilizados para que em todas as categorias avaliadas sejam
contempladas em todas as disciplinas, mesmo que haja variação
de indicadores (SILVA, 2012a).

No estudo realizado com a segunda turma, em 2012, os professores de
Língua Portuguesa participantes do curso de Formação Continuada em Língua
Portuguesa e Literatura de 2012 constituíram o público-alvo, partindo dos resultados
obtidos no estudo piloto de 2011 e também incorporando as recomendações feitas
no mesmo.
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Os quantitativos referentes a esse público-alvo, em outubro de 2012, época
da aplicação dos questionários aos professores-cursistas, estão apresentados na
Tabela 1, a seguir.
Tabela 1 – Quantitativo de professores-cursistas do curso de Formação Continuada em
Língua Portuguesa e Literatura de 2012*
Professores de
Língua Portuguesa

Inscrições
confirmadas

1a série do Ensino Médio
2a série do Ensino Médio
3a série do Ensino Médio
9a ano do Ensino Fundamental
Total

652
436
393
394
1875

Desistentes

Cursando
até
out/2012

Respondentes
à avaliação do
módulo em
rede

103
42
48
56
249

549
394
345
338
1626

811

Fonte: A autora (2012).
* Dados da Coordenação

Cerca de 50% dos cursistas (811 em 1626) responderam ao instrumento de
forma espontânea, sendo os resultados apresentados referentes às respostas desse
quantitativo.
A avaliação da Formação Continuada em Língua Portuguesa partiu da
disciplina Prática de Avaliação, do Mestrado Profissional em Avaliação da Fundação
Cesgranrio, e é de interesse da equipe responsável pelo Programa de Extensão da
Fundação Cecierj, já que essa formação continuada terá continuidade com novas
turmas. O presente estudo, referente à turma de 2012, além de apresentar os
resultados referentes aos primeiros módulos cursados por esta turma, cujo curso
ainda não havia sido objeto de avaliação, traça um comparativo com o estudo piloto
referente à turma de 2011. Além disso, poderá ser utilizado como referência para
preparar o curso das próximas turmas, podendo ser estendido à formação
continuada em outras disciplinas.

1.4 OBJETIVO, JUSTIFICATIVA E QUESTÕES DO ESTUDO
Este estudo trata da avaliação do curso de Formação Continuada em Língua
Portuguesa e Literatura, oferecido pelo Programa de Extensão da Fundação Cecierj.
Esse curso é promovido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da
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Seeduc/RJ, e é executado pela Fundação Cecierj / Consórcio Cederj (FUNDAÇÃO
Cecierj, 2013).
O objetivo desse estudo é avaliar, a partir da visão de usuários (cursistas) e
de participantes, considerando, nesse estudo, os administradores responsáveis pelo
curso

(Diretora

de

Extensão

da

Fundação

Cecierj

e

Coordenadora

do

Aperfeiçoamento em Língua Portuguesa e Literatura Brasileira), o curso de
Formação Continuada em Língua Portuguesa e Literatura, oferecido pelo Programa
de Extensão da Fundação.
A avaliação do curso de formação continuada de professores é importante,
pois permite para que se conheça o perfil do profissional da rede de ensino que
busca atualização e que se tenha um retorno acerca da qualidade do curso
oferecido na visão desses professores, já que há uma demanda constante por ele.
Além disso, levando-se em consideração o grande aumento do número de cursos
oferecidos na modalidade a distância, tornou-se também uma necessidade avaliar
se os diversos aspectos de cursos ministrados nessa modalidade estão suprindo as
necessidades dos cursistas. Como resultado da avaliação, espera-se um
aprimoramento do curso, com melhoria da qualidade do mesmo.
No caso específico desta avaliação do curso objeto deste estudo, os
resultados de uma avaliação e uma consequente melhoria da qualidade do mesmo
interessam a diferentes públicos, podendo ser citados: Fundação Cecierj / Consórcio
Cederj; Seeduc/RJ; Secretaria de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro;
professores da rede pública de ensino do Rio de Janeiro; Especialistas em
Informática para EAD; participantes do curso (coordenadores, professores
mediadores (tutores), professores (cursistas); alunos da rede pública.
O estudo avaliativo foi norteado pelas seguintes questões:
1) Qual o perfil dos professores que buscam o curso de formação
continuada?
2) Qual o grau de satisfação do cursista com o curso de Formação
Continuada em Língua Portuguesa e Literatura?

2 O CURSO DE LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA
Este capítulo trata do Currículo Mínimo proposto pela Seeduc/RJ,
apresentando seus objetivos principais e a forma como foi concebido, enfatizando o
documento referente às disciplinas de Língua Portuguesa e Literatura. Apresenta,
ainda, a estrutura e a metodologia da Formação Continuada em Língua Portuguesa
e Literatura oferecida pela Fundação Cecierj aos professores da rede pública de
ensino do Estado do Rio de Janeiro.

2.1 O CURRÍCULO MÍNIMO DO RIO DE JANEIRO
O Currículo Mínimo, implantado na rede de ensino do Rio de Janeiro, é
apresentado em um documento publicado pela Seeduc (RIO DE JANEIRO, 2012)
que deve servir como referência a todas as escolas públicas da rede de ensino do
Rio de Janeiro.
Esse documento apresenta as competências e habilidades que devem
constar dos planejamentos e das aulas, apontando o que é indispensável no
processo de ensino-aprendizagem, por disciplina/ano de escolaridade/bimestre.
Garante uma base comum a todos os alunos, sempre em consonância com as
legislações educacionais vigentes, com as Diretrizes e com os Parâmetros
Curriculares Nacionais e matrizes de referência utilizadas em exames nacionais e
estaduais. São consideradas, ainda, no Currículo Mínimo, as últimas tendências não
só da área de Educação, mas também de cada área de conhecimento, assim como
as condições em que o professor exerce seu trabalho e as dificuldades e
necessidades encontradas por eles no desempenho de suas funções.
Ao propor um ponto de partida mínimo, o Currículo Mínimo pretende
estabelecer um certo grau de homogeneidade na rede de ensino. A partir desse
ponto de partida, cada escola e cada professor desenvolvem suas atividades, de
acordo com as características específicas inerentes á sua realidade. A finalidade do
currículo mínimo é, em última instância, proporcionar meios e formação aos
educandos para que eles exerçam de forma plena a sua cidadania. Trata-se de uma
ação que, se não soluciona os problemas encontrados na Educação Básica, permite
um ambiente para implantar boas práticas educacionais mediante ações que
permitam oferecer uma educação pública de qualidade. Uma dessas práticas é
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oferta de formação continuada aos professores e demais profissionais da educação
nas escolas.
No ano de 2011, foram desenvolvidos e publicados os Currículos Mínimos
das seguintes disciplinas: Matemática, Língua Portuguesa/Literatura, História,
Geografia, Filosofia e Sociologia. Esses currículos são destinados aos anos finais do
Ensino Fundamental e ao Ensino Médio Regular. Em 2012, o Currículo Mínimo
dessas seis disciplinas foi revisado, e foi elaborado também o Currículo Mínimo de
outras seis – Ciências/Biologia, Física, Química, Língua Estrangeira, Educação
Física e Arte, permitindo que, no referido ano, as escolas estaduais fizessem uso do
Currículo Mínimo nas 12 disciplinas constantes da Base Nacional Comum dos Anos
Finais do Ensino Fundamental e Médio Regular.
A produção do Currículo Mínimo foi conduzida por equipes de professores de
cada disciplina que atuam na rede estadual. Essas equipes foram coordenadas por
professores doutores de universidades do Estado do Rio de Janeiro. Durante a
consolidação desse documento, foram consideradas inúmeras sugestões recebidas
por essas equipes, o que torna a produção desse documento um trabalho contínuo e
dinâmico, pois, a partir da aplicação dele e dos resultados obtidos, poderão surgir
modificações que se façam necessárias com vistas a atingir os objetivos propostos.
Para a elaboração do Currículo Mínimo de Língua Portuguesa e Literatura
apresentado pela Seeduc/RJ em 2012, foram determinados referenciais externos e
internos. Como referenciais externos, adotou-se um conjunto de documentos de
orientação do MEC: Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB),
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e Parâmetros Curriculares Nacionais. (PCN)
e Orientações Curriculares Nacionais (OCN), além das matrizes das principais
avaliações externas, como o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a Prova
Brasil, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e o Sistema de
Avaliação da Educação do Estado do Rio de Janeiro (Saerj). Como referenciais
internos, adotou-se a edição do Currículo Mínimo de Língua Portuguesa e Literatura
de 2011. A partir daí, foram consideradas críticas e sugestões recebidas por meio de
discussões (virtuais e presenciais), opiniões de professores dessa rede de ensino
que participam do curso de Formação Continuada e outras manifestações por via de
redes sociais especificamente acionadas com a finalidade de obter opiniões acerca
desse tema.
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Segundo o documento Currículo Mínimo 2012 - Língua Portuguesa e
Literatura da Seeduc/RJ (2012), os pontos considerados positivos na versão anterior
foram mantidos, como:
 concepção das aulas de Língua Portuguesa e Literatura como
laboratórios de leitura e produção textual;
 apresentação de descritores objetivos e detalhados com foco em
habilidades e competências, com fixação de eixos bimestrais em
torno de gêneros textuais;
 articulação entre os três níveis centrais dos eixos bimestrais, com
atenção aos efeitos da sequência dos bimestres e séries;
 inserção de alguns gêneros e tipos textuais atuais, vinculados
mais diretamente às novas tecnologias da comunicação;
 presença forte do trabalho com textos dissertativos no Ensino
Médio, pelas expectativas que incidem sobre esse público;
 indicação mais detalhada dos trabalhos de produção textual a
serem desenvolvidos (com destaque para a reescrita);
 orientação mais pontual a respeito das possibilidades de inclusão
de conteúdos relacionados à história e à cultura negra e indígena;
 relação mais madura entre a proposta curricular e a organização
dos diversos livros didáticos das escolas da rede estadual e
conexão mais direta entre a organização geral das avaliações
externas (RIO DE JANEIRO, 2012, p. 3).

Os aspectos que, segundo a visão dos especialistas e as sugestões
recebidas, não foram considerados satisfatórios sofreram alterações, como:
 acerto ou explicitação de oscilações terminológicas entre tipos
textuais e gêneros textuais ou discursivos;
 distribuição mais equilibrada e equânime do conteúdo específico
de Literatura ao longo de todos os bimestres do Ensino Médio,
articulando em cada eixo gêneros literários e não literários; tematização explícita do Pré-Modernismo e da relação da nossa
produção com fontes portuguesas e greco-romanas;
 reforço no foco do trabalho com textos dissertativos/
argumentativos, em especial do Ensino Médio;
 acerto de algumas sequências de exposição relacionadas à
aquisição de conhecimento gramatical; - revisão de descritores
que pareciam mais complexos ou obscuros;
 incorporação de um “cálculo pragmático” crucial dentro da
estrutura sequencial dos bimestres, pelo fato agora bem
reconhecido e sinalizado de que o 4º bimestre letivo é o mais
acidentado de todos (e por isso deveria continuar prevendo um
conteúdo mais complexo, para fazer jus à lógica da sequência,
mas por outro lado deveria ser mais enxuto, considerando o
número efetivo de aulas que chegam a ser dadas) (RIO DE
JANEIRO, 2012, p. 3).
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O download do documento completo referente ao Currículo Mínimo de Língua
Portuguesa e Literatura 2012 pode ser feito a partir do seguinte endereço eletrônico:
http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=759820. Isto permite que
os interessados possam realizar consultas a esse documento, quando necessário.

