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RESUMO
O estudo teve como objetivo avaliar o Curso de Extensão “Formação Continuada e
Currículos Praticados”, uma das vertentes de um projeto desenvolvido pelo Colégio
de Aplicação da Universidade do Rio de Janeiro em parceria com a Secretaria de
Educação de Queimados. A avaliação buscou identificar, por meio de categorias e
seus indicadores, a visão do professor participante sobre o Curso. O estudo avaliou,
também, em que medida, sob a ótica do cursista, as ações promovidas pelo Curso
contribuíram para mudanças de sua prática pedagógica. Os instrumentos utilizados,
a observação e a entrevista, foram selecionados a partir da escolha da abordagem
avaliativa centrada nos participantes, de cunho qualitativo. As observações foram
realizadas no período de maio a dezembro de 2012, envolvendo todos os
professores do Curso, e as entrevistas, em janeiro de 2013, abrangendo cerca de
oito cursistas. Os resultados da avaliação levaram a concluir que os professores
consideraram relevantes: a metodologia e as atividades desenvolvidas, as
contribuições para uma melhor prática, o aumento da autoconfiança e o
fornecimento de um certificado da UFRJ. Foi sugerida a realização de uma avaliação
incluindo outros públicos, o que traria contribuições significativas para o
aperfeiçoamento das próximas edições do Curso.
Palavras-chave: Formação Continuada. Avaliação Qualitativa. Curso de Extensão.
Alfabetização.

RESUMÉN
El estudio tiene como objetivo avalar el Curso de Extencion “Formacion Continuada
y Currículos Practicados”, uma de las vertientes del projecto se desarrolla em el
Cólégio Aplicacion de la Universidad de Rio de Janeiro em sociedade com la
Secretaria de Educacion de Queimados. La Avalacion busca identificar, por médio
de categorias y sus indicadores, la vision del professor participante sobre el Curso.
El Estudio, también, em que medida, bajo la perspectiva del estudiante, las acciones
promovidas em el Curso contribuyen para la mejora de su prática pedagógica. Los
instrumentos utilizados, la observacion y la entrevista, fueron selecionado de la
elección del método de evaluación de caráter cualitativo, centrado em los
participantes. Las observaciones se realizaron em el período de mayo a diciembre
de 2012, com la participación de todos los professores del Curso y entrevistas, em
enero de 2013, que cubre ocho participantes del Curso. Los resultados de la
evaluación ilegan a la conclusión que los maestros consideran relevantes: las
contribuciones de la metodologia y las atividades, a uma mejor prática, uma mayor
confianza y proporcionar um certificado de la UFRJ. Se formularon recomendaciones
como una evaluación de otros grupos de interés, lo que traería importantes
contribuciones a la mejora de las futuras ediciones del Curso.
Palabras-claves: La Educación Continua. La Evaluación Cualitativa. Curso de
Extensión. La Alfabetización.
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1 O INÍCIO DO ESTUDO
1.1 FORMAÇÂO CONTINUADA, IDEB E A CHEGADA DO CURSO A QUEIMADOS
Desde a década de 1990, por meio de avaliações realizadas pelo governo
federal, os resultados do ensino brasileiro têm mostrado o desempenho pouco
satisfatório dos sistemas de ensino básico, no âmbito estadual e municipal. Diante
desse fato, coloca-se em discussão a concepção de educação, a função da escola,
a relação entre conhecimento escolar e a vida cultural, o trabalho do professor e,
portanto, a formação continuada desta categoria de profissionais.
No Brasil, a formação continuada do professor tem referência nas Leis de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 5.692 (BRASIL, 1971) e LDB
nº 9.394 (BRASIL, 1996). Enquanto a primeira determina que: “Os sistemas de
ensino estimularão, mediante planejamento apropriado, o aperfeiçoamento e
atualização constantes dos seus professores e especialistas de Educação”, a
segunda assegura tanto a formação inicial quanto a continuada dos professores,
recomendando que as instituições de ensino superior deverão manter “Programas
de educação continuada para profissionais de educação dos diversos níveis.”

Art.67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos
profissionais de educação assegurando-lhes, inclusive nos termos
dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público.
II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com
licenciamento remunerado para esse fim ... (BRASIL, 1996).

Como se pode constatar, a legislação vigente é enfática quanto à
necessidade e à obrigatoriedade de se criar e desenvolver programas de formação
inicial e continuada para os docentes.
Hoje, o interesse na formação continuada de qualidade uniu-se à
preocupação com a obtenção de um maior Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica (IDEB) 1 , com a existência de uma meta a ser alcançada em relação às
médias das escolas brasileiras, até 2021.
1

O IDEB é calculado a partir da igualdade: IDEB = (1/T) x Nota. T deve ser considerado o número de
anos que, em média, os alunos de uma rede de ensino, de um município, de um estado ou do país,
levam para completar a série. Quando o fluxo escolar é perfeito, (1/T) assume o valor igual a 1 (um)
e o IDEB equivale à nota, que é média do Prova Brasil para a rede de ensino, o município, o estado
ou o país. Segundo a equação, quanto maior a repetência (reprovação e evasão), maior será T e
1/T assumirá valores menores do que a unidade, tornando baixo o IDEB (FRANCO; ALVES;
BONAMINO, 2007).
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O Instituto Nacional de Estudos e de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP) criou esse indicador a fim de buscar uma representação da qualidade da
educação, integrando o desenvolvimento dos alunos e utilizando os resultados do
Prova Brasil, aos obtidos no Censo Escolar (progressão ao longo dos anos). O
princípio básico do IDEB é o de que qualidade de educação pressupõe que “o aluno
aprenda e passe de ano.” (FRANCO; ALVES; BONAMINO, 2007, apud MESQUITA,
2012, p. 592).
Com os dados sobre aprovação e evasão obtidos no censo escolar e
enviados pelas escolas e redes de ensino, o IDEB utiliza as médias de desempenho
no Saeb e na Prova Brasil2, levando em consideração dois componentes básicos do
Ensino Fundamental: a leitura e a resolução de problemas. Quanto maior for a nota
da instituição no teste e quanto menos repetência for registrada, melhor será a
classificação da escola no IDEB, numa escala de zero a 10.
A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), por intermédio de projetos
desenvolvidos por seus pesquisadores, mantém parcerias com Secretarias de
Educação, dentre elas a de Queimados3 município da região do Estado do Rio de
Janeiro denominada Baixada Fluminense. Nesse município, o projeto tem como
vertente um curso de extensão de formação continuada para professores, que, em
2011, entrava em seu segundo ano.
O curso chegou a Queimados devido à preocupação da Secretaria Municipal
de Ensino (SME) com o IDEB das escolas do município. Com esse indicador, os
sistemas de ensino passaram a ter metas de qualidade a atingir, o que as escolas
do município não têm conseguido alcançar. Desse modo, a Prefeitura de Queimados
vem realizando parcerias com projetos que tenham como objetivo a melhoria da
qualidade de suas escolas. Algumas dessas ações estão voltadas para a formação
continuada dos professores.
Com o IDEB, os sistemas de ensino passaram a ter metas de qualidade a
atingir. O MEC fixou a média nacional seis a ser alcançada pelas escolas do país até
2022, levando em consideração que seis foi a nota obtida pelos 20 países
2

O SAEB foi criado em 1990, abrangendo testes de Língua Portuguesa e Matemática, aplicados a
amostras probabilísticas de estudantes a cada dois anos. A Prova Brasil, criada em 2005, é aplicada
pelo INEP/MEC de forma censitária nas escolas públicas com pelo menos 20 alunos no 5º e 9º anos
do Ensino Fundamental, também a cada dois anos.
3
Um pouco da história de Queimados encontra-se no Apêndice A, deste estudo.
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desenvolvidos mais bem colocados no mundo. Os resultados alcançados pelas
escolas brasileiras em 2009 e 2011 apontaram a média 4.6 e 5.0, respectivamente,
para as séries iniciais do Ensino Fundamental (INEP, 2009; IBGE, 2013).
O município de Queimados possui 105 escolas, com 36.078 alunos
matriculados, concentrando-se 75% do alunado no Ensino Fundamental (INEP,
2009; IBGE, 2013). No entanto, só 27 escolas que possuem turmas de séries iniciais
pertencem à rede municipal de ensino de Queimados, sendo 15 de Ensino Médio,
35 de Pré-Escola e 55 de Ensino Fundamental.
O IDEB das séries iniciais nas escolas municipais de Queimados encontra-se
abaixo das metas projetadas para cada ano (Tabela 1).
Tabela 1 – IDEBs observados e metas projetadas para os anos iniciais do
Ensino Fundamental
Escolas
Municipais/
Queimados
Municipais/
RJ
Públicas/
Brasil

IDEBs observados
Metas Projetadas
2005 2007 2009 2011 2007 2009 2011 2013 2019
3.7

3.9

3.9

4.2

3.8

4.1

4.5

4.8

5.6

4.2

4.5

5.1

5.4

4.3

4.6

5.1

5.3

6.1

3.8

4.2

4.6

5.0

3.9

4.2

4.6

4.9

5.7

Fonte: Adaptado pela autora INEP (2009).