2.2 O CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM LÍNGUA PORTUGUESA E
LITERATURA OFERECIDO PELA FUNDAÇÃO CECIERJ
A Fundação Cecierj oferece o curso de Formação Continuada em Currículo
Mínimo com uma carga horária de 160 horas. São quatro disciplinas de 40 horas na
modalidade semipresencial nos quatro primeiros bimestres. A essa carga horária
corresponde um Certificado de Aperfeiçoamento em Língua Portuguesa / Literatura e
uma bolsa de auxílio financeiro mensal no valor de R$ 300,00.
Além desse curso de 160 horas, as universidades que integram o Consórcio
Cederj oferecem uma formação complementar de Especialização em Ensino da
Língua Portuguesa (Pós-graduação Lato Sensu). Para obter o título de especialista,
o professor-cursista deve cumprir uma etapa complementar de 200 horas,
caracterizando um curso de Especialização, com duração de 11 meses, e defender
uma monografia, que deverá ter como tema um processo de ensino/aprendizagem
vivenciado pelo professor com seus alunos. Durante a realização do programa, o
professor deve dedicar a essas atividades quatro horas semanais, além de participar
dos encontros presenciais.
A Figura 2 mostra a estrutura dos cursos oferecidos.
O curso é composto por dois módulos: um presencial (módulo de
Acolhimento) e outro a distância (Módulo em Rede).
No Módulo de Acolhimento (presencial), o professor-cursista se familiariza
com o seu ambiente virtual de aprendizagem (AVA), aprende a utilizar as
ferramentas que compõem esse ambiente e obtém informações de como realizar
downloads e uploads de arquivos, de como participar de fóruns e de como utilizar
ferramentas síncronas de mediação online. Nesse módulo, ainda, é estabelecido o
perfil dos cursistas e são formados grupos de estudo.
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Figura 2 - Estrutura do Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Língua Portuguesa e
Literatura oferecido pela Fundação Cecierj/Consórcio Cederj

Fonte: Silva (2012a).

O módulo em rede é apoiado na plataforma Moodle e em elementos de
tecnologia de informação e comunicação, como, por exemplo, interação virtual em
atividades de tutoria. O cursista, nesse módulo, está conectado ao Portal Conexão
Professor da Seeduc, no qual fica a sua Sala de Aula Virtual e onde é possível
encontrar os seus colegas do curso de formação continuada.
O curso também tem encontros presenciais mensais nos quais são realizadas
diversas atividades, incluindo discussões e trocas de experiências que possam
resultar em melhoria da prática profissional, o que permite maior interação entre os
participantes do curso.

2.1.1 Disciplinas oferecidas no módulo em rede
Conforme mostrado na Figura 2, os cursistas cumprem quatro disciplinas de
40 horas em Língua PortuguesaLiteratura, nos primeiros quatro bimestres. Essas
disciplinas têm como base os currículos do 9º ano do Ensino Fundamental e da 1ª
série do Ensino Médio. Se os cursistas optarem, ainda, por fazer a formação
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complementar, cumprem, concomitantemente, as quatro disciplinas de 30 horas de
cada área, referentes à Pós-Graduação Lato sensu, oferecidas pelas Universidades.
A metodologia de trabalho dessa formação continuada foi desenvolvida
respeitando a estrutura geral do Currículo Mínimo de Língua Portuguesa, que é
dividido em eixos bimestrais, com três competências em cada um, a serem
desenvolvidas pelos cursistas. São elas: leitura, uso da língua e produção textual.
Desse modo, é possível estabelecer uma ligação real entre o curso de formação
continuada que está sendo oferecido e a prática dos professores cursistas em sala
de aula com seus alunos.

2.1.2 Os ciclos de trabalho bimestrais
Cada bimestre do curso envolve dois ciclos de trabalho completos, que se
diferenciam pelo conteúdo programático abordado e pelo Plano de Trabalho
elaborado pelo professor-cursista para orientar as suas atividades junto a seus
alunos. Cada um desses ciclos orbitam em torno da elaboração, da implementação e
da avaliação do plano de trabalho pelo professor-cursista. Esse plano deve articular
as três competências da área de LP constantes do Currículo Mínimo, a saber,
leitura, uso da língua e produção textual.
As etapas de um ciclo de trabalho são as seguintes:
 Etapa 1: ocorre nas duas primeiras semanas de trabalho, havendo
capacitação dos professores-cursistas sobre o conteúdo abordado, estratégias
didáticas e boas práticas de avaliação. Após esse período, o professor-cursista
apresentará um Plano de Trabalho a ser utilizado em suas aulas, com seus alunos.
O mediador pedagógico do curso avaliará o plano e, se necessário, auxiliará no
aprimoramento do mesmo.
 Etapa 2: ocorre na terceira e quarta semanas do ciclo. Nessa etapa, ocorre
a aplicação do Plano de Trabalho pelo cursista. Durante essa aplicação, ele é
supervisionado pelo mediador pedagógico do curso e participa de dois fóruns nos
quais troca experiências com os seus colegas cursistas.
 Etapa 3: ocorre na quinta semana do ciclo. Nessa etapa, a partir de
reflexões decorrentes da aplicação do Plano de Trabalho, o cursista reformula o
mesmo e o reenvia para avaliação final e aprovação. O plano, então, passa a ser
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compartilhado com os demais professores da rede em um Banco de Materiais. A
Figura 3 apresenta a metodologia da Formação Continuada e suas etapas.
Figura 3 - Metodologia da Formação Continuada em Língua Portuguesa e Literatura

Fonte: Silva (2012a).

Cabe ressaltar que a Etapa 3 de cada ciclo (5ª semana) se sobrepõe à Etapa
1 do novo ciclo. Com isso consegue-se manter a sequência de trabalho junto aos
alunos da rede estadual.
São realizados encontros presenciais no final de cada bimestre para
fechamento do ciclo de trabalho e para realização de outras atividades relacionadas
a outras demandas específicas do curso.
Os professores que atuam como mediadores pedagógicos (tutores) do curso
passaram por uma seleção na qual foram priorizados os professores Mestres que
trabalham na rede estadual de ensino do Rio de Janeiro e nos colégios de aplicação.
Esse tutor passou por um programa de capacitação referente à prática do professor
em sala de aula, orientada para o Currículo Mínimo proposto pela Seeduc/RJ. Há
uma capacitação inicial com duração de três semanas, e uma capacitação contínua
durante o tempo em que o curso estiver sendo aplicado. Há um tutor para cada 30
cursistas com uma carga horária de trabalho de 20 horas/semana.
Uma característica marcante da metodologia utilizada nessa formação
continuada é a integração de entre o curso e a prática em sala de aula,
proporcionando, desde o início, uma aplicação prática dos conhecimentos que o
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professor-cursista está adquirindo no curso, porém aplicado ao seu contexto de
trabalho.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este capítulo trata dos procedimentos metodológicos adotados no presente
estudo, abordando os instrumentos e a forma de coleta e análise dos dados
referentes a ele.

3.1 AS ABORDAGENS
O estudo foi desenvolvido em duas etapas. A primeira etapa teve como
referência a abordagem por usuários. Destinou-se aos professores-cursistas,
buscando determinar o perfil do professor que busca esse curso e o grau de
satisfação com determinados aspectos do curso oferecido. Na parte referente ao
grau de satisfação do professor-cursista com o curso oferecido, fez-se uma
comparação dos resultados obtidos em 2012 com os obtidos em um estudo piloto
realizado em 2011/2012, com a turma de 2011.
Segundo Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004, p. 125) nas avaliações
centradas no usuário/consumidor, “a questão central é fornecer informações
avaliatórias sobre “produtos”, definidos genericamente, para o uso de consumidores
na escolha entre diferentes produtos, serviços e congêneres”. As informações
fornecidas em avaliações que utilizam essa abordagem são úteis a gestores e
usuários dos serviços. Tem como pontos fortes a ênfase nas necessidades do
consumidor e preocupação com custo e benefício e utilidade, e como limitação o alto
custo e ser fechada ao debate. Além disso, essa abordagem, que enfatiza as
necessidades de informação dos usuários, costuma ser usada para avaliar produtos
educacionais, tendo como finalidade dar informações sobre determinado objeto. No
caso desse estudo, o objeto é a Formação Continuada em Língua Portuguesa e
Literatura oferecida pela Fundação Cecierj.
Pelo exposto, confirma-se a escolha dessa abordagem como adequada ao
estudo, pois, a partir das respostas dos professores-cursistas, foram obtidas
informações úteis e relevantes sobre o objeto avaliado, importantes tanto para o
potencial público do curso em questão como para os gestores do mesmo.
A segunda etapa destinou-se a obter a visão da direção e da coordenação de
curso de extensão da Fundação Cecierj, diretamente envolvidas na concepção e na
realização do curso. As duas participantes envolvidas têm autonomia para tomar
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decisões acerca do curso, assim como rever processos que porventura estejam
inadequados (FUNDAÇÃO Cecierj, 2013).
Segundo Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004, p. 125), “o envolvimento dos
participantes (interessados no objeto da avaliação) é crucial para determinar valores,
critérios, necessidades e dados da avaliação”. Ainda segundo os mesmos autores
além da ênfase no elemento humano, direciona-se a atenção do avaliador para “as
necessidades daqueles para quem a avaliação está sendo feita e enfatiza a
importância de um objetivo ambicioso: ver o programa de diferentes pontos de vista”.
(2004, p. 240), O envolvimento dos administradores responsáveis pelo curso na
avaliação do curso torna possível representar
Realidades múltiplas e complexas, não realidades simples – as
pessoas veem as coisas e as interpretam de forma diferente.
Ninguém sabe tudo que acontece numa escola nem no programa
mais diminuto. E nenhuma perspectiva é aceita como verdade. Como
só o indivíduo pode saber realmente qual foi sua experiência, todas
as perspectivas são aceitas como corretas, e uma tarefa crucial do
avaliador é captar essas realidades e retratá-las sem sacrificar a
complexidade do programa (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK,
2004, p. 226-227).

3.2 OS PARTICIPANTES DO ESTUDO
A participação neste estudo por parte dos professores-cursistas foi voluntária,
e, de um total de 1626 inscritos na Formação Continuada em Língua Portuguesa da
Fundação Cecierj, 811 professores-cursistas participaram. Além dos cursistas, foram
incluídas a Diretora de Extensão da Fundação Cecierj e a Coordenadora do
Aperfeiçoamento em Língua Portuguesa e Literatura Brasileira.

3.3 INSTRUMENTOS
Para a obtenção dos dados do estudo, foram desenvolvidos dois
instrumentos. O primeiro foi um questionário fechado para o levantamento do perfil e
do grau de satisfação do professor-cursista com o curso. O segundo foi um roteiro
de entrevista respondido pela Diretora de Extensão da Fundação Cecierj e pela
Coordenadora do Aperfeiçoamento em Língua Portuguesa e Literatura Brasileira.
Para os professores-cursistas, foi escolhido o questionário como instrumento
por ser uma técnica de custo razoável, que apresenta elevada confiabilidade,
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Os questionários podem ser criados para avaliar (...) opiniões (...) ou
outras questões. (...) têm em comum o fato de ser aferições (...)
destinadas a obter respostas que forneçam dados (WORTHEN;
SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p. 484).

O questionário teve por base o instrumento desenvolvido pela equipe
responsável pelo curso em 2011 e utilizado para um estudo avaliativo piloto do curso
ministrado em 2011/2012. Após os resultados do estudo piloto, e considerando as
recomendações feitas, o instrumento foi reelaborado e aperfeiçoado para o presente
estudo, tendo sido validado por juízes especialistas. As sugestões e recomendações
feitas por esses juízes especialistas foram incorporadas à versão final do
questionário.
Antes de ser disponibilizado para os professores-cursistas participantes deste
estudo, o instrumento foi enviado ao Coordenador do Curso de Formação
Continuada em Língua Portuguesa e Literatura Brasileira da Fundação Cecierj para
que ele analisasse se o mesmo estava adequado, podendo sugerir a inserção ou a
retirada de determinado indicador e justificando suas sugestões. O Coordenador
também sugeriu as datas nas quais o instrumento poderia ser disponibilizado para
os cursistas.
O instrumento utilizado para a avaliação do módulo em rede reuniu seis
categorias, englobando 36 indicadores, em um total de 14 questões.
A primeira parte do questionário reuniu 8 questões acerca do perfil do
professor-cursista, como: sexo, atividades exercidas fora da sala de aula, posse de
computador, acesso a computador no trabalho, área de atuação docente, número de
escolas em que trabalha, tempo de magistério e número de horas-aula que ministra
por semana (excluindo aulas particulares). A segunda parte do questionário reuniu 6
questões acerca da estrutura do curso, englobando as seguintes categorias:
organização didático-pedagógica do curso, mediação pedagógica, material didático,
AVA, interatividade e avaliação da aprendizagem.
Para a Diretora de Extensão da Fundação Cecierj e a Coordenadora do
Aperfeiçoamento em Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, participantes e
administradoras responsáveis pelo curso, a entrevista foi escolhida como método de
coleta de dados. A entrevista permite conhecer a percepção do entrevistado sobre
determinado assunto, assim como oferece uma grande riqueza em termos de
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informações. Além disso, segundo Guba e Lincoln (1981 apud SILVA 2012b, p.
156),
O uso da entrevista, além de ser um dos principais instrumentos, ou
mesmo o instrumento auxiliar de coleta de dados para a obtenção de
informações cognitivas, afetivas e comportamentais, relativas ao
presente ou passado e expectativas futuras do entrevistado, pode ser
também um meio de estabelecer a confiabilidade da observação
participante, através do confronto entre os dados obtidos pela
observação e os obtidos pela entrevista (SILVA, 2012b).

O roteiro da entrevista foi elaborado e validado por especialistas. O foco
central foi avaliar, na visão desses participantes, até que ponto o curso avaliado está
em consonância com os objetivos predeterminados para ele e quais as perspectivas
para o futuro.
Os instrumentos são apresentados nos Apêndices A e B.

3.4 COLETA DE DADOS
A coleta de dados entre os usuários (professores-cursistas) da Formação
Continuada em Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, utilizando o questionário,
foi feita entre setembro e outubro de 2012. O instrumento foi aplicado por meio
virtual, utilizando o Google docs, ferramenta de criação e compartilhamento de
documentos, criada pela Google Inc., empresa multinacional de serviços online e
software originária dos Estados Unidos. Os documentos criados por essa ferramenta
podem ser acessados, compartilhados e modificados a partir de qualquer
computador que tenha acesso à Internet. O alvo do estudo foi a população de
professores-cursistas do curso objeto da avaliação, da área de Língua Portuguesa,
estimada em 811 participantes. Estabeleceu-se um prazo de 20 dias para os
usuários responderem ao instrumento.
As entrevistas com a Diretora de Extensão da Fundação Cecierj e com a
Coordenadora do Aperfeiçoamento em Língua Portuguesa e Literatura Brasileira
foram realizadas em janeiro de 2013.
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3.5 ANÁLISE DOS DADOS
Para análise dos dados do questionário, foi usada a Estatística Descritiva,
cujo objetivo básico é sintetizar uma série de valores de mesma natureza, permitindo
que se tenha uma visão global da variação desses valores, além de, também,
permitir organizar e descrever os dados por meio de tabelas e gráficos.
As respostas do roteiro de entrevista foram analisadas de forma qualitativa,
de modo a conhecer a visão, as opiniões e as perspectivas das entrevistadas, assim
como os aspectos convergentes e divergentes das visões, interligando suas falas ao
contexto da avaliação. A análise de conteúdo seguiu as diretrizes de Bardin (2009)
que a entende como:
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter
por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo
das mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a
inferência de conhecimentos relativos às condições de
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens (BARDIN,
2009, p. 44).

Para auxiliar a análise, foram elaborados, a partir das entrevistas, três
quadros de análise de conteúdo, com categorias pertinentes ao objetivo da
avaliação realizada nesse estudo, conforme recomendação de Guba e Lincoln (1981
apud SILVA, 2012b, p. 182), que “defendem que as categorias devem, em princípio,
refletir os objetivos da pesquisa ou da avaliação em tela”. As categorias originaramse

das grandes temáticas investigadas nas

entrevistas,

incluindo,

ainda,

subcategorias e unidades de registro, ou seja, os fragmentos de texto que se tomam
por indicativo de uma característica (neste estudo específico, subcategoria e
categoria).
Para Bardin (2009), categorias são rubricas ou classes que reúnem um grupo
de elementos (unidades de registro) em razão de características comuns. Na
atividade de agrupar elementos comuns, estabelecendo categorias, seguem-se duas
etapas: inventário (isolam-se os elementos comuns) e classificação (repartem-se os
elementos e impõe-se certa organização à mensagem).
A última etapa foi destinada ao tratamento dos resultados obtidos e
interpretação. Nesse momento, ao se descobrir um tema nos dados, é preciso
comparar enunciados e ações entre si, para ver se existe um conceito que os
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unifique; quando se encontram temas diferentes, é necessário achar semelhanças
que possa haver entre eles. Durante a interpretação dos dados, é preciso voltar
atentamente aos marcos teórico-metodológicos, pertinentes à avaliação, pois eles
dão tanto a fundamentação quanto as perspectivas significativas para o estudo. A
relação entre os dados obtidos e a fundamentação teórica é que dará sentido à
interpretação.
Os resultados obtidos no presente estudo e a comparação dos mesmos com
os obtidos no estudo piloto, realizado em 2011, fornecem a possibilidade de, além
de avaliar o curso que está sendo oferecido, monitorá-lo, de forma a verificar se os
pontos que foram bem avaliados continuam com a mesma qualidade e se os que
apresentaram alguma deficiência foram melhorados. Trata-se, portanto, de um
processo contínuo de avaliação e monitoramento.

4 RESULTADOS
Neste capítulo, são apresentados os resultados obtidos pela aplicação dos
instrumentos. O capítulo foi dividido em duas seções. Na primeira seção, são
apresentados e analisados os resultados referentes ao módulo em rede. Na
segunda seção, são analisadas as informações obtidas a partir das entrevistas com
a Diretora de Extensão da Fundação Cecierj e a Coordenadora do Aperfeiçoamento
em Língua Portuguesa e Literatura Brasileira.

4.1 AVALIAÇÃO DO MÓDULO EM REDE
Todos os 811 cursistas que responderam ao questionário atuam como
docentes na área de Língua Portuguesa. Seu perfil é apresentado a seguir.

Gráfico 1 - Sexo dos docentes
11%

89%
Feminino
Masculino
Fonte: A autora (2012).

Dos 811 cursistas, 725 (89%) são do sexo feminino e 86 (11%) são do sexo
masculino. Essa predominância feminina é confirmada por dados do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Segundo o
Relatório Síntese do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) do
curso de Letras, ano 2008, 79,6% dos ingressantes e 83,3% dos concluintes são do
sexo feminino (BRASIL, 2008).
Outra fonte são os dados do Inep, que revelam que, dentre os professores
que já atuam na Educação Básica, há predomínio de mulheres (81,6%) (ALVES;
PINTO, 2011).
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O aumento da participação masculina na carreira do magistério ocorre à
medida que as etapas de ensino avançam, porque há uma dissociação entre o
magistério ser uma função feminina, e, também, porque os salários se elevam.
Costa (1995) relacionava o predomínio de mulheres na profissão docente à baixa
remuneração dessa atividade.

Gráfico 2 - Cursista por atividade exercida fora da sala de aula
33%

67%

Não
Fonte: A autora (2012).

Sim

Observa-se pelo Gráfico 2 que atividades fora de sala de aula são exercidas
por 272 cursistas (33%), mas 539 cursistas (67%) não exercem quaisquer atividades
além do magistério. Esse dado é consistente com a pesquisa de Gatti e Barreto
(2009, p. 21) que informa que 88% dos professores não exercem um trabalho
secundário, sendo a docência sua única e principal ocupação principal. Segundo o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), há dois critérios para definir o
trabalho principal. O primeiro é o número de horas trabalhadas na atividade durante
a semana. Se o trabalho nas atividades tem o mesmo número de horas, considerase a atividade que resulta em maior remuneração. Esse critério, além de ser usado
para definir o trabalho principal, também é usado para definir o trabalho secundário
caso o professor tenha outras atividades.
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Gráfico 3 - Posse de computador pelos cursistas
1%

99%

Não
Fonte: A autora (2012).

Sim

Conforme pode ser observado no Gráfico 3, praticamente todos os cursistas
têm computador (802). Apenas nove cursistas não possuem computador próprio.
Esse resultado era o esperado, já que, no ano de 2008, foi implementada uma
política de distribuição de computadores e de acesso à internet aos professores da
rede de ensino estadual pública do Rio de Janeiro. A Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios - PNAD (IBGE, 2010), aponta a Região Sudeste como sendo a que
tem maior proporção de domicílios com microcomputador (43,7%), quando
comparada às demais regiões.
Outra fonte que confirma esses dados é a pesquisa Tecnologias da
Informação e Comunicação, feita pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias da
Informação e da Comunicação (Cetic).
Segundo essa pesquisa, a proporção de domicílios com computador,
que, em 2010, era de 35%, passou para 45% em 2011. Essa mesma
pesquisa revela também que, em 2011, quatro em cada 10 domicílios
brasileiros (38%) possuem acesso à Internet. Apesar de ainda não
alcançar a metade dos domicílios, o crescimento desse acesso foi
expressivo (BARBOSA; CAPPI; JEREISSATI, 2011).
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Gráfico 4 - Acesso do cursista a computador em seu ambiente de trabalho
22%

78%

Não
Sim
Fonte: A autora (2012).