Como se pode observar, o IDEB das escolas municipais de Queimados, nos
anos iniciais, é menor que o das escolas municipais do Rio de Janeiro e públicas do
Brasil. Em 2009, nos anos iniciais, o índice alcançado pelas escolas municipais de
Queimados foi 3.9, abaixo da meta 4.1. O mesmo aconteceu em 2011, cujo índice
foi 4.2, quando o esperado era 4.5, embora tenha mostrado um pequeno avanço. O
desafio é atingir o IDEB 4.8, em 2013.
Tabela 2 – IDEBs observados e metas projetadas para os anos iniciais do
Ensino Fundamental – Escolas Municipais de Queimados
Escola Municipal IDEB / 2007 IDEB / 2009 IDEB / 2011 Meta 2011
Escola 1
_
3,6
3,5
3,8
Escola 2
4,0
3,1
3,7
4,8
Escola 3
3,5
3,3
3,8
4,4
Escola 4
_
4,4
3,8
4,6
Escola 5
3,2
3,1
4,0
4.4

(Continua)
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(Conclusão)
Escola Municipal IDEB / 2007 IDEB / 2009 IDEB / 2011 Meta 2011
Escola 6
3,5
3,5
4,0
4,2
Escola 7
3,7
3,7
4,0
4,2
Escola 8
3,5
3,8
4,0
4,4
Escola 9
3,9
4,0
4,3
Escola 10
3,5
3,6
4,1
4.5
Escola 11
3,7
3,7
4,1
5,5
Escola 12
3,9
4,1
4,1
4,6
Escola 13
3,8
4,2
4,1
4,7
Escola 14
_
4,3
4,1
4,6
Escola 15
3,3
3,6
4,2
5,0
Escola 16
3,5
3,7
4,2
4,4
Escola 17
4,3
3,9
4,2
4,5
Escola 18
3,7
4,0
4,2
4,2
Escola 19
4,0
3,7
4,3
4,8
Escola 20
3,8
4,7
4,4
5,2
Escola 21
3,8
3,8
4,7
4,7
Escola 22
4,2
4,2
4,9
4,6
Escola 23
4,0
4,8
4,9
4,6
Escola 24
3,5
3,8
5,2
4,0
Escola 25
4,7
4,1
_
4,3
Fonte: Adaptado pela autora do IDEB (2011).
Nota: Duas escolas não participaram do estudo.

A meta projetada 4,6 para os anos iniciais de Queimados foi alcançada por
apenas quatro escolas: 21 a 24. Observa-se que cinco alcançaram suas metas: 18,
21, 22, 23 e 24, sendo que as quatro últimas ultrapassaram as próprias metas e a do
município. No grupo das que não atingiram o projetado, 13 escolas aumentaram
seus IDEBs, uma manteve o mesmo índice e quatro tiveram seus IDEBs diminuídos.
A escola 25 não obteve número de participantes suficientes. Os resultados mostram
uma pequena progressão no ensino público municipal de Queimados, mas ainda
distante da meta desejada.
O município de Queimados apresenta, nas escolas de Ensino Fundamental,
um grande problema relacionado à alfabetização dos alunos. A Secretaria de
Educação do município destaca que os baixos resultados observados nas escolas
têm como uma das causas a chegada de alunos entre 9 e 15 anos na 4ª série do
Ensino Fundamental sem as habilidades e competências básicas necessárias à
escrita e à leitura. Como uma das consequências desse quadro, surgiu o desafio e a
necessidade de criação de estratégias para que os alunos cheguem ao final do 5º
ano alfabetizados.
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Assim, consultado pela coordenadora do Curso de Extensão da UFRJ
“Formação Continuada e Currículos Praticados”, sobre a possibilidade do
desenvolvimento do Curso em Queimados, o Secretário de Educação solicitou à
Diretora de Educação uma avaliação da proposta. A Diretora se mostrou receptiva à
ideia.

1.2 OBJETIVO E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO
Como professora do setor Multidisciplinar do Colégio de Aplicação da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (CAp/UFRJ), a autora do estudo tinha
conhecimento de projetos desenvolvidos por colegas pesquisadores. Acompanhava,
em especial, um deles, por ser coordenado por uma professora da mesma equipe de
trabalho.
Iniciado em 2008, junto às escolas municipais de Queimados, o Projeto de
Extensão “Conversas entre Professores: a Prática como Ponto de Encontro: outra
forma de pensar a formação e os currículos praticados” possui dados relacionados
às ações realizadas, mas ainda não avaliados. Por abranger um grande número de
ações, houve a necessidade de, junto à coordenadora do projeto, numa reunião em
janeiro de 2012, definir o que se tornaria objeto da avaliação. Assim, determinou-se
que a avaliação do Curso de Extensão “Formação Continuada e Currículos
Praticados” poderia gerar informações relevantes que orientassem a tomada de
decisões durante seu desenvolvimento e no planejamento de suas próximas
versões, trazendo contribuições fundamentais para o projeto como todo.
Nesse sentido, de acordo com a necessidade constatada, o objetivo deste
estudo foi avaliar as ações desenvolvidas pelo Curso de Extensão “Conversas entre
Professores: a Prática como Ponto de Encontro”. Pretendeu-se verificar em que
medida as ações trouxeram modificações nas práticas cotidianas dos professores e
qual a visão do referido Curso sob a ótica dos participantes.
O estudo avaliativo tentou, assim, possibilitar a identificação de pontos no
Curso que, na voz dos professores, necessitam de novas estratégias com o
propósito de atender de forma mais efetiva às suas necessidades docentes.

2 O CURSO DE EXTENSÃO FORMAÇÃO CONTINUADA E CURRÍCULOS
PRATICADOS
O projeto “Conversas entre professores: a prática como ponto de encontro,
outra forma de pensar a formação e os currículos praticados” vem sendo
desenvolvido desde agosto de 2010 por um grupo de professores do CAp/UFRJ,
junto a professores de Ensino Fundamental do município de Queimados.
Traz uma ideia de formação que pensa o saber como “plural e infinito”, vindo
em contramão de políticas de desvalorização das práticas cotidianas que impõem
cartilhas e manuais, numa tentativa de direcionar o trabalho do professor e de lhe
“ensinar” o que ele “não sabe”. O projeto busca valorizar a troca de experiências,
entendendo essa questão como elemento potente para a compreensão do diálogo
que se dá entre experiência e produção de subjetividades. Como um dos braços do
projeto, foi elaborado o Curso de Extensão “Formação Continuada e Currículos
Praticados”, que vem ganhando forma e dinamização a cada edição.

2.1 A VOZ DA COORDENADORA DO CURSO NA FASE DIVERGENTE DO
ESTUDO
A autora do presente estudo encontrou-se com a idealizadora e coordenadora
do Curso de Extensão da UFRJ “Formação Continuada e Currículos Praticados”. A
reunião foi realizada quando o estudo avaliativo estava em uma fase denominada
por Cronbach (1982 Apud WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004) como
divergente, no qual os dados derivam de conversas informais, observações casuais
e exames de documentos existentes.
Segundo a coordenadora, uma professora lotada em uma escola da rede
municipal de Queimados lhe fez um convite para que conhecesse o trabalho
desenvolvido nesse município, apresentando-a ao Secretário Municipal de
Educação. O Secretário solicitou que o projeto fosse também apresentado à Diretora
de Educação, que, desde o início, se mostrou receptiva à realização do curso.
Preocupado com o IDEB obtido pelas escolas do município, nos anos iniciais, o
Secretário de Educação apostou na parceria com a UFRJ, com o objetivo de
alcançar melhores resultados em avaliações futuras do desempenho escolar.
A coordenadora situou o período inicial do projeto no segundo semestre de
2010, com o Curso de Extensão surgindo como uma das vertentes. Apontou,
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também, algumas diferenças entre um e outro: “O projeto de pesquisa não possui a
característica de interferência, mas o mesmo não acontece com um curso. Além
disso, o projeto é permanente, e o curso possui edição, que se renova anualmente.
Agora, em 2012, é a terceira.”
A coordenadora continuou explicando, em relação à duração: “O primeiro teve
80 horas e o segundo e o terceiro, 120 horas, com certificado da UFRJ.” Definiu,
também, o perfil dos professores de Queimados participantes do Curso:

Em sua maioria, os professores não são concursados e possuem
contratos temporários. Inicialmente, os professores que poderiam se
inscrever seriam os de alfabetização, mas depois, levando-se em
conta que os alunos estavam chegando ao 5º ano sem o domínio da
leitura, a Secretaria recomendou que os professores participantes
deveriam fazer parte do Projeto ALFA, desenvolvido nas escolas
municipais com turmas de quarto e quinto anos, cujos alunos ainda
se encontram na fase inicial de alfabetização. Assim, 35 professores
do 4º ano, com alunos entre 9 e 15 anos, foram inicialmente
indicados. (Coordenadora do projeto)

Em relação à existência de algum tipo de investimento financeiro ou de algum
tipo de verba oriundos do município de Queimados, a coordenadora salientou que
havia apenas uma verba indireta, como “reprodução de material, locomoção,
recursos multimídias, locação de espaço”.
Os encontros da equipe aconteceram quinzenalmente, e, para garantir a
participação dos professores, a Diretora de Educação de Queimados solicitou às
escolas que as turmas tivessem suas atividades desenvolvidas, nestes dias, por
outros profissionais da equipe pedagógica. Neste momento, destacou que o
afastamento da escola pelos professores, nos dias de curso, estava trazendo
insatisfação para alguns diretores. A Diretora de Educação, ao tomar conhecimento,
retrucou: “Melhor sair para aprender do que continuar na escola e tudo continuar
igual”.