Quanto ao cursista ter acesso a computador no trabalho, 633 (78%) acessam
computador no ambiente de trabalho e 178 (22%) não têm acesso a computador no
trabalho, conforme mostra o Gráfico 4.
A questão 5 do instrumento apresentado aos cursistas corresponde à área de
atuação do cursista. Neste estudo, o público-alvo foi os que atuam na área de
Língua Portuguesa, sendo, portanto, 100% desta área.
Gráfico 5 - Número de escolas em que o cursista trabalha
4%
14%
38%

44%
Em uma única escola
Em 2 escolas
Em 3 escolas
Em 4 ou mais escolas
Fonte: A autora (2012).

De acordo com o Gráfico 5, do total de cursistas, 313 (38%) trabalham
apenas em uma escola; 354 (44%) em duas escolas; 110 (14%) em 3 escolas, e 34
em 4 ou mais escolas. O somatório dos que trabalham em mais de uma escola
corresponde a 62% do total, voltando à questão da necessidade dos professores de
aumentar sua renda, seja com uma atividade extra fora da sala de aula, seja
aumentando sua carga horária com múltiplas jornadas.
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Há um concurso em andamento, com provas previstas para 19 de maio de
2013, para preenchimento de vagas e para formação de cadastro de reserva
realizado pelo estado, visando ao provimento de vagas de cargos efetivos de
Professor Docente I (carga horária semanal de 16 horas) e de Professor Docente I
(com carga horária semanal de 30 horas), do quadro permanente do magistério da
Secretaria de Estado de Educação, foi realizado em 2011. Esse concurso oferecia
vencimento base mensal de R$ 1.001,82 para Professor Docente I (com carga
horária semanal de 16 horas), valor pouco maior que o salário-mínimo adotado no
Estado do Rio de Janeiro, e de R$ R$1.878,40 para Professor Docente I (com carga
horária semanal de 30 horas) (FUNDAÇÃO Ceperj, 2013).
Gráfico 6 - Tempo de magistério do cursista
9%

13%

29%

16%
20%
13%
0 a 5 anos
11 a 15 anos
21 a 25 anos
Fonte: A autora (2012).

6 a 10 anos
16 a 20 anos
Mais de 25 anos

Para analisar o indicador tempo de magistério dos cursistas, mostrado no
Gráfico 6, foi considerada a relação existente entre a formação e o ciclo de vida
profissional dos professores proposta por Huberman (1992). Verifica-se que as
maiores concentrações de professores estão nas fases inicial da carreira – de 0 a 5
anos (29%) e na fase de diversificação – de 11 a 20 anos (29%).
Por conter professores representantes das cinco fases descritas por
Huberman, esse grupo pode ser caracterizado como muito comprometido com a
carreira de magistério, pois buscou formação continuada em momentos de início e
fim de carreira, o que não é típico em função do perfil atribuído a essas fases do
ciclo profissional.
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Gráfico 7 - Número de horas-aula ministradas pelo cursista por semana
(desconsiderando as particulares)
10%

2%

10%

20%

58%

Até 10h-aula
De 20h a 30h-aula
De 30h a 40h-aula
Mais de 40h-aula
Tenho outra atividade fora da sala de aula
Fonte: A autora (2012).

No que se refere ao número de horas-aula ministradas por semana pelos
cursistas, os resultados, presentes no Gráfico 7, mostram que 10% dos cursistas
(84) ministram até 10 horas-aula por semana. A maior parte, 469 (58%), ministra de
20 a 60 horas-aula por semana. Tem-se, ainda, que 165 (20%) ministram entre 30 e
40 horas-aula, 79 (10%) ministram mais de 40 horas-aula e 14 têm outra atividade
fora de sala de aula. Novamente, nota-se que 88% dos professores ministram acima
de 20 horas-aula por semana, complementando sua renda com esse aumento de
jornada, já que o valor do vencimento-base é muito baixo, conforme já citado
anteriormente (quando da análise do Gráfico 5 - Número de escolas em que o
cursista trabalha), onde foi observado o vencimento-base mensal de R$ 877,91 para
Professor Docente I (com carga horária semanal de 16 horas) e de R$ 1.646,07 para
Professor Docente I (com carga horária semanal de 30 horas)
 Grau de satisfação dos cursistas com o módulo em rede
As questões 9 a 14 do questionário aplicado aos cursistas objetivavam avaliar
o grau de satisfação dos professores-cursistas com aspectos diversos do curso.
Cada uma das questões visava à avaliação de determinada categoria, a partir de
indicadores específicos inerentes a ela.
A questão 9 do questionário refere-se à categoria organização didáticopedagógica do curso, apresentando cinco indicadores.
O Gráfico 8 apresenta os resultados obtidos sobre essa categoria.
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Gráfico 8 - Organização didático-pedagógica do curso
1
2

1%

3

1%
0%
0%

91%

8%

7%

4
5

96%

4%
0%

76%

17%

89%

10%

94%

6%
20%

40%
Sim

60%

Parcialmente

80%

100%

Não

Fonte: A autora (2012).
Legenda:
1. As atividades desenvolvidas agregam valor a sua atuação profissional.
2. Você desenvolveu novos conceitos a partir das atividades propostas pelo material
didático e pelo contato com seus pares na rede, através do curso.
3. Você ampliou seus conhecimentos prévios sobre a utilização do computador na
prática pedagógica a partir das demandas do curso.
4. Os guias / manuais utilizados pelo curso contribuíram de forma prática para o
desenvolvimento das atividades.
5. O conteúdo atende às diretrizes propostas pela ementa.

Os resultados obtidos em 2012 demonstram alta satisfação por parte dos
cursistas com a organização didático-pedagógica do curso. Do total de cursistas,
781 (96%) consideraram que as atividades desenvolvidas no curso agregarão valor
à sua atuação profissional, 29 afirmaram que as atividades desenvolvidas no curso
agregarão valor parcialmente e apenas um opinou que tais atividades não agregarão
valor à sua atuação profissional. Esse grau de satisfação já havia sido observado no
estudo piloto, no qual, dos 766 cursistas que responderam ao questionário, 722
(94%) concordaram que as atividades desenvolvidas no curso agregariam valor à
sua atuação profissional, 42 que agregariam valor parcialmente e dois que não
agregariam valor à sua atuação profissional.
Em relação ao desenvolvimento de novos conceitos a partir das atividades
propostas pelo material didático e pelo contato com os pares na rede, por meio do
curso, 738 (91%) dos cursistas confirmaram esse desenvolvimento, 64 apontaram
para um desenvolvimento parcial e 9 que não houve desenvolvimento. Em 2011, em
relação a esse indicador, foi encontrada distribuição semelhante: 680 (89%)
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confirmaram o desenvolvimento, 74 apontaram para um desenvolvimento parcial e
12 descartaram tal desenvolvimento.
Quanto à ampliação/consolidação de seus conhecimentos prévios sobre a
utilização do computador na prática pedagógica a partir das demandas do curso,
619 (76%) cursistas reconheceram essa ampliação de conhecimentos, 134 (17%)
confirmaram

uma

ampliação

parcial

e
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afirmaram

que

não

houve

ampliação/consolidação. No estudo de 2011, 620 (81%) assinalaram ampliação de
conhecimentos, 107 (14%) confirmaram uma ampliação parcial e 39 que não houve
ampliação/consolidação.
No que se refere à contribuição, de forma prática, dos guias/ manuais
utilizados pelo curso para o desenvolvimento das atividades, 718 (89%)
respondentes reconheceram essa ocorrência, 83 referiram-se a uma contribuição
parcial e 10 afirmaram que não houve contribuição. No estudo piloto de 2011, os
dados repetiram a distribuição: 680 (89%) apontaram a contribuição, 83 assinalaram
uma contribuição parcial e três, que não houve contribuição.
Em relação ao último indicador, que trata do atendimento, por parte do
conteúdo ministrado, à ementa proposta para o curso, 765 (94%) usuários afirmaram
que o conteúdo atendeu completamente à ementa proposta, 45 que atendeu
parcialmente e um que não atendeu. Em 2011, a proporção encontrada foi paralela a
essa: 732 (96%) afirmaram que o conteúdo atendeu completamente à ementa
proposta, 33 que atendeu parcialmente e um que não atendeu.
De um modo geral, a categoria organização didático-pedagógica do curso
obteve bom desempenho na avaliação, com percentuais altos de resposta, um
resultado consistente com o do estudo piloto de 2011, o que indica a manutenção da
qualidade do curso nessa categoria.
A questão 10 do questionário refere-se à categoria mediação pedagógica do
curso e avalia o desempenho do professor/mediador/tutor durante a fase em rede do
curso, em relação aos nove indicadores. Alguns indicadores utilizados em 2011 se
repetiram na avaliação realizada em 2012.
Os resultados obtidos sobre essa categoria encontram-se no Gráfico 9.
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Gráfico 9 - Mediação pedagógica recebida, pelo cursista, do professor/mediador/tutor
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Fonte: A autora (2012).
Legenda:
1. Facilitação da comunicação.
2. Disponibilidade para orientação.
3. Objetividade das orientações.
4. Clareza nas orientações.
5. Valorização das atividades desenvolvidas pelos cursistas.
6. Retorno das avaliações das atividades propostas.
7. Orientação adequada para lidar com questões ligadas ao uso da plataforma.
8. Incentivo para estudos complementares.
9. Promoção da crítica e autonomia do cursista.

Na mediação pedagógica do curso, a facilidade de comunicação durante a
mediação pedagógica foi considerada ótima por 587 cursistas (72%), boa por 205
(25%) e inadequada por 19. Em 2011, esse indicador foi chamado de capacidade de
comunicação, que foi considerado ótima por 602 cursistas (79%), boa por 159 (29%)
e inadequada por cinco.
A disponibilidade para orientação, por parte do professor/mediador/tutor,
durante a mediação pedagógica foi julgada ótima para 593 cursistas (73%), boa para
199 (25%) e inadequada para 19. Em 2011, as respostas se distribuíram em ótima
para 596 cursistas (78%), boa para 162 (21%) e inadequada para oito apenas.
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Quanto à objetividade nas orientações dadas pelo professor/mediador/tutor
durante a mediação pedagógica, 574 cursistas (71%) a consideraram ótima, 208
(25%), boa e 29, inadequada. Em 2011, essa objetividade foi considerada ótima
para 584 cursistas (76%), boa para 174 (23%) e inadequada para 10.
A clareza nas orientações dadas pelo professor/mediadir/tutor foi avaliada
como ótima para 573 cursistas (71%), boa para 207 (25%) e inadequada para 31.
Esse indicador não estava presente no estudo piloto de 2011.
No que se refere à valorização das atividades desenvolvidas pelos cursistas,
306 (75%) a consideraram ótima, 187 (23%) boa e 18 inadequada. Em 2011, usouse a expressão valorização das atividades realizadas pelos cursistas, que foi julgada
ótima por 579 cursistas (76%), boa por 172 (22%) e inadequada por 15, percentuais
próximos aos encontrados no presente estudo.
O retorno das avaliações das atividades propostas foi avaliado como ótimo
para 593 cursistas (73%), bom para 203 (25%) e inadequado para 15. Esse
indicador não estava presente no estudo piloto de 2011.
Em relação à orientação adequada para lidar com questões ligadas ao uso da
plataforma, 521 cursistas (64%) a consideraram ótima, 250 (31%) boa e 40
inadequada. Em 2011, a orientação foi considerada ótima por um percentual mais
alto de cursistas (72%), boa por 205 (26%) e inadequada por 12.
O incentivo para estudos complementares dado pelo tutor foi julgado ótimo
por 552 cursistas (68%), bom para 238 cursistas (26%) e inadequado para 21
cursistas. Em 2011, foi denominado estímulo ao cursista para desenvolver estudos
complementares com autonomia (autoestudo) e foi considerado ótimo por 543
cursistas (71%), bom por 207 (27%) e inadequado por 16.
A promoção da crítica e autonomia do cursista foi considerado ótimo para 582
cursistas (72%), boa para 208 (26%) e inadequada para 21. Esse indicador não
estava presente no estudo piloto de 2011.
Essa categoria foi avaliada como ótima pela maioria dos professores-cursistas
(mais de 70%), exceto nos indicadores Orientação adequada para lidar com
questões ligadas ao uso da plataforma e Incentivo para estudos complementares,
um resultado consistente com o do estudo piloto de 2011, o que indica a
manutenção da qualidade da mediação pedagógica no curso.
A questão 11 do questionário refere-se à categoria material didático utilizado
durante o curso.
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O Gráfico 10 resume os resultados obtidos sobre essa categoria.

Gráfico 10 - Classificação do material didático utilizado durante o curso
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Fonte: A autora (2012).
Legenda:
1. Guia de utilização do material didático.
2. Formatação.
3. Qualidade das imagens.
4. Qualidade dos Textos.
5. Indicação de sites complementares.
6. Integração das diversas mídias.
7. Clareza da linguagem.
8. Objetividade
9. Adequação do conteúdo ao Currículo Mínimo da SEEDUC/RJ.
10. Respeito às questões Éticas.
11. Respeito às questões religiosas.
12. Respeito às questões de gênero.
13. Estratégias pedagógicas.

100%
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O guia de utilização de material didático foi considerado ótimo por 585
cursistas (72%), bom por 218 (27%) e inadequado por oito. Em 2011, no estudo
piloto, 556 (73%) o consideraram ótimo, 201 (26%) bom e nove o consideraram
inadequado.
A formatação do material foi julgada ótima por 510 cursistas (63%), boa por
218 (27%) e inadequada por oito. Em 2011, no estudo piloto, 457 (60%)
consideraram a formatação do material ótima, 288 (37%) boa e 21 a consideraram
inadequada.
No que se refere à qualidade das imagens, para 592 cursistas (73%) foi
avaliada como ótima, para 216 (27%) boa e apenas três a consideraram
inadequada. Em 2011, no estudo piloto, 545 (71%) a consideraram ótima, 211 (28%)
a consideraram boa e dez a consideraram inadequada.
A qualidade dos textos foi considerada ótima por 617 cursistas (76%), boa por
192 (24%) e inadequada por três. Em 2011, no estudo piloto, 544 (71%)
consideraram a qualidade dos textos ótima, 211 (28%) a consideraram boa e 11 a
consideraram inadequada.
Quanto à indicação de sites complementares, 587 (72%) dos cursistas
assinalaram como ótima, 216 (27%) boa e oito a consideraram inadequada. Em
2011, no estudo piloto, 551 cursistas (72%) consideraram a indicação ótima, 207
(27%) boa e oito, inadequada.
Em relação à integração das diversas mídias, foi avaliada por 565 (70%) dos
cursistas como ótima, boa para 238 (29%) e inadequada por oito. Em 2011, no
estudo piloto, 529 cursistas (69%) consideraram a integração ótima, 228 (30%) a
consideraram boa e nove a consideraram inadequada.
A clareza da linguagem foi considerada ótima por 586 cursistas (72%), boa
por 216 (27%) e inadequada por nove. No estudo piloto em 2011, a clareza foi
considerada ótima por um percentual mais baixo, 474 (62%) cursistas, boa por 280
(36%) e inadequada por 12.
A objetividade do material foi classificada como ótima por 564 (70%) dos
cursistas, boa por 238 (29%) e inadequada por nove. No estudo piloto em 2011,
esse indicador foi denominado clareza de objetivos trabalhados em cada bloco
temático, e foi considerado ótimo por 496 (65%) dos cursistas, bom por 263 (34%) e
inadequado por sete.
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A adequação do material didático ao conteúdo do Currículo Mínimo da
Seeduc/RJ foi avaliada como ótima por 666 cursistas (82%) e boa por 139 (17%). O
material foi considerado inadequado ao conteúdo do Currículo Mínimo da Seeduc/RJ
por seis cursistas. Esse indicador não estava presente no estudo piloto realizado em
2011.
O respeito às questões éticas foi julgado ótimo por 663 (82%) dos cursistas,
bom por 144 (18%) e inadequado por quatro. No estudo piloto em 2011, foi
considerado ótimo por 592 (77%) dos cursistas, bom por 172 (23%) e inadequado
por dois.
O respeito às questões religiosas foi considerado ótimo por 649 (80%) dos
cursistas, bom por 158 (20%) e inadequado por quatro. No estudo piloto em 2011,
foi considerado ótimo por 573 (75%) dos cursistas, bom por 187 (24%) e inadequado
por seis.
O respeito às questões de gênero foi considerado ótimo por 656 (81%) dos
cursistas, bom por 152 (19%) e inadequado por três. No estudo piloto em 2011, foi
considerado ótimo por 592 (77%) dos cursistas, bom por 171 (23%) e inadequado
por três.
As estratégias pedagógicas do material didático foram consideradas ótimas
por 588 cursistas (72%), boas por 218 (27%) e inadequadas por cinco. Em 2011,
essas estratégias foram consideradas ótimas por 460 cursistas (60%), boas por 290
(38%) e inadequadas por 16.
Essa categoria, avaliada como ótima pela maioria dos professores-cursistas,
com percentuais acima de 70%, exceto para o indicador Formatação do material
(63%), apresentando consistência com o do estudo piloto de 2011, indicando a
manutenção da qualidade o material didático. Em 2011 o indicador com percentual
mais baixo foi também o referente à Formatação do material (60%).
A questão 12 do questionário refere-se à avaliação categoria Ambiente Virtual
de Aprendizagem (AVA) oferecido pela plataforma da Fundação Cecierj. Essa
categoria é constituída por 5 indicadores.
No Gráfico 11 são apresentados os resultados referentes a categoria.
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Gráfico 11 - Opinião sobre o Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA - oferecido pela
plataforma da Fundação Cecierj
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Fonte: A autora (2012).
Legenda:
1. O ambiente virtual de aprendizagem garante navegação com autonomia
2. O AVA fica disponível para o cursista durante 24horas
3. Foi disponibilizada uma agenda com a programação das atividades para o cursista no
AVA
4. As informações disponibilizadas no AVA são objetivas
5. Durante o período do curso, foi detectado algum problema técnico na utilização do
AVA

Quanto à autonomia de navegação, 612 (76%) cursistas afirmaram que o
AVA garante essa autonomia, 180 (22%) que garante parcialmente e 19 que não
garante. No estudo piloto de 2011, um percentual mais alto de cursistas (91%)
consideravam que o AVA garantia autonomia de navegação, 65 consideravam que
garantia parcialmente e os sete restantes consideravam que não garantia.
A disponibilidade do AVA para o cursista por 24 horas foi avaliada
positivamente por alto percentual de usuários: 740 (91%) cursistas responderam que
o AVA ficava disponível 24 horas para os cursistas, 68 que ficava parcialmente
disponível e três que não ficava disponível. No estudo piloto de 2011, 621 (81%)
cursistas indicaram a disponibilidade do AVA por 24 horas e 121 (16%) que ele
ficava parcialmente disponível. Os 24 responderam que o AVA não ficava disponível.
Em relação à disponibilização, no AVA, de uma agenda com a programação
das atividades para o cursista, 700 (86%) responderam que havia essa
disponibilização, 99 responderam que a disponibilização era parcial e 12 que não
havia disponibilização. No estudo piloto de 2011, 667 (87%) informaram que havia
disponibilização de agenda e 79 que a disponibilização era parcial. Os 20 restantes
responderam que não havia disponibilização.
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A respeito da objetividade das informações disponibilizadas no AVA, 606
(75%) julgaram as informações objetivas, 184 (22%) parcialmente objetivas e 21 que
as informações não eram objetivas. No estudo piloto de 2011, 659 (86%)
consideraram as informações objetivas e 101 (13%) que as informações eram
parcialmente objetivas. Os seis restantes consideraram que as informações não
eram objetivas.
Quanto a problemas técnicos ocorridos no AVA durante o período do curso,
284 (35%) detectaram problemas técnicos, 165 (20%) detectaram problemas
técnicos parciais e 362 (45%) não detectaram problemas técnicos. No estudo piloto
de 2011, 346 (45%) detectaram problemas técnicos no AVA e 198 (26%) detectaram
problemas técnicos parciais. Os 222 (29%) restantes não detectaram problemas
técnicos.
Os resultados da avaliação dos indicadores dessa categoria foram
consistentes com o do estudo piloto de 2011. A manutenção técnica do AVA, no
entanto, precisa ser melhorada, pois, apesar de 45% dos cursistas afirmarem que
não detectaram problemas técnicos no AVA durante o curso, a proporção de
cursistas que encontraram problemas gerais ou parciais foi maior (55%).
O AVA é o principal meio de interação entre o cursista e o curso, incluindo aí
o conteúdo, as ferramentas e os mediadores. Logo, é imprescindível que esse AVA
funcione da melhor maneira possível, estimulando o aluno. Problemas técnicos que
dificultem ou impeçam a perfeita conexão em um curso online ter diversas
consequências entre os cursistas, que vão do desestímulo à evasão. É, portanto, um
desafio a ser minimizado e resolvido pela equipe técnica da Fundação Cecierj.
A questão 13 do questionário avaliou a categoria Interatividade entre cursistas
e professores-mediadores/tutores durante o curso. Essa categoria foi constituída por
10 indicadores e os resultados obtidos estão apresentados no Gráfico 12.
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Gráfico 12 - Opinião dos cursistas sobre a interatividade no curso entre os professoresmediadores/tutores e os cursistas/usuários
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Fonte: A autora (2012).
Legenda:
1. Orientação para utilização das ferramentas da internet.
2. Prontidão das respostas dos professores-mediadores/tutores às solicitações dos
cursistas.
3. Flexibilidade no atendimento ao cursista oferecendo horários ampliados e/ou plantão
de atendimento
4. Informação sobre como se dará a interação entre cursistas e professoresmediadores/tutores ao longo do curso.
5. Facilitação da interação entre os cursistas, sugerindo atividades e procedimentos.
6. Disponibilidade de meios síncronos de comunicação entre usuários
7. Disponibilidade de meios assíncronos de comunicação entre usuários
8. Interação social entre os cursistas (troca de e-mails, telefones, etc)
9. Interação entre os cursistas na realização de atividades
10. Solução de situações problemas através de interações entre os cursistas