2.2 O CURSO CRIA FORMA
 Objetivos e metodologia
A criação do Curso em 2010 partiu de uma sugestão da Pró-Reitora de
Extensão da UFRJ, com a premissa de que o Curso possibilitaria aos participantes,
ao final de cada ano, um certificado desta universidade.
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Os objetivos traçados para o Curso incluíram:
- Acompanhar um grupo de professores das séries iniciais do Ensino
Fundamental do município de Queimados que trabalham com crianças de
9 a 15 anos, ainda não alfabetizadas, tendo contato com suas práticas e a partir de
suas narrativas.
- Pensar a formação continuada a partir das pesquisas com as práticas
curriculares cotidianas e as histórias de vida dos professores envolvidos.
- Potencializar os currículos praticados no cotidiano escolar.
- Pensar o relato como produção de conhecimento e construção e identidade
profissional, estimulando a prática narrativa.
- Contribuir para ampliação do debate acadêmico e escolar a respeito das
relações entre experiência, prática docente e currículo.
- Repensar a própria prática docente a partir da imersão na rede de
experiências.
- Estreitar a relação escola/comunidade/universidade.
- Construir produção acadêmica, com possibilidade de divulgação.
A metodologia do Curso consiste em trabalhar com as memórias dos
professores, na medida em que a prática narrada, importante para a formação
continuada, surge como um potente elemento de compreensão dos processos de
formação e de manifestação das identidades docentes (considerados praticantes
reais nas escolas reais). Essa metodologia atraiu a atenção e aguçou a curiosidade
da avaliadora, tornando-se a primeira razão da escolha pela abordagem avaliativa
de cunho qualitativo desenvolvida no estudo.
 Edições
O Curso teve sua primeira edição em 2010. O formato permaneceu o mesmo
durante as edições de 2010, 2011 e 2012, mas outras formas de encontro foram
introduzidas com a intenção de uma maior aproximação ao cotidiano dos
praticantes.
Na edição de 2010, o requisito de seleção para ser um participante do Curso
era ser professor do ensino fundamental nas séries iniciais. Assim, 19 professores
de diversas séries dos anos iniciais do ensino fundamental das escolas municipais
de Queimados e um professor de Educação Física, com turmas do 1° ao 9° ano
compuseram a primeira turma.
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Os encontros somavam 80 horas e aconteciam de 15 em 15 dias, com
duração de seis meses Eram realizados uma vez durante a semana, no horário de
trabalho das professoras – nesse dia, um profissional das escolas assumia as
turmas – e outra vez, aos sábados, às vezes durante o dia inteiro, sempre numa
escola do município. As atividades eram desenvolvidas pela equipe formada pela
coordenadora e uma colaboradora, também professora do CAp, com 25 anos de
experiência em sala de aula, e uma das implementadoras da classe de alfabetização
nesse colégio.
Em março de 2011, aconteceu a primeira formatura do Curso, numa
cerimônia oficial no Teatro Escola Metodista. A entrega dos certificados contou com
a presença do Secretário de Educação de Queimados e foi divulgada pelo site da
Secretaria de Comunicação Social em 18/03/2011.
Na edição de 2011, a Secretaria de Educação de Queimados solicitou que o
Curso fosse dirigido a professoras do 4° ano ALFA. Houve, então, a participação de
30 professoras, sendo 15 delas de turmas de 5° ano, em processo de alfabetização,
e as outras 15, regentes de turmas denominadas “quartos anos ALFA”, formadas por
alunos que chegaram ao 4° ano do município sem estarem alfabetizados.
O Projeto ALFA, desenvolvido pelo Departamento de Educação da Secretaria
de Educação de Queimados, segundo folder da própria Secretaria, tem como foco
principal a alfabetização dos alunos do 4° e 5° anos de escolaridade que ainda se
encontram na fase inicial deste processo, tendo os conteúdos trabalhados de
maneira diferenciada, sem prejuízo à grade curricular, mas com relevante
adequação ao seu nível de compreensão. A integração do Curso com o Projeto
ALFA ocorreu na busca comum de estratégias e recursos atraentes e diversificados
para esse perfil de aluno da rede. O Curso passou a criar formas de trabalho que
não estão escritas nos currículos, pensando na escola pública, segundo a
coordenadora, como “um lugar público, democrático em seus saberes e acessível a
todos”.
A coordenadora do Curso percebeu que quando os encontros aconteciam no
horário das aulas, contribuíam para a permanência das professoras no grupo.
Assim, o Curso passou a ter a duração de um ano, com carga horária de 120 horas
possibilitando a realização dos encontros uma vez ao mês, no horário escolar, às
sextas-feiras, das 8 horas às 11 horas e 30 minutos.
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Nesta edição, uniu-se à equipe mais uma professora, com regência em uma
classe de alfabetização no CAp. Neste ano, também, dois bolsistas passaram a
integrar a equipe de execução, um bolsista do Programa Institucional de Bolsas de
Extensão e um bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Extensão em
Iniciação Artística e Cultural. Uma das atividades desenvolvidas pelos bolsistas foi a
filmagem e registro fotográfico de todos os encontros. As filmagens assistidas pela
equipe possibilitaram momentos ricos de reflexão, discussão e preparação dos
futuros encontros. Inicialmente, as atividades foram desenvolvidas na Escola
Municipal Oscar Weinschenk, no centro de Queimados, e mais tarde, na Escola
Municipal Metodista de Queimados.
A primeira oficina pedagógica aconteceu, nesta segunda edição, como uma
das ações do Curso e com duração de um sábado, numa escola municipal em
Queimados, no qual a autora, convidada para dinamizar a oficina de literatura, teve o
primeiro contato com o Curso que, posteriormente, seria seu objeto de estudo.
Na edição de 2012, objeto do presente estudo, a equipe passou a contar com
mais uma professora do CAp, que levou para o Curso a arte de contadora de
histórias e anos de experiência como regente em turmas na fase de alfabetização.
Assim, nesta edição, a equipe do Curso passou a ser formada por uma
coordenadora, três professoras do CAp/UFRJ e dois bolsistas.
A Secretaria de Educação de Queimados montou, oficialmente, nesta edição,
16 turmas de 4° ano ALFA e mais algumas de 5° ano formadas por alunos advindos
dos 4° anos de 2011.
O requisito necessário para a inscrição no Curso foi ser professor do Ensino
Fundamental nas séries iniciais, atuando nas turmas de 4° ou 5° anos ALFA. Houve
a inscrição de 17 professores, que passaram a participar das atividades.
A carga horária era de 120 horas, com encontros mensais, no horário escolar,
às sextas-feiras, das 8h às 11h e 30 min.
A produção de memorial e o relatório de aulas foram, juntos à “assiduidade”,
“envolvimento” e “compromisso”, os requisitos para sua conclusão e recebimento do
certificado da UFRJ.
As atividades pretenderam, durante todas as edições, desenvolver o conteúdo
programático do Curso com temas, como: os múltiplos contextos de formação
docente; a formação de professores no cotidiano das escolas; a relação
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“práticateoriaprática” na formação do professor; táticas de alfabetização; o professor
e a produção de conhecimento e os currículos praticados no cotidiano escolar.
Os professores do Curso planejavam e avaliavam conjuntamente as
atividades, numa reunião que acontecia, pelo menos, uma vez ao mês, quando
dividiam as ações durante o seu desenvolvimento.
Ao chegarem, os professores participantes tinham as atividades que seriam
desenvolvidas na manhã registradas num quadro chamado de “rotina”.
As histórias de literatura infantil sempre eram as disparadoras do tema do dia
ou estavam relacionadas a uma necessidade apresentada pelas professoras. A
autora do estudo, nos encontros dos quais participou, observou o desenvolvimento
de muitas delas, como: Mania de Explicação, de Adriana Falcão; O menino que
aprendeu a ver, de Ruth Rocha; A casa da madrinha, da Lygia Bojunga; Você é
especial, de Max Lucado e O maior dos presentes, de Susan Summers.
Figura 1 – Atividades desenvolvidas

Fonte: A autora (2013)
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Outra atividade foi o relato das atividades realizadas. As professoras
narravam aulas diversas, com temas livres ou desenvolvidos no Curso. Havia
experiências, também, de aulas baseadas em outras, como a consulta ao Portal do
Professor do MEC e adaptação da aula selecionada à realidade das turmas. Esse
era o momento em que acontecia, também, a narrativa das aulas assistidas em
outras salas. Uma vez ao mês, as professoras tinham a possibilidade de assistir à
aula de uma colega, o que no curso era denominado “aula compartilhada”. A ideia
era que nessas aulas fossem “estabelecidas parcerias” e que elas se
reconhecessem como “autoras e produtoras de saberes”. A autora apresenta um
breve fragmento da descrição de uma aula, com nomes fictícios para as professoras.
No encontro, a professora Mabel disse em voz alta que procurou
assistir à aula de uma série que não fosse a sua e fez comentários
sobre a aula, refletindo enquanto a descrevia: “Eu já não faço assim.
Não escrevo Gramática no quadro, quando vou trabalhar isso. Não
gostei da listagem tradicional, tipo padre e madre. Aí, fui nos meus
registros verificar se ainda faço exercícios assim.” Marcela refletiu
sobre o relato da colega e ponderou: “Foi ótima a sua reflexão, mas
você conversou com ela? Às vezes, a gente faz a coisa e não vê o
segredo que existe ali. Seria bem interessante se você sugerisse a
ela um gancho com a primeira parte da aula, que diante do que você
narrou, foi excelente.”