Quanto à orientação para utilização de ferramentas da Internet, 363 cursistas
(45%) ficaram plenamente satisfeitos com a orientação recebida, 367 (45%) ficaram
satisfeitos e 81 ficaram insatisfeitos. No estudo piloto de 2011, 303 cursistas (40%)
ficaram plenamente satisfeitos com a orientação recebida, 430 (56%) ficaram
satisfeitos e 33 ficaram insatisfeitos.
Em relação à prontidão das respostas dos professores-mediadores/tutores às
solicitações dos cursistas, 359 cursistas (44%) ficaram plenamente satisfeitos, 402
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(50%) ficaram satisfeitos e 50 ficaram insatisfeitos. No estudo piloto de 2011, 438
cursistas (57%) ficaram plenamente satisfeitos, 311 (41%) ficaram satisfeitos e 17
ficaram insatisfeitos.
No que se refere à flexibilidade no atendimento ao cursista oferecendo
horários ampliados e/ou plantão de atendimento, 523 cursistas (64%) ficaram
plenamente satisfeitos com a flexibilidade no atendimento, 258 (32%) ficaram
satisfeitos e 30 ficaram insatisfeitos. No estudo piloto de 2011, 287 cursistas (37%)
ficaram plenamente satisfeitos com a flexibilidade no atendimento, 406 (53%)
ficaram satisfeitos e 73 ficaram insatisfeitos.
Sobre a oferta de informação sobre como se daria a interação entre cursistas
e professores-mediadores/tutores ao longo do curso, 438 cursistas (54%) ficaram
plenamente satisfeitos com a informação disponibilizada, 342 (42%) ficaram
satisfeitos e 31 ficaram insatisfeitos. No estudo piloto de 2011, 401 cursistas (52%)
ficaram plenamente satisfeitos com a informação disponibilizada, 341 (45%) ficaram
satisfeitos e 24 ficaram insatisfeitos.
A respeito da facilitação da interação entre os cursistas, sugerindo atividades
e procedimentos, 448 cursistas (55%) ficaram plenamente satisfeitos com a
facilitação da interação, 328 (40%) ficaram satisfeitos e 35 ficaram insatisfeitos. No
estudo piloto de 2011, 367 cursistas (48%) ficaram plenamente satisfeitos com a
facilitação da interação, 369 (48%) ficaram satisfeitos e 30 ficaram insatisfeitos.
Quanto à disponibilidade de meios síncronos (tempo real; ex: chats) de
comunicação entre usuários, 473 cursistas (58%) ficaram plenamente satisfeitos
com a disponibilidade, 319 (39%) ficaram satisfeitos e 19 ficaram insatisfeitos. No
estudo piloto de 2011, 306 cursistas (40%) ficaram plenamente satisfeitos com a
disponibilidade, 416 (54%) ficaram satisfeitos e 44 insatisfeitos.
Sobre a disponibilidade de meios assíncronos (ex: fórum; e-mail) de
comunicação entre usuários, 340 cursistas (42%) ficaram plenamente satisfeitos
com a disponibilidade, 396 (49%) satisfeitos e 75 insatisfeitos. No estudo piloto de
2011, 321 cursistas (42%) ficaram plenamente satisfeitos com a disponibilidade, 419
(55%) ficaram satisfeitos e 26 ficaram insatisfeitos.
Em relação à interação social entre os cursistas (troca de e-mails, telefones,
etc), 288 cursistas (36%) ficaram plenamente satisfeitos com a interação, 426 (54%)
ficaram satisfeitos e 97 ficaram insatisfeitos.
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Quanto à interação entre os cursistas na realização de atividades, 389
cursistas (48%) ficaram plenamente satisfeitos com a interação, 388 (48%) ficaram
satisfeitos e 34 ficaram insatisfeitos. No estudo piloto de 2011, 416 cursistas (54%)
ficaram plenamente satisfeitos com a interação, 340 (45%) ficaram satisfeitos e dez
ficaram insatisfeitos.
Quanto à solução de situações problemas através de interações entre os
cursistas, 404 cursistas (50%) ficaram plenamente satisfeitos, 368 (45%) se
declararam satisfeitos e 39, insatisfeitos. No estudo piloto de 2011, 388 cursistas
(51%) ficaram plenamente satisfeitos, 361 (47%) ficaram satisfeitos e 17 ficaram
insatisfeitos.
A categoria interatividade no curso entre os professores-mediadores/tutores e
os cursistas/usuários obteve boa avaliação, com a maior parte dos cursistas
declarando estar plenamente satisfeitos ou satisfeitos com os indicadores avaliados
nessa categoria. O resultado é consistente com o do estudo piloto de 2011, o que
indica a manutenção da qualidade nessa categoria. É necessário precisar que
detalhes levam o cursista a se considerar satisfeito ao invés de plenamente
satisfeito.
A maioria dos professores-cursistas se considerou plenamente satisfeito ou
satisfeito em todos os indicadores dessa categoria. Porém alguns indicadores
tiveram um percentual de usuários insatisfeitos em torno de 10%, como a orientação
para a utilização das ferramentas da internet (10%), a disponibilidade de meios
assíncronos (ex. fórum, e-mail) de comunicação entre usuários (9%) e a interação
social entre os cursistas (troca de e-mails, telefones, etc) (12%), o que vale uma
maior atenção por parte dos responsáveis pelo curso para esses pontos.
A questão 14 refere-se à categoria avaliação da aprendizagem durante o
curso. Constitui-se de 4 indicadores.Seus resultados são apresentados no Gráfico
13.
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Gráfico 13 - Opinião sobre a Avaliação da Aprendizagem
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Fonte: A autora (2012).
Legenda:
1. Houve retorno do professor-mediador/tutor ao cursista, contribuindo para o processo
ensino-aprendizagem.
2. A avaliação das atividades contribuiu para a percepção da evolução do seu
desempenho.
3. A avaliação da aprendizagem foi coerente com objetivos apresentados no curso.
4. Houve atividade de reposição.

Quanto a haver retorno do professor-mediador/tutor ao cursista, de modo a
contribuir para o processo ensino-aprendizagem, 750 cursistas (92%) responderam
que houve esse retorno, 53 que houve retorno parcial e oito que não houve retorno.
No estudo piloto de 2011, 725 cursistas (95%) responderam que houve esse retorno,
39 que houve retorno parcial e dois que não houve retorno.
Questionados se a avaliação das atividades contribuiu para a percepção da
evolução do seu desempenho, 734 cursistas (91%) responderam que contribuiu, 65
que contribui parcialmente e 12 que não contribuiu. No estudo piloto de 2011, 709
cursistas (92%) responderam que contribuiu (um resultado bem próximo do atual
estudo), 52 que contribui parcialmente e cinco que não contribuiu.
Ao responder se a avaliação da aprendizagem foi coerente com objetivos
apresentados no curso, 741 cursistas (92%) afirmaram que sim, 60 responderam
que a coerência foi parcial e 10 que não foi coerente. No estudo piloto de 2011, 711
cursistas (93%) indicaram que a avaliação foi coerente, 49 que foi parcialmente
coerente e seis que não foi coerente.
Sobre a existência de atividade de reposição, 572 cursistas (70%)
assinalaram que houve atividade de reposição, 71 que houve atividade de reposição
parcialmente e 168 (21%) que não houve. No estudo piloto de 2011, 660 cursistas
(86%) afirmaram que houve atividade de reposição, 34 que houve atividade de
reposição parcialmente e 72 afirmaram que não houve. Na verdade, uma informação
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da Diretora de Extensão da Fundação Cecierj revelou que, nesta turma, devido a
questões de datas, a atividade realizada pelos cursistas já foi a de reposição.
Os resultados foram consistentes com o estudo piloto de 2011. Em 2012 essa
categoria foi teve excelente avaliação pelos professores-cursistas, à exceção do
indicador referente a atividades de reposição, no qual 21% dos professores-cursistas
alegam que não houve atividade reposição, o que deve ser verificado pela
coordenação do curso.
 As entrevistas
A entrevista, aplicada à Diretora de Extensão da Fundação Cecierj e à
Coordenadora do Aperfeiçoamento em Língua Portuguesa e Literatura Brasileira,
tinha como foco avaliar, na visão das profissionais em foco, até que ponto o curso
avaliado está em consonância com os objetivos predeterminados para ele e quais as
perspectivas para o futuro. No momento de conclusão da entrevista, após responder
às demais perguntas, foi dado, ainda, um espaço para que as entrevistadas
destacassem indicadores não antecipados durante a entrevista, procedimento
aconselhado por Silva (2012b, p. 170):
É nesse momento, também, que o entrevistador deve perguntar ao
entrevistado se ele gostaria de complementar alguma questão ou
acrescentar algo ao que já tenha sido dito. Ao entrevistado deve ser
dada total liberdade de relatar o que lhe é perguntado sem que tenha
de se preocupar com o tipo de imagem que o entrevistador faz ou
fará sobre ele.