Havia, também, o relato das aulas assistidas na visita ao CAp/UFRJ, na qual
professores da equipe multidisciplinar, do 1º ao 5º anos do Colégio de Aplicação,
recebiam em suas salas as colegas de Queimados, que passavam a conhecer
outras possibilidades de trabalho.
Nos encontros, eram discutidos textos definidos anteriormente que vinham
como aprofundamento do conteúdo programático do Curso e tinham o objetivo de
trazer à tona autores diversos, ampliando a possibilidades do desenvolvimento de
uma prática com reflexão teórica sobre alfabetização. Assim, o Curso apresentou
autores como: Emília Ferreiro, Boaventura de Sousa Santos, Magda Soares e
Marlene Carvalho.
Durante o percurso, as professoras escreviam seus memoriais, assim
definidos pela coordenadora:
Os memoriais são as escritas de si e estão repletas das experiências
que tiveram ao longo da vida. Nesse espaço têm a possibilidade de
entender o que as levou à escolha dessa profissão, muitas vezes
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desvelando fatos que estavam lá e elas não viam a respeito do que
pensavam conhecer sobre si mesmas. Entendem o quanto das suas
ações cotidianas não são planejadas, mas são as marcas daquilo
que lhes tocou no mundo. Seus gestos, seus modos de se relacionar
com seus alunos, suas opções e modos de estar na escola são parte
daquilo que viveram. Dessa forma, podem perceber o quanto suas
identidades são formadas e modificadas em rede.

A coordenadora solicitou às professoras que realizassem a escrita dos
memoriais iniciando-os na fase de alfabetização, tentando colocar em palavras o
que a memória guardou: professores, métodos, alegrias, tristezas, facilidades,
dificuldades, enfim, fatos que marcaram o processo de cada uma delas nesta fase
de aprendizagem. Destacou que os registros deveriam dar destaque a essa etapa
da vida escolar, mas não necessariamente deveriam seguir uma ordem cronológica,
já que determinados fatos, rostos, sensações, ao virem à tona, fariam emergir
outros, que só neste processo fluiriam livremente. A leitura dos memoriais, ou partes
deles, constituíram momentos que a autora do estudo considerou unificadores, pois
uma professora se identificava na história de vida da outra, ainda que a trajetória de
cada uma delas carregasse experiências únicas. A autora utiliza o momento da
leitura do memorial de uma professora como exemplo:
Elisa lembra o pai chamando-a de “burra”, ao lhe explicar alguns
deveres. Foi quando sua mãe precisou trabalhar como doméstica e
ela não conseguiu mais fazer os trabalhos de Matemática, repetindo
a 4ª série, com uma professora que ela considerava horrível. Mais
tarde, na faculdade, um professor PhD lhe perguntou “como era
possível que uma professora desqualificada como ela fizesse aquele
curso”. Neste momento, Elisa chorava compulsivamente e, ao final
da leitura, outros professores choravam, inclusive eu. A professora
Ana Paula explicitou o que todos sentiam: “O que ela falou foi um
pouco de mim.” E chorando, não conseguiu fazer a leitura de seu
memorial.

O curso dinamizava oficinas pedagógicas nas quais os professores tinham a
possibilidade de deslocar o foco na alfabetização do “como se ensina para o como
se aprende”.
Em 2012, aconteceu o 1º Encontro Oficina Pedagógica Experiência e
Formação, com 80 vagas, mas com prioridade para os professores do Curso. Cabe
registrar que na edição de 2010 não houve a realização de oficina e, na de 2011,
somente aconteceu uma, e apenas para os professores participantes do curso.
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Figura 2 – Oficina de Matemática

Fonte: A autora (2012).

Figura 3 – Apresentação de pôsteres

Fonte: A autora (2012).

Durante o Encontro, os professores do Curso apresentaram pôsteres com o
tema “Relato de uma experiência em sala de aula”.
Outras atividades foram desenvolvidas nos encontros, como a discussão do
filme “Escritores da Liberdade”, mesclando-se a projeção com partes narradas e a
apresentação do projeto pedagógico Africanidades. Desenvolvido nas turmas de
alfabetização do CAp, o projeto mostrou a cultura africana a partir da música, arte e
literatura, com atividades de escrita e leitura. Durante este trabalho, com destaque
no processo, foram apontadas as dificuldades encontradas nesta fase e o que foi
feito para vencê-las.
Ao final do Curso, os professores participantes receberam um Certificado de
conclusão emitido pelo CAp da UFRJ.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
3.1 ABORDAGEM AVALIATIVA
O grande desenvolvimento das práticas no campo da avaliação, na área
profissional, deu-se a partir da década de 70. Durante esse tempo, foram sendo
estabelecidas diferentes abordagens por diferentes profissionais. No entanto,
apontava-se a ausência do elemento humano. A avaliação centrada nos
participantes, idealizada inicialmente por Stake (1967 apud WORTHEN; SANDERS;
FITZPATRICK, 2004) surgiu como uma alternativa, tentando dar respostas às
limitações de abordagens consideradas mais clássicas.

Um segmento crescente das comunidades da educação e da
assistência social começou a dizer que o elemento humano, que se
refletia nas complexidades da realidade cotidiana, assim como as
diferentes perspectivas dos envolvidos na prestação de serviços,
estava faltando na maioria das avaliações.

Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004) afirmam, ainda, ser crucial o
envolvimento significativo na avaliação daqueles que são participantes da atividade
que está sendo avaliada. Esse tipo de abordagem enfatiza a experiência em
primeira mão com as atividades e os ambientes do programa, tendo como finalidade
observar e identificar todas, ou tantas quantas for possível, as preocupações,
problemas e consequências das ações na área social.
Este estudo avaliativo pautou-se na abordagem centrada nos participantes,
por envolver diretamente os interessados pelas ações desenvolvidas no Curso de
Extensão “Formação Continuada e Currículos Praticados”.
Assim, a autora do estudo buscou uma abordagem que, segundo Wachtmam
(1978), não enfatiza um ponto de vista centrado apenas no produto-resultado, mas
cria a possibilidade de uma visão mais holística.
Os dados foram coletados numa avaliação qualitativa que, de acordo com
Bogdan e Biklen (1994) apresenta as seguintes características:
- o ambiente natural é sua fonte direta dos dados e o investigador se
constitui no principal instrumento;
- a investigação qualitativa é descritiva. Os dados recolhidos são em forma
de palavras ou imagens e não de números;
- o processo interessa mais do que simplesmente os resultados ou produtos;
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- os dados são analisados de forma indutiva;
- o significado é de importância vital na abordagem qualitativa.
A autora do estudo considerou ainda as descrições de Schofield e Anderson
(1984) do método qualitativo de coleta de dados:
- emprega

múltiplos

métodos

de

coleta

de

dados,

especialmente

observações;
- entrevistas;
- enfatiza a “descrição substantiva”, isto é, obter dados “reais”, “ricos”,
“profundos”, que iluminem os tipos de ação do cotidiano e seu significado segundo o
ponto de vista daqueles que estão sendo estudados.
Assim, por querer conhecer concepções, crenças, valores, opiniões em
relação à alfabetização e ao curso realizado, a autora do estudo julgou essencial e
significativo o envolvimento dos professores participantes. A escolha da abordagem
avaliativa foi reforçada por se tratar de um grupo formado apenas por 17
professores.

3.2 QUESTÕES AVALIATIVAS
Alguns estudiosos de avaliação defendem a existência de duas fases no
processo de elaboração de perguntas avaliativas: fase de identificação e seleção de
perguntas avaliativas. Cronbach (1982 apud WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK,
2004) usa os termos “divergente” e “convergente” para diferenciá-las e explicar o
que acontece em cada uma delas:
Na fase divergente, o avaliador cria um “leque” tão abrangente quanto
possível de perguntas e interesses potencialmente relevantes. Nessa fase, os
tópicos vêm de diversas fontes e poucos são excluídos.
Na fase convergente, o avaliador seleciona do “leque” as perguntas que serão
tratadas. Depois disso, são estabelecidos os critérios relativos a essas perguntas.
Na fase divergente, foram elaboradas perguntas que surgiram a partir de
livros sobre o assunto, consultas a sites do MEC e da Prefeitura de Queimados,
conversas informais com alguns participantes do projeto, uma conversa com sua
coordenadora, que também coordena as ações do Curso, e realizadas as primeiras
observações em Queimados. De acordo com Cronbach (1982 apud WORTHEN;
SANDERS; FITZPATRICK, 2004), nenhuma avaliação pode responder de fato a
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todas as perguntas geradas durante uma fase divergente completa. Nestas
conversas, dados informais coletados sobre o Curso foram fundamentais para que,
junto aos dados obtidos nos primeiros encontros com os professores, fossem
elaboradas as questões avaliativas que o estudo pretendeu responder. A passagem
para a fase convergente do estudo aconteceu neste período.
Scriven (1967 apud WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004), em seu
trabalho “A Metodologia da Avaliação” estabeleceu que a avaliação desempenha
muitos papéis, mas que sua finalidade é determinar o valor ou mérito de qualquer
coisa que esteja sendo avaliada. Para ele, a meta de uma avaliação é dar respostas
a perguntas avaliativas relevantes, sendo estas sua base de sustentação.
Este estudo pretendeu obter respostas para as seguintes questões
avaliativas:
1) Qual a visão do professor participante sobre o Curso de Extensão
“Formação Continuada e Currículos Praticados”?
2) Em que medida, sob a ótica do cursista, as ações promovidas pelo Curso
estão contribuindo para mudanças em sua prática pedagógica?
Cada questão avaliativa se desdobra em categorias que definem um conjunto
de indicadores integrados à proposta metodológica do estudo.
As categorias e indicadores referentes à primeira questão avaliativa são
apresentadas no Quadro 1.
Quadro 1 – Categorias e Indicadores de Avaliação para a Questão Avaliativa 1
Categorias

1. O Professor e a
Formação

2. O Professor e a
Alfabetização

Indicadores
1.1 Curso de formação de professor
1.2 Tempo de formação
1.3 Tempo de sala de aula
1.4 Escola em que trabalha
1.5 Tempo na escola
1.6 Vínculo com a Secretaria de Educação de Queimados
1.7 Cursos realizados
2.1 Regência na alfabetização
2.2 Processo pessoal na alfabetização
2.3 Razão da escolha pela prática como alfabetizadora
2.4 Concepção de alfabetização

(Continua)
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(Conclusão)
Categorias

3. Modelo do Curso

Indicadores
3.1 Indicação para o Curso
3.2 Finalidade do Curso
3.3 Duração/ Carga horária
3.4 Dias de realização
3.5 Estrutura do espaço físico
3.6 Condições de liberação de sala de aula
3.7 Metodologia
3.8 Atividades
3.9 Autores que passou a conhecer/ utilizar
3.10 Importância de um certificado da UFRJ
3.11 Ações sugeridas

Fonte: A autora (2013).

As categorias de análise e indicadores referentes à segunda questão sobre
em que medida as ações desenvolvidas pelo Curso de Extensão “Formação
Continuada e Currículos Praticados” estão contribuindo para a melhoria da prática
pedagógica dos professores participantes são apresentadas no Quadro 2.
Quadro 2 – Categorias e Indicadores de Avaliação para a Questão Avaliativa 2
Categorias

Indicadores

1. O Professor e a Prática

1.1 Mudança na metodologia da alfabetização
1.2 Mudança na prática escolar apontada pelo professor
1.3 Mudança na prática escolar apontada por outros

2. O Professor e o
Desenvolvimento
Pessoal

3. O Professor e o IDEB

2.1 Convivência com outros profissionais
2.2 Influência do curso em sua confiança, atos e
julgamentos
3.1 Conceito de IDEB
3.2 Conhecimento dos IDEBs de sua escola / seu
município
3.3 Definição de um bom IDEB
3.4 Relação desse curso de formação continuada e
outros com o IDEB

Fonte: A autora (2013).

3.3 OS INSTRUMENTOS: PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÃO
Ao decidir por uma avaliação qualitativa, a autora do estudo tentou buscar
instrumentos que melhor atendessem à natureza da avaliação. Como pretendia
conhecer opiniões, comentários, críticas, impressões, lembranças e sensações dos
professores em relação ao Curso de Extensão “Formação Continuada e Currículos
Praticados”, os métodos de investigação escolhidos foram a observação e a
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entrevista. Surgiu daí a necessidade da elaboração de instrumentos que melhor
atendessem às necessidades do estudo, de acordo com o objetivo nele pretendido.

3.3.1 As observações: envolvimento pessoal, tempo e caderno de campo
A avaliadora participou de 10 encontros no município de Queimados, nos
quais foram realizadas as observações. Foram realizados roteiros de observação
que orientaram o olhar sobre o objeto de estudo e sobre a relação dos professores
com a alfabetização, com a educação, com os bolsistas, com a Secretaria, com os
coordenadores, entre si e com as atividades desenvolvidas no Curso (APÊNDICE
B). O fundamental em cada observação foi a possibilidade de contato com os
professores e participantes do Curso, já delineando aqueles que participariam da
entrevista.
A autora procurou estar no campo levando alguns atributos desejáveis a um
observador, apontados por Sá Earp (2012): atenção total, curiosidade, disciplina,
discrição e autonomia.
A Secretaria de Educação de Queimados ofereceu o transporte de ida e volta
a Queimados, aos coordenadores e professores do Curso. A utilização do transporte
foi ampliada, gentilmente, à autora do estudo, garantindo sua presença, sua
comodidade e a convivência, durante o estudo, com o grupo que desenvolvia as
ações do curso. As observações se iniciavam, então, quando o carro enviado pela
Secretaria de Educação de Queimados chegava à casa da autora do estudo.
A observação, segundo Elliot (2012, p. 19) é uma estratégia de investigação
“adequada a estudos voltados para o processo em que se busca responder o como
‘as coisas’ funcionam, mais do que ao resultado de algo.” A autora define a
observação como instrumento “utilizado para a coleta de dados e informações como
forma acurada de olhar e ouvir uma realidade que se deseja conhecer.” Nesse
contexto, cada trajeto até Queimados forneceu à autora dados sobre quem eram, no
dia-a-dia, as professoras cursistas que desenvolviam as ações do Curso, objeto de
seu estudo avaliativo.
Nas

observações

realizadas,

a

autora

do

estudo

registrou

dados

interessantes, obtidos com as idas ao campo e orientadas por roteiros, que muito
ajudaram a focar seu olhar investigativo de observador.
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Os registros no caderno de campo, companheiro da autora nas observações,
desempenharam uma função importante:
As observações no campo são registradas em “cadernos de campo”,
que gerarão relatos chamados de “diário de campo”, em que o
investigador escreve sobre as observações, e o próprio relato vai
trazendo novos elementos da observação. Nesse momento,
trazemos os fatos observados – vistos e ouvidos – para o plano do
discurso em um processo de idas e vindas que configurarão o
relatório final. (SÁ EARP, 2012, p. 196).

Cabe mencionar que, na medida em que a metodologia desenvolvida no
curso era focada em “narrativas”, a observação constituiu-se como importante
recurso, pois permitiu que a avaliadora vivesse outros modos de aprender e de
ensinar e se relacionasse com questões relacionadas à alfabetização, emergidas
pela memória, ou melhor, “pelas memórias” das professoras.
Cabe ressaltar a importância deste método de investigação na criação do
quadro de categorias, no sentido de conferir riqueza e objetividade ao estudo.
Alguns indicadores não previstos pela avaliadora no início do estudo surgiram
durante as observações, como, por exemplo: o valor da certificação oferecida pela
UFRJ; o vínculo com a Secretaria de Educação; o processo pessoal de
alfabetização e as condições de liberação da sala de aula nos dias do curso.
De acordo com Sá Earp (2012), em contextos conhecidos, o observador
muitas vezes se identifica com falas, impressões, comportamentos, atitudes e
julgamentos das pessoas do grupo observado, sem considerar que algumas
classificações são categorias nativas e estão carregadas de valores do campo
observado. Estranhar o familiar talvez tenha sido uma das dificuldades e, no entanto,
uma das facilidades também encontradas pela avaliadora, por ser professora do
CAp/UFRJ e ter coordenado grupos de estudo sobre alfabetização em algumas
escolas.
Contudo, em alguns momentos, a realidade vivida pelo grupo trouxe o perfil
de um outro professor e a autora se viu prestes a fazer julgamentos, partindo da sua
experiência. Aprender o ver e desaprender o olhar foi um exercício constante na
prática da observação.
À medida que frequentava o ambiente do Curso, a observadora passava a
não ser mais uma estranha nos encontros. Esse fato tornou possível a obtenção de
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dados, que dificilmente surgiriam nas entrevistas realizadas. A autora apresenta
fragmentos das observações para exemplificar.
“Parecia até professor de escola particular. Perguntei para ela por que usava
esse material. A sala dela era toda chique. Ela disse que eles aprendiam mais
assim.”(Mara)
“Mostrei para a turma o meu estado, os rios... Um aluno me perguntou se
Piauí tinha esse nome por causa do apito do trem Piauíííí... Eu nunca tinha pensado
nisso.” (Rosa)
“Esses professores falam para os alunos que eles vão ser sempre essa
pouca coisa e que vai faltar comida em casa. Eu falo bem forte para eles: Vocês vão
ser doutores!” (Greite)
“Eu já falei aqui neste curso. O meu aluno não lê, mas aí, no ano que vem, o
professor recebe essa batata quente. Tem um monte de professor que não quer
nada. Faz corpo mole. Como a criança pode sair desse lixo? O aluno bomba, como
é chamado aquele aluno, vai estar na mão de outra, no ano que vem.” (Elisa)
“Hoje, na escola normal, qualquer um entra, faz e sai. Não está faltando
professor, está faltando é manejo.” (Egna)
“A sala reservada para o encontro era no segundo andar. Limpa, clara,
arejada, com pintura recente, paredes azulejadas de branco, com fileiras de ladrilhos
coloridos, amarelos e alaranjados” (Maria Lucia)
“Esta escola é a única que tem essa estrutura, pois é aqui que acontecem as
visitas, os cursos, enfim, é por isso que é a única cuidada. O restante não é nem
pintado.” (Eliane)
“Eu acho que temos uma mola propulsora. A cada dificuldade que
encontramos, ela pula. Vi isso em cada relato de hoje. Querer é a diferença na vida
da gente. É o que faz a nossa mola funcionar.” (Marcela)