Segundo as entrevistadas, o curso de Formação Continuada em Língua
Portuguesa e Literatura, oferecido pela Fundação Cecierj, é resultado de uma
parceria com a Seeduc/RJ, e os motivos que levaram ao oferecimento desse curso
foram: a necessidade de melhoria da qualidade na rede pública de ensino do Rio de
Janeiro, de forma a preparar os alunos para uma inserção social mais qualificada e
um melhor nível de desempenho nas avaliações de larga escala, pois uma das
metas da Seeduc/RJ é posicionar o Rio de Janeiro entre os melhores estados no
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) até 2014; a implantação do
Currículo

Mínimo,

já

que

o

planejamento

de

atividades norteadoras

do

desenvolvimento de competências e habilidades dos alunos propostas no Currículo
Mínimo ainda não faz parte do cotidiano dos professores dessa rede, e, por isso,
eles têm dificuldades para implementar um currículo baseado em habilidades e
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competências, cuja ênfase está no trabalho de leitura e produção textual; e a
necessidade de os professores aperfeiçoarem-se em suas áreas de atuação, sendo
que, devido a “uma carga de trabalho pesada em sala de aula se acaba ficando sem
tempo para procurar cursos presenciais de aperfeiçoamento e especialização”.
Através da técnica proposta por Bardin foi possível analisar o que estava
explícito nas respostas dadas pelas entrevistadas para obtenção de indicadores que
permitissem fazer inferências. Procurou-se, também, analisar a presença ou a
ausência de uma ou de várias características presentes no texto. Depois de uma
primeira leitura da entrevista, foi possível conceber categorias, subcategorias e
unidades de registro para cada uma delas, conforme explanado na Metodologia
(item 3 deste estudo).
Neste estudo, mesmo que de forma ainda embrionária, foi possível o
estabelecimento das seguintes categorias: visão do curso, objetivos do curso e
contribuição para a melhoria da qualidade na rede pública de ensino do Estado do
Rio de Janeiro.
Os Quadros 1, 2 e 3 mostram, na primeira coluna, as categorias oriundas das
grandes temáticas investigadas nas entrevistas, na coluna do meio, as
subcategorias encontradas para cada categoria e, na terceira coluna, as unidades
de registro, ou seja, os fragmentos de texto que se tomam por indicativo de uma
característica (neste estudo específico, subcategoria e categoria).
Observando o Quadro 1, é possível ter uma visão geral das potencialidades e
das fragilidades referentes ao curso. O conhecimento desses aspectos colabora
para a elaboração de estratégias que auxiliem no atingimento de metas ainda não
alcançadas.
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Quadro 1 - Categoria de Análise de Estudo – visão do curso
Categoria
Subcategorias
Visão
do Potencialidades
Curso

Unidade de registro
( ) a reflexão pelo professor-cursista sobre sua ação na
sala de aula.
( ) a prática de planejamento de aulas sendo incorporada
novamente ao fazer docente.
( ) Qualidade dos materiais oferecidos ao professor.
( ) Acessibilidade da Educação a Distância, que permite
alcançar professores de todos os lugares do Estado.
( ) Interação com os professores da Rede.
( ) Foco na educação por habilidades e competências.
Fragilidades
( ) o compartilhamento dos roteiros de trabalho - de
sucesso - dos professores-cursistas
( ) o resgate dos professores-cursistas que se evadem
do curso.
( ) Infraestrutura dos encontros presenciais.
( ) Acesso ao material produzido pelos professores por
eles mesmos.
Atingimento de Sim.... (...) acredito que a maioria das metas foi atingida.
Metas

Fonte: A autora (2012).

Apesar de ainda apresentar fragilidades, as entrevistadas reconhecem que a
maioria das metas traçadas para a Formação Continuada foram atingidas,
necessitando, ainda, implementar ações que corrijam os aspectos apresentados
como frágeis no processo.
O Quadro 2 apresenta uma escala de objetivos da Formação Continuada, do
geral até os específicos para a disciplina Língua Portuguesa, o que facilita aos
responsáveis a observação de objetivos atingidos parcialmente ou não atingidos e o
trabalho para a melhoria do curso nesse sentido.
Quadro 2 - Categoria de Análise de Estudo – objetivos do curso
Categoria Subcategorias
Unidade de registro
Geral
( ) promover a formação continuada de professores de Língua
PortuguesaLiteratura e Matemática para a melhoria do IDEB
estadual.
Em relação
( ) preparar conteúdos seguindo as orientações do Currículo
ao currículo
Mínimo, lançado pela Secretaria de Estado de Educação do Rio
mínimo
de Janeiro;
Objetivos
( ) oferecer materiais didáticos modelares, em estreita ligação
do curso
com o Currículo Mínimo;
( ) auxiliar o professor no processo de implementação do
currículo mínimo do Estado;
( ) fornecer instrumental para que o professor possa produzir
ou adaptar materiais didáticos com foco no programa do
currículo mínimo, de acordo com o seu contexto de sala de aula

(Continuação)
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(Continuação)
Categoria

Subcategorias
Em relação a
todas as
disciplinas
oferecidas

Unidade de registro
( ) utilizar como referência para o desenvolvimento de
habilidades, os descritores que compõem o Sistema de
Avaliação da Educação Básica (SAEB), o Sistema de Avaliação
da Educação do Estado do Rio de Janeiro (SAERJ) e o Índice
de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB);
( ) capacitar os professores para utilizarem a tecnologia como
ferramenta pedagógica;
( ) planejar e discutir com os professores “o que ensinar”, “por
que ensinar”, “como ensinar” e “como avaliar” os conteúdos
curriculares específicos;
( ) promover a formação de competências que privilegiem o
raciocínio, a imaginação, a comunicação, o empreendedorismo,
o senso crítico e a cooperação.
( ) dar ao professor acesso às diretrizes educacionais
nacionais e regionais, por meio da discussão crítica, dos
documentos oficiais direcionados à educação;
( ) apresentar ao professor as noções de Competências e
Habilidades e sua importância para a constituição de uma
grade curricular que promova a cidadania;

Em Língua
Portuguesa

( ) atualizar
os
conhecimento
em
Língua
PortuguesaLiteratura;
( ) apresentar ao professor as teorias linguísticas e literárias
que podem amparar academicamente a sua prática de aula.
( ) auxiliar o professor na transformação de uma prática de
aula focada em conteúdo e com uma abordagem mais
gramatical da Língua Portuguesa para uma prática de aula com
foco nas competências e habilidades de leitura e produção de
textos.

Objetivos
do curso

Fonte: A autora (2012).

Segundo as entrevistadas, o objetivo geral do curso de Formação Continuada
é promover a formação continuada de professores de Língua PortuguesaLiteratura
com vistas à melhoria do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)
estadual. Além desse objetivo geral, o Quadro 2 apresenta objetivos a serem
atingidos que estão diretamente relacionados ao Currículo Mínimo implantado,
objetivos a serem atingidos em todas as disciplinas nas quais é oferecida a
Formação Continuada e outros inerentes à Formação Continuada em Língua
Portuguesa. Elas ressaltam que os objetivos nos vários níveis vêm sendo atingidos
de forma satisfatória.
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O Quadro 3 apresenta, evidências, na visão das entrevistadas, de que está
havendo uma melhoria da qualidade na rede pública de ensino do Estado do Rio de
Janeiro sob dois aspectos: a melhoria do Ideb, um resultado medido nas avaliações
realizadas pelo MEC; e, sob um prisma mais subjetivo, o aspecto motivacional do
professor contribuindo para essa melhoria.
Quadro 3 - Categoria de Análise de Estudo – contribuição para a melhoria da qualidade na
rede pública de ensino do Estado do Rio de Janeiro
Categoria
Contribuição para a
melhoria da qualidade na
rede pública de ensino do
Estado do Rio de Janeiro

Subcategorias
Melhoria no ranking do Ideb

Motivação do professor

Unidade de registro
( ) subimos cerca de 10
posições no ranking do Ideb em
pouco mais de um ano de
trabalho
( ) o professor está mais
motivado para se desenvolver
no âmbito profissional.
( ) a mudança na atitude do
professor em sala de aula, na
verdade a transformação da
visão do professor sobre si
mesmo e sobre o seu trabalho
( ) melhoria na qualidade do
processo
de
ensinoaprendizagem

Fonte: A autora (2012).

As duas entrevistadas têm a opinião de que o curso oferecido em 2012
contribuiu para a melhoria da qualidade na rede pública de ensino do Estado do Rio
de Janeiro. Observou-se uma melhora da posição do estado do Rio de Janeiro no
ranking do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), indicador criado
em 2007 com o objetivo de medir a qualidade de cada escola e de cada rede de
ensino. O Ideb é apresentado em uma escala de zero a dez, e é medido a cada dois
anos. Esse indicador é calculado com base no desempenho do estudante em
avaliações do Inep (o Saeb e a Prova Brasil) e em taxas de aprovação, de forma
que, para que o Ideb de uma escola ou rede aumente, é necessário que o aluno
aprenda, não repita o ano e frequente a sala de aula. Com a utilização do Ideb, o
MEC traçou metas de desempenho bianuais para cada escola e cada rede. O
objetivo é que o país, a partir do alcance das metas municipais e estaduais, tenha
nota 6 em 2022, o que corresponde à qualidade do ensino em países desenvolvidos.
Em 2009, o Rio de Janeiro ficou na penúltima colocação (26º lugar). Em 2011, subiu
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para a 15ª posição. Também foi observada uma melhoria de desempenho dos
alunos em avaliações, como a Prova Brasil.
A Diretora chamou atenção para um estudo comparativo dos resultados do
Saerjinho (programa de avaliação diagnóstica do processo ensino-aprendizagem
realizado nas unidades escolares da rede estadual de educação básica do Rio de
Janeiro, sendo uma das ações que integram o Sistema de Avaliação da Educação
Básica do Rio de Janeiro - Saerj), por unidade escolar, entre os resultados dos
alunos

de

professores-cursistas

e

dos

demais

professores

feito

pela

Superintendência de Avaliação da Seeduc, que “comprovou melhoria significava dos
alunos nas competências fundamentais.” A Coordenadora do Aperfeiçoamento em
Língua Portuguesa e Literatura Brasileira menciona a motivação e a mudança de
atitude dos professores em sala de aula. Outro dado para o qual a Coordenadora
chama atenção em relação à melhoria da qualidade é que “nos registros dos
próprios professores que, sentindo-se valorizados e também se percebendo
acompanhados nesta caminhada, se motivam para trabalhar com mais afinco e
qualidade.”
As entrevistadas confirmam a continuidade de oferecimento dos cursos de
formação continuada, já que os mesmos fazem parte da política de Estado, que
prevê formação continuada permanente dos professores. A ideia é que se mantenha
a oferta de forma que todos os professores tenham passado pelo Aperfeiçoamento,
não só no curso relativo às séries em que trabalham, como também em outras, nas
quais tenham interesse. Além disso, o professor pode retornar ao Aperfeiçoamento
quantas vezes achar necessário.
Como pontos ainda importantes a ressaltar acerca do curso, a Diretora de
Extensão da Fundação Cecierj destaca que os sucessos dos resultados e da
aprovação pelos professores da rede estadual levaram a Seeduc/RJ e a Fundação
Cecierj a ampliar as ofertas tanto em séries quanto em outras disciplinas. Já a
Coordenadora do Aperfeiçoamento em Língua Portuguesa e Literatura Brasileira
salienta que, apesar de o foco do curso ser a formação continuada do professor, o
aluno se beneficia muito disso, pois passa a ter “uma aula dinâmica, bem elaborada
e apropriada a sua realidade”, o que o faz se sentir mais valorizado e melhora e
torna mais produtiva a relação professor-aluno no processo de ensinoaprendizagem, tendo, como ganho final, “o aluno em condições de exercer o seu
papel como cidadão.”