3.3.2 As entrevistas: interação entre entrevistador e entrevistado
Uma das mais antigas formas de se obter informações através da
conversação, a entrevista, sob a visão de diversos autores, traz em comum a
interação humana, evidenciando sentimentos, expectativas, preocupações dos
atores envolvidos: o entrevistador e o entrevistado (SILVA, 2012). Para essa autora,
a entrevista é o instrumento auxiliar de coleta de dados para a obtenção de
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informações cognitivas, afetivas e comportamentais, relativas ao presente, passado
ou a expectativas futuras do entrevistado.
Minayo (2008) diz que na entrevista o respondente deixa de ser um indivíduo
passivo, considerado como mero informante, e passa a pertencer ao mundo real,
dos conflitos, das relações e interações.
Segundo Maturana (2004 apud SILVA, 2012), a interação social acontece
através do ato de conversar que, para o autor:

É um fluir na convivência, no entrelaçamento do linguajar e do
emocionar, ou seja, viver na convivência em coordenações de
coordenações de fazeres e de emoções. Por isso é que digo que
tudo o que é humano se constitui, pela conversa em o fluxo de
coordenações de fazeres e emoções.

A confiança mútua entre os interlocutores através de uma atmosfera de
interação e respeito, segundo Massarick (1981 apud ELLIOT, 2012, p. 159), é
fundamental numa entrevista. A autora acredita que sua presença como
observadora nos encontros eliminou a estranheza indesejável nesse tipo de
interação.
No que diz respeito às questões utilizadas durante as entrevistas, quanto à
natureza, segundo Patton (1980 APUDE ELLIOT , 2012, p. 162), as elaboradas pela
autora são factuais, perceptuais, de sentimento, de opinião, atitudinais e
demográficas, já que nelas as entrevistadas revelaram: fatos relativos a si e seu
ambiente, comportamentos, experiências, traços afetivos, ideias e conceitos,
sentimentos sobre algum objeto e idade, número de filhos e afins.
Durante a convivência com os professores nos encontros, foram definidos
critérios de escolha para a participação na entrevista, levando em consideração
diferenças em relação a: idades, vínculos com a Secretaria e opiniões quanto às
propostas de atividades.
O Curso teve seu término em dezembro de 2012, ocasião em que a autora
fez pessoalmente os primeiros convites e trocou e-mails, explicando às professoras
a necessidade da realização das entrevistas no período de férias, o que foi, com
certeza, um complicador para que confirmassem sua participação. Algumas, que a
autora pretendera entrevistar e que haviam aceitado o convite realizado, não
responderam ao pedido de confirmação de data e horário por e-mail. Assim, foi
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necessário enviar novo convite a todos as participantes, utilizando a lista de
endereço

eletrônico

fornecido

pela

bolsista

do

Projeto.

Três

professoras

responderam essa solicitação. A mensagem foi reenviada e, depois de dois dias,
mais três haviam aceitado. A autora, então, ligou para casa das que lhe forneceram
o número de telefone. Conseguiu a confirmação de mais duas e, assim, formou-se o
grupo das professoras entrevistadas, divididas em dois grupos e em dois dias
distintos, com a duração prevista de, em média, uma hora para cada entrevista.
O instrumento foi validado por especialista em avaliação da Fundação
Cesgranrio, em Janeiro de 2013 e a avaliadora submeteu o roteiro da entrevista à
coordenadora do Curso, a fim de que verificasse a clareza e adequabilidade das
questões.
O roteiro de entrevista (APÊNDICE B) foi construído com base nos
indicadores propostos na avaliação e já explicitados nos Quadros 1 e 2.

3.4 APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS
A aplicação dos instrumentos foi realizada pela própria autora do estudo e
ocorreu em períodos distintos. Enquanto as observações foram realizadas durante
os “encontros-aulas”, tendo seu início em maio de 2012 e término em dezembro do
mesmo ano, envolvendo todos os cursistas, as entrevistas ocorreram após o
encerramento das aulas, em dois dias, envolvendo apenas oito professoras.
A Secretaria de Educação de Queimados reservara uma sala na Escola
Metodista para a aplicação do segundo instrumento.
Ao chegar em Queimados, no primeiro dia das entrevistas, a autora tomou
conhecimento que a Secretaria também enviara convite aos outros professores do
Curso. A primeira professora a ser entrevistada não compareceu. Em seu lugar,
chegou a professora Elisa, que não confirmara presença com a autora, mas que
constava de sua lista de interesse. Quatro entrevistas foram realizadas nesse dia e
mais quatro na semana seguinte. Neste segundo momento, duas entrevistas foram
realizadas na Escola Metodista e duas outras aconteceram na casa da professora
Luíza, em Cavalcante.
Todas as entrevistas foram gravadas e tiveram a duração de 1h a 2h. Egna,
uma das professoras que confirmara, somente ao chegar relatou que participara de
três ou quatro encontros e sua entrevista foi a de menor tempo.
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As transcrições foram feitas na íntegra pela autora, cuidando que o clima de
cada entrevista fosse rememorado, no sentido de pausas, entonação, risos, ruídos
externos.

3.5 ANÁLISE DOS DADOS
Os dados coletados nas entrevistas foram organizados e submetidos a uma
análise que seguiu a sugestão de Minayo (2008), que orienta que os dados sejam
ordenados primeiramente e que, posteriormente, aconteça a classificação. Segundo
a autora, isso “dá ao investigador um mapa horizontal de suas descobertas no
campo.” (MINAYO, 2008, p. 232).
Para a efetivação da análise, foram seguidos os seguintes passos:
a) Transcrição integral das entrevistas;
b) Análise das entrevistas assinalando evidências que se relacionavam com
os indicadores;
c) Montagem de um quadro de evidências encontradas nas falas das
professoras. Nas linhas se encontravam os nomes fictícios das professoras
entrevistadas e, nas colunas, os indicadores;
d) Análise do quadro de evidências.
As transcrições foram realizadas logo após as entrevistas, para que o
conteúdo fosse melhor aproveitado e o ambiente e as respostas ainda estivessem
vivos na memória da autora. Esse fato contribuiu para o segundo passo indicado por
Minayo (2008), pois ao analisar as entrevistas, as evidências relacionadas aos
indicadores destacavam-se nas palavras dos professores, já que as falas passaram
a ser relembradas com maior clareza.
O terceiro passo foi a elaboração de um Quadro de Evidências, construído
com colunas para cada indicador e linhas correspondendo a cada professora
entrevistada. Como resultado final da técnica o quadro com as evidências foi
fundamental para a análise pretendida.
O quadro possibilitou, horizontalmente, a leitura do que cada uma das
professoras entrevistadas pensa e sente sobre o curso e, verticalmente, a leitura
apontou o que pensam as professoras sobre cada indicador. Assim, obteve-se uma
leitura particular para cada entrevistada e outra geral de cada categoria com os
respectivos indicadores.
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Concluído o quadro, a análise foi realizada com a leitura das evidências
relacionadas a cada categoria e seus indicadores, buscando-se o geral, mas sem
deixar de lado as singularidades, pois ambas as dimensões continham informações
importantes do Curso sob a ponto de vista das professoras envolvidas.
Dessa forma, se destacam a relação e a ordenação lógica existentes entre os
passos. Cada um foi facilitador da realização do próximo.
O conteúdo das entrevistas foi separado em dois grupos, com sete categorias
no total. Cada categoria, com seu grupo de indicadores, norteou a realização da
análise, buscando preservar a riqueza encontrada nas respostas das professoras
participantes.

4 RESULTADOS, CONCLUSÕES E SUGESTÕES
4.1 RESULTADOS
Os resultados estão organizados de acordo com os instrumentos utilizados na
coleta de dados. Cabe ressaltar que a avaliação realizada pela autora se centrou
nas professoras participantes, buscando informações que trouxessem à tona
opiniões, sentimentos, insatisfações, desejos e concepções sobre formação,
alfabetização e sobre as ações desenvolvidas no Curso. Assim, observações e
entrevistas enriquecendo, tornaram-se enriquecidas, complementando-se.
As observações levaram a autora ao ambiente em que as professoras vivem
e desenvolvem suas práticas. Tiveram, também, a função de criar uma aproximação
entre autora e os sujeitos do estudo, o que foi fundamental para o clima
descontraído durante as entrevistas. Deixar de ser uma “estranha”, certamente,
contribuiu para que a avaliadora realizasse as entrevistas.
Para alcançar os resultados, efetuou-se a descrição da apreciação dos
professores sobre os indicadores pré-definidos e evidenciados no quadro de
evidências, já detalhado neste estudo avaliativo.
É fundamental destacar que a análise proporcionou, também, o achado de
evidências em momentos nos quais as perguntas não estavam diretamente a elas
relacionadas. Assim, ao falar sobre a dificuldade encontrada para garantir a
presença nos encontros, a professora Luíza, em sua resposta, forneceu evidências
relacionadas às mudanças na prática pedagógica e à metodologia do Curso:

E isso é uma coisa que eu vi lá no CAp. Foi a primeira coisa que eu vi
na sala de aula, lá no cantinho do quadro, e eu não tinha o hábito de
fazer isso. Eu falava para minha turma que a gente ia trabalhar isso,
isso e isso, só nas palavras. Eu nunca via a importância de estar
colocando os tópicos no quadro, até mesmo para as crianças se
orientarem. (...) Então, eu achei diversidade na metodologia, essa
questão de sempre começar com uma leitura, sempre ter um texto,
não precisa necessariamente ser um texto, mas pode ser uma música,
uma brincadeira... Isso eu comecei a trabalhar no meu dia-a-dia. Isso
eu comecei a pegar e a trabalhar. (Luíza)

A análise das entrevistas também proporcionou descobertas interessantes,
como a fala de Elisa sobre sua presença no Curso, apontando para diferenças entre
professoras contratadas e professoras concursadas:
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A minha dificuldade em garantir a presença foi essa questão, porque
existe uma diferença muito grande entre o professor contratado e o
professor concursado. É a maneira como te veem É como se o
professor concursado fosse mais capacitado que você, entendeu?
(Elisa)

4.1.1 Perfil dos professores entrevistados
Com a intenção de preservar as identidades, os professores tiveram os
nomes modificados pela autora do estudo. A ordem em que aparecem nos quadros
obedece à sequência em que foram entrevistadas.
Tabela 3 – Distribuição das professoras por idade
Faixa etária
35 – 40
41 – 45
46 – 50
51 - 55

Número de professoras
1
2
3
2

Fonte: A autora (2013).

A faixa etária das 8 professoras participantes está entre 35 e 55 anos, tendo
cinco mais de 40 e menos de 50 anos
Das 8 professoras, 5 são casadas e 6 moram com os filhos.
Cabe informar que embora trabalhem em escolas de Queimados, somente
três professoras entrevistadas residem no município, as restantes moram em outros
municípios, e uma, no município do Rio de Janeiro, em Cavalcante.
O Quadro 3 indica a escolaridade dos pais e dos filhos das professoras
entrevistadas, conforme informação por elas emitida.
Quadro 3 – Escolaridade dos pais e filhos das professoras entrevistadas
Escolaridade
do pai

Escolaridade
da mãe

Elisa

3ª série do EF

2ª série do
EF

Marcela

1ª série do EF

Mobral

Eliane

2ª série do EF

4ªsérie do EF

Professora

Escolaridade
dos filhos
7º período de Administração
(UFRJ)
3º ano do Ensino Médio
_
Cursando Ensino Médio
6º ano EF

(Continua)

39

(Conclusão)
Professora

Mabel

Egna

Escolaridade
do pai
“Indefinida,
veio fugido da
guerra da
Espanha.”
“Mal sabe ler e
escrever.”

Telma

_

Greite

2ª série do EF
“Semianalfabeto”

Luíza

Escolaridade
da mãe

Escolaridade
dos filhos

4ª série do
EF

Ensino Médio

“Mal sabe ler
e escrever”
“Analfabeta
crítica”
“Analfabeta”
“Semianalfabeta”

Ensino Médio
Pedagogia
Ensino Médio
Jardim de Infância

Fonte: A autora (2013).

As

professoras

disseram

que,

embora

os

pais

possuíssem

pouca

escolaridade, influenciaram e incentivaram os estudos dos filhos.

A minha mãe tem até a segunda série, então não tem a formação da
escola, mas ela tem uma formação do mundo muito grande. Sempre
fez de tudo para a gente estudar Minha mãe é uma referência muito
grande para a gente. O estudo dela é muito pouco, mas a vivência
dela é imensa e isso ajudou muito a gente (Elisa).
Ih, a minha mãe nem concluiu o... Ela é analfabeta. Não falo que é
analfabeta funcional, porque é bem crítica, mas nunca foi à escola,
não (Greite).

Um fato interessante apontado por uma professora é a descoberta que a
mãe não lia nem escrevia, quando cursou a Escola de Formação de Professores.
Durante a infância, como a mãe orientava seus estudos, ela acreditava que sua mãe
fora alfabetizada:
Ela me tomava a tabuada. Ela sabia os números, mas não sabia a
tabuada, não. Ela me botava de castigo para estudar. Quando eu
não sabia e fingia, a expressão dela era tão forte que ela me olhava
e eu me condenava e gaguejava. Dizia: “Você não estudou, não!
Volta!” Ela sabatinava e eu tinha que saber o resultado na ponta da
língua! (...) Quando eu fui fazer o Normal, que começaram as
matérias pedagógicas, estudando Psicologia, ditado, é que eu fui
perceber que a minha mãe não sabia ler (Telma).
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Outra professora contou que desconhecia a escolaridade do pai por ele ter
vindo fugido da guerra na Espanha. No entanto, destacou a importância que teve em
sua formação:
Meu pai pode não ter tido muitos estudos, mas ele era a pessoa mais
interessada nos nossos estudos. Era ele que olhava caderno,
preocupado. Ele tinha uma padaria, então ele botava a gente para
copiar os nomes dos biscoitos, do pão, comprava gibi, falava que era
para a gente contar a história para ele, sabe? Comprava livros,
enciclopédias, tudo meu pai comprava e nos ensinou a ler jornal e
revistas, mas dizia: “Nem tudo que vocês estão lendo ali é a verdade
e nem o que tem que ser seguido. Vocês têm que analisar.” Então,
ele foi o grande incentivador (Mabel).

No entanto, o cenário se modifica quando se trata da escolaridade dos filhos:
a maioria completou o Ensino Médio. Neste grupo, dois estão cursando o terceiro
grau e um vai tentar a universidade, em 2013. Uma das professoras demonstrou
satisfação quando falou com um enorme sorriso, durante a entrevista:
Tem o Luciano que está no sétimo período de Administração na
UFRJ e tem a Gabriele que vai tentar Nutrição também na UFRJ,
este ano (Elisa).

Luíza não conseguiu esconder o orgulho em relação à escolaridade da filha,
que está na Educação Infantil. Cabe comentar que a autora observou que as
paredes da sala da casa desta professora eram repletas de palavras escritas pela
filha:
Ela já está alfabetizada, letrada, porque faz a leitura do mundo. Tem
noção de número, conhece todas as letras do alfabeto Fala muito
bem explicado, às vezes, com uma articulação ótima. Coloca os
esses com perfeição (Luíza).

A formação profissional das entrevistadas foi descrita a partir dos seguintes
indicadores: curso de formação de professor; tempo de formação; tempo de sala de
aula; escola em que trabalha; tempo na escola; vínculo com a Secretaria de
Educação de Queimados e cursos realizados.
O Quadro 4 apresenta informações em relação ao curso de formação e
graduação.
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Quadro 4 – Curso de formação e graduação das entrevistadas
Professora

Curso de formação de professor

Graduação
Pedagogia
Pós em Dificuldade de
Aprendizagem (em curso)

Elisa

Antigo Normal, na Escola Estadual Ivan
Negreiros, em Nova Iguaçu

Marcela

Escola estadual Adicional- pré-escolar
(Não lembrou o nome)

Não cursou

Instituto de Educação Geraldo de Almeida

Não cursou

Instituto Iguaçuano de Ensino

Português e Literatura
(não concluído)
Supervisão, Orientação
Educacional e Pedagogia.
Pós em Educação Especial
Pedagogia.
Pós em Docência nas
Práticas das Séries Iniciais
(em curso)
Não cursou
Pedagogia (UFF)
Pós: Relações Raciais e
Educação (UFF)

Eliane
Mabel
Egna

Escola Estadual Vicentina Goulart

Telma

Escola Centro Educacional Betel

Greite

Escola Estadual João Santos Souto
Formação e Alfabetização: Júlia
Kubitscheck.
Pré-escolar: Carmela Dutra

Luíza

Fonte: A autora (2013).

Em relação ao curso de formação de professores, fica evidenciado que
algumas o complementaram com o adicional4, que fornecia habilitação para o préescolar e alfabetização.
O Gráfico 1 apresenta o tempo de formação e o de tempo de sala de aula das
professoras:

4

O curso Normal era um curso secundário que podia ser complementado por mais um ano, o
chamado Estudos Adicionais ou “adicional”, formando professores em três áreas específicas, sendo
uma delas a de alfabetização.
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Gráfico 1 – Professoras entrevistadas: tempo de formação e de sala de aula

Fonte: A autora (2013).

Nota-se que o tempo de formação varia de 16 anos a 35 anos, e o de sala de
aula possui a mesma variação, mas com alteração do grupo de professores.
Observa-se, no entanto, que para Elisa, Telma e Luíza ambos os tempos são
equivalentes. O restante tem mais tempo de formação do que de sala de aula, com
exceção de Eliane e Marcela. As duas professoras descrevem que desde muito
cedo já se sentiam no magistério. A professora explica essa relação de tempo:
Olha, em sala de aula, estou desde que me entendo por gente.(...)
Com 12 anos comecei a dar aula em casa. Minha mãe comprou um
quadrinho para mim e eu tinha cinco aluninhos.(...) Com 14 anos,
tinha 10 alunos e essa vontade foi crescendo dentro de mim. Eu
recebia, cobrava um valorzinho E minha mãe incentivando. Cada vez
que eu dizia para minha mãe “Ah, mãe, acho que eu quero ser
professora!”, ela comprava um quadro maior.(...) Quando fiz a
formação de professor, eu já tinha 60 alunos (Eliane).