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES
A partir da apresentação e da interpretação dos resultados obtidos, pode-se
afirmar que as abordagens de avaliação escolhidas para nortear este estudo foram
adequadas e satisfizeram completamente o objetivo do mesmo, que era avaliar, a
partir da visão de usuários (cursistas) e dos administradores responsáveis (Diretora
de Extensão da Fundação Cecierj e Coordenadora do Aperfeiçoamento em Língua
Portuguesa e Literatura Brasileira), o curso de Formação Continuada de Língua
Portuguesa e Literatura, oferecido pelo Programa de Extensão da Fundação.
Os instrumentos utilizados mostraram-se adequados, muitas vezes permitindo
a associação dos resultados obtidos com outras informações provenientes de
documentos oficiais e técnicos, como, por exemplo, a legislação educacional vigente
e pesquisas e avaliações na área de educação e de tecnologia de informação e
comunicação, o que proporcionou melhor compreensão dos resultados obtidos.
A primeira questão avaliativa deste estudo buscava definir o perfil dos
professores que buscam o curso de Formação Continuada em Língua Portuguesa e
Literatura. São professores de Língua Portuguesa da rede pública de ensino,
prioritariamente do sexo feminino. A maioria tem computador e acesso a computador
no ambiente de trabalho, não exerce nenhuma outra atividade além do magistério,
ministra de 20 a 30 horas-aula por semana e trabalha em duas ou mais escolas. No
universo que participou da avaliação, há professores em todas as faixas
consideradas de tempo de magistério, em início, meio e fim de carreira.
A segunda questão avaliativa deste estudo buscava determinar o grau de
satisfação do professor-cursista com o curso de Formação Continuada em Língua
Portuguesa e Literatura. Segundo os resultados obtidos, o curso foi bem avaliado
em praticamente todas as categorias, necessitando ainda de alguns ajustes em
indicadores relacionados às categorias Interatividade e AVA.
A partir dos resultados obtidos e de sua comparação com os resultados do
estudo piloto, observa-se uma manutenção da qualidade do curso, o que se reflete
na manutenção do grau de satisfação dos cursistas em 2012.
As informações obtidas nas entrevistas realizadas mostram o sucesso do
curso também na visão tanto da Diretora de Extensão da Fundação Cecierj e quanto
da Coordenadora do Aperfeiçoamento em Língua Portuguesa e Literatura Brasileira.
A maioria das respostas dadas é consistente em relação ao cumprimento dos
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objetivos do curso e à contribuição da Formação Continuada na melhoria da
qualidade na rede pública de ensino do Estado do Rio de Janeiro.
A qualidade do material didático oferecido aos professores, indicado como
ponto forte do curso pelos participantes entrevistados, também foi uma categoria
muito bem avaliada pelos cursistas. Outro ponto forte citado, que é “a prática de
planejamento de aulas sendo incorporada novamente ao fazer docente”, decorre da
própria organização didático-pedagógica do curso, na qual os professores são
levados a elaborar planos de trabalho a serem aplicados em aula com os seus
alunos, o que leva a mais um ponto destacado, que é a reflexão do professorcursista sobre sua ação na sala de aula. Além disso, o ponto destacado em relação
à “acessibilidade da Educação a Distância, que permite alcançar professores de
todos os lugares do Estado”, proporcionado pelo fato de o curso ser em rede, é
consistente com a boa avaliação obtida pelas diversas categorias associadas à
avaliação do módulo em rede, como AVA, interatividade e mediação pedagógica.
Já a infraestrutura dos encontros presenciais, citada como uma fragilidade
pela Coordenadora do Aperfeiçoamento em Língua Portuguesa e Literatura
Brasileira, precisa ser investigada junto aos cursistas. Por utilizar diversos polos no
estado, é possível que alguns apresentem infraestrutura inadequada. Outra
fragilidade apontada é o resgate dos professores-cursistas que se evadem do curso.
Em 2012, a evasão foi de 13%.
A partir dos resultados alcançados neste estudo avaliativo, pode-se
recomendar:
1. divulgar os resultados para todos os interessados na avaliação;
2. corrigir e melhorar o desempenho de indicadores que ainda não tenham
alcançado o grau de excelência esperado;
3. revisar e aperfeiçoar dos instrumentos utilizados;
4. dar continuidade ao processo avaliativo, como forma também de
monitoramento da qualidade do curso;
5. buscar alternativas junto às coordenações no sentido de minimizar a
evasão;
6. buscar junto aos gestores mecanismos de liberação do número de inscritos
de forma mais ágil para facilitar as ações pedagógicas e avaliativas;
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7. desenvolver estudos avaliativos pilotos de cunho qualitativo para que se
possa melhor esclarecer a relação melhoria de índices e formação continuada,
apresentada neste estudo.
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APÊNDICE A - Questionário aplicado aos usuários (professores-cursistas)
Língua Portuguesa - Módulo em Rede
Prezado (a) Professor (a),
Gostaríamos de saber sua opinião sobre o Módulo em Rede do Curso de Formação
oferecido pela
Fundação Cecierj/SEEDUC para que possamos aprimorar os próximos cursos.
1. Sexo
( ) Feminino.
( ) Masculino
2. Você exerce alguma atividade fora de sala de aula? *
( ) Sim.
( ) Não.
3. Você possui computador?*
( ) Sim.
( ) Não.
4. Você tem acesso ao computador em seu trabalho?*
( ) Sim.
( ) Não.
5. Área de atuação docente*
( ) Biologia.
( ) Ciências.
( ) Física.
( ) Geografia.
( ) História.
( ) Matemática.
( ) Língua Portuguesa.
( ) Química.
6. Em quantas escolas você trabalha?*
( ) Em uma única escola.
( ) Em 2 escolas.
( ) Em 3 escolas.
( ) Em 4 ou mais escolas.
7. Indique seu tempo de magistério*
( ) 0 a 5 anos.
( ) 6 a 10 anos.
( ) 11 a 15 anos.
( ) 16 a 20 anos.
( ) 21 a 25 anos.
( ) mais de 25 anos.
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8. Ao todo quantas horas-aula você ministra por semana? Não considere as
particulares*
( ) Até 10h-aula.
( ) De 20h a 30h-aula.
( ) De 30h a 40h-aula.
( ) Mais de 40h-aula.
( ) Tenho outra atividade fora da sala de aula.
9. Quanto á organização didático-pedagógica do curso:*
Sim

Parcialmente

Não

Em sua opinião as atividades desenvolvidas no curso
agregam valor a sua atuação profissional?
Você desenvolveu novos conceitos a partir das
atividades propostas pelo material didático e pelo
contato com seus pares na rede, através do curso?
Você ampliou seus conhecimentos prévios sobre a
utilização do computador na prática pedagógica a
partir das demandas do curso?
Os guias / manuais utilizados pelo curso contribuíram
de forma prática para o desenvolvimento das
atividades?
O conteúdo atende às diretrizes propostas pela
ementa?
10. Como você classifica a mediação pedagógica que recebeu durante o curso
pelo professor/mediador/tutor com relação à/ao*
Ótimo Bom
Facilitação da comunicação?
Disponibilidade para orientação?
Objetividade das orientações?
Clareza nas orientações?
Valorização das atividades desenvolvidas pelos
cursistas?
Retorno das avaliações das atividades propostas?
Orientação adequada para lidar com questões ligadas
ao uso da plataforma?
Incentivo para estudos complementares?
Promoção da crítica e autonomia do cursista?

Inadequado
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11. Como você classifica o material didático utilizado durante o curso com
relação aos aspectos listados a seguir: *
Ótimo Bom

Inadequado

Guia de utilização do material didático
Formatação
Qualidade das imagens
Qualidade dos Textos
Indicação de sites complementares
Integração das diversas mídias
Clareza da linguagem
Objetividade
Adequação do conteúdo ao Currículo Mínimo da
SEEDUC/RJ
Respeito às questões Éticas
Respeito às questões religiosas
Respeito às questões de gênero
Estratégias pedagógicas _
12. Quanto ao Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA - oferecido pela
plataforma da Fundação Cecierj:
Sim

Parcialmente

Não

O ambiente virtual de aprendizagem - AVA – garante
uma navegação com autonomia?
O AVA fica disponível para o cursista durante
24horas?
Foi disponibilizada uma agenda com a programação
das atividades para o cursista no AVA?
As informações disponibilizadas no AVA são objetivas?
Durante o período do curso, você detectou algum
problema técnico na utilização do AVA?
13. Qual a sua percepção em relação à interatividade no curso entre os
professores/mediadores/tutores e os cursistas/usuários quanto à:
Plenamente
satisfeito
Orientação de navegação no início do
curso.
Orientação
para
utilização
das
ferramentas da internet.
Prontidão
das
respostas
dos
professores/mediadores/tutores
às
solicitações dos cursistas.
Flexibilidade no atendimento ao cursista
oferecendo horários ampliados e/ou
plantão de atendimento.

Satisfeito

Insatisfeito
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Informação sobre como se dará a
interação
entre
cursistas
e
professores/mediadores/tutores ao longo
do curso.
Facilitação da interação entre os
cursistas,
sugerindo
atividades
e
procedimentos.
Disponibilidade de meios síncronos
(tempo real; ex: chats) de comunicação
entre usuários.
Disponibilidade de meios assíncronos
(ex: fórun; e-mail ) de comunicação entre
usuários.
Interação social entre os cursistas (troca
de e-mails, telefones, etc).
Interação entre os cursistas na
realização de atividades.
Solução de situações problemas através
de interações entre os cursistas.
14. Com relação à avaliação da aprendizagem durante o curso é possível
afirmar que
Sim
Houve retorno do professor/mediador/tutor
ao cursista, de modo a contribuir para o
processo ensino-aprendizagem.
A avaliação das atividades contribuiu para a
percepção da evolução do seu desempenho.
A avaliação da aprendizagem foi coerente
com objetivos apresentados no curso.
Houve atividade de reposição.

Parcialmente

Não
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APÊNDICE B - Roteiro de entrevista com participantes
CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA
LÍNGUA PORTUGUESA / LITERATURA
NOME:
CARGO:

PARA

PROFESSORES

DE

FORMAÇÃO:
Função no Curso de Formação
Continuada de LP:

1) Que motivos levaram a Fundação Cecierj a oferecer o curso de Formação
Continuada para Professores da Rede Estadual de Educação – SEEDUC/RJ

2) Quais são os objetivos do curso de Formação Continuada?

3) Em sua opinião, o curso oferecido em 2012 cumpriu plenamente seus objetivos?
Se não, o que foi atingido e o que falta ainda atingir?

4) Quais os pontos que considera como fortes no Curso e quais considera como
ainda precisando ser melhorados ?
Pontos Fortes
Pontos a melhorar

5) A senhora considera que esse Curso está contribuindo para a melhoria da
qualidade na rede pública de ensino do Estado do Rio de Janeiro? De que forma
e em que nível?

6) Há planos de continuar oferecendo este curso? Por quê?

7) Há mais alguma informação ou comentário, não abordado nas perguntas, mas
que a senhora acha importante destacar?