A Tabela 4 indica o tipo de vínculo dos professores com a prefeitura de
Queimados e o tempo que estão na escola.
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Tabela 4 - Tipo de vínculo com a prefeitura de Queimados e tempo na escola
Tipo de vínculo

Tempo na escola Nº de professoras
1 ano
3
Contratada
2 anos
1
3 anos
1
5 anos
1
Efetiva, com duas matrículas
8 anos
1
12 anos
1
Fonte: A autora (2013).

Quanto ao vínculo com a Prefeitura, quatro delas são contratadas e as outras
quatro são efetivas. Essa proporção, no entanto, não parece ser a realidade do
quadro do município, pois segundo informação dada pela SME de Queimados, em
entrevista por telefone, em março de 2013, compunham o quadro de professores
dos anos iniciais do Ensino Fundamental, em 2012, cerca de 308 professores
concursados e, aproximadamente, 505 contratados. Cumpre informar que esse
quadro foi modificado, após o concurso, em Janeiro de 2013, passando a ter 616
concursados e 101 contratados, com previsão de serem efetivados mais 200
professores aprovados neste mesmo concurso.
Convém ressaltar que no grupo das concursadas, Egna, Telma e Luíza
possuem curso de graduação e pós-graduação. No grupo das contratadas, somente
Elisa tem graduação em Pedagogia e cursa pós- graduação. Observa-se, também,
que no grupo das concursadas todas possuem duas matrículas, na mesma escola
ou não, no mesmo município ou não.
Cabe comentar que, do grupo de professoras contratadas, nenhuma
conseguiu aprovação no último concurso para o magistério realizado pela prefeitura
de Queimados, no final de 2012. As professoras explicaram o insucesso:

Infelizmente, eu não fui bem no concurso, então não tenho
esperança de entrar. Agora, entreguei vários currículos e estou me
preparando para o concurso de Japeri (Elisa).
Eu passei aqui na prova de Queimados, mas não passei com uma
margem muito grande, fiz só 56 pontos, então, é como se a gente
nadasse, nadasse e morresse na praia (Mabel).

Os dados indicam que as professoras contratadas permanecem pouco tempo
nas escolas de Queimados, já que a lei não permite que o vínculo com a prefeitura
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se prolongue por mais de três anos consecutivos. Uma das professoras explicou o
que sentia, ao final do contrato:
Então é aquela coisa assim: mesclar. Chegar na escola, na sala de
aula, cantar, pular e tudo, dar o conteúdo, a matéria e envolver o seu
aluno. (...) É... e acho que é por isso que eu estou sentindo tanto a
minha saída (Elisa).

Muitas professoras informaram que, sempre que podem, inclusive aos
sábados, realizam cursos de formação, chamadas por algumas de “capacitação”. No
entanto, há referência à dificuldade de realização quando são pagos, preferindo, por
isso, cursar os oferecidos pela Prefeitura:
Vários! Tudo, tudinho pela Prefeitura! Tudo quanto era curso eu me
inscrevia. A gente tem a prática, mas a teoria... (Telma).
Sempre faço. Todos que aparecem, que estão dentro do meu
horário, eu faço. Quando vejo alguma colega falar: “Ah, eu tenho um
curso no sábado, tenho um cursinho de três dias...” Eu estou sempre
fazendo (Marcela).
Ah! Sempre que tenho oportunidade, estou buscando, não é? O que
dificulta um pouco é a relação financeira (Elisa).

4.1.2 O Professor e a Alfabetização
Essa categoria foi descrita a partir dos indicadores: regência na alfabetização;
processo pessoal na alfabetização; razão da escolha pela prática como
alfabetizadora e concepção de alfabetização.
Cabe informar que geralmente, em Queimados, quem escolhe as turmas, em
cada ano letivo, é o professor. Assim, os professores concursados e mais antigos
têm prioridade, optando, segundo as entrevistas, por “séries mais fáceis de lecionar”
do que as de alfabetização:
Quando cheguei, alguém falou assim: “Mabel, você não quer a
alfabetização?” Sei que acabei ficando. Não tinha um método exato,
não tinha cartilha, não tinha nada. Então, você começa a criar com a
criança. Foi um ano proveitoso (Mabel).
Quando entrei na Prefeitura, você sabe muito bem, para quem chega
se dá o quê? Primeiro ano, não é? Geralmente é isso. As turmas que
dão mais trabalho na escola, quem pega são as professoras mais
novas (Telma).
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A regência nas turmas de alfabetização não foi escolha das novas
professoras. Tanto para as efetivadas quanto para as recém-concursadas foram
oferecidos grupos de crianças em fase de alfabetização ou com dificuldade no
processo que compunham as turmas ALFA.
Deve-se informar que a formação de uma turma ALFA tem a seguinte
orientação da SME de Queimados: ter como regente professor concursado com
prática em alfabetização. As entrevistas, entretanto, mostraram uma outra realidade:
a maioria das escolas indicam essas turmas a professores que, muitas vezes, se
encontram em sua primeira experiência com turma.

Quando entrei por contrato, ninguém me conhecia, eu era anônima
lá. Me deram uma turma de alfabetização. Essa turma era uma turma
que na época ninguém queria.(...) Bom, no município, eu fui indicada
por contrato. Na escola tinha uma turma de ALFA, onde já tinham
passado quatro professores e já era outubro. Eu pensei: “O que eu
vou fazer numa turma ALFA em outubro?”. (Eliane)

O processo pessoal na alfabetização, de acordo com as declarações das
professoras, não deu origem a lembranças agradáveis. Algumas delas não se
lembravam da professora. No entanto, ficaram na memória de cada uma delas
momentos agradáveis e pessoas que foram decisivas no período de sua
alfabetização.
Quando eu cheguei na escola, minha mãe já tinha contratado uma
pessoa para ensinar a mim e à minha irmã, então eu fui aprendendo
a ler mesmo foi em casa.(...) Eu não lembro o nome da cartilha, mas
lembro que tinha o gatinho Pompom e tinha o menininho Davi, que
tinha uma franjinha. Eu me lembro nitidamente da franja dele,
cortada assim, de lado. Foi uma fase boa.(...) Meu avô era um
contador de histórias e, quando eu viajava para Minas, ficava três
meses de férias, porque elas eram longas e, assim, ele contava
todas as histórias. Ele contava histórias de uma maneira...Ele me
levava para a garagem e lá tinha uma rede. A gente ficava ouvindo
ele contar histórias, histórias, histórias, histórias... Então, essa parte
da minha alfabetização foi muito legal.(Elisa)
Passei o ano todinho estudando com uma professora que não me
chamava a atenção em nada, porque eu não tenho nenhuma
lembrança do C.A.(...) Eu já tenho lembranças da primeira série. A
professora Cacilda era uma professora brava, mas muito doce. Brava
no físico. Era muito alta, gordinha, negra, mas tinha uma voz muito
doce. Bem rígida, mas ensinava muito bem e a classe inteira
aprendia.(Marcela)
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Esse tempo não foi muito bom na minha vida. O contexto da cartilha
era em cima de três personagens, Casinha Feliz, um negócio
assim.(...) Mas tem uma coisa que me marcou bem. Minha mãe tinha
uma amiga chamada Carmélia, que era professora. Então, eu olhava
para a Carmélia e via aquele jeitinho dela tratar os alunos, meigo. Eu
ainda era pequena. Eu falava assim: “Quero ser professora igual a
Carmélia, assim, boazinha com os alunos.” Eu tive um professor, o
Leonai, que me batia com palmatória, porque eu não sabia tabuada.
Aí, eu falava: “Quando eu crescer, vou ser professora, mas vou ser
igual a Carmélia.”(Greite)
Eu tinha dificuldade em aprender a ler. Meu pai ficava assim: “Você
vai conseguir, é assim mesmo, amanhã você vai estar melhor.” Já a
minha mãe, puxava meus cabelos e me chamava de burra,
arrancava a folha do caderno para eu passar a limpo, porque a
minha letra era horrível.(...) De burra, burra, assim, não, mas hoje,
pelas atitudes, pois eu não me lembro das palavras, eu me lembro
muito dos gestos. É como se naquele momento eu não quisesse
escutar o que eu já estava acostumada a saber.(Mabel)
Eu não me lembro da alfabetização. Eu repeti a 2ª série e a minha
mãe ficou muito chateada. (Luíza)

Ao falar sobre a razão da escolha pela prática em turmas de alfabetização,
ficou evidenciado que a dificuldade de aprendizagem das professoras, a procura de
caminhos menos sofridos para alfabetizar e a possibilidade de ajudar aos alunos a
descobrirem novas realidades, foram os fatores determinantes que as levaram a
atuar como alfabetizadoras.

Devido à minha dificuldade de aprendizagem, eu passei por alguns
traumas e quando percebi que podia ensinar alguém, fui achando
muito bom. Fui, então, acolhendo aquelas pessoas e elas foram me
acolhendo. Até hoje, quando pego uma criança que não consegue
aprender, fico muito incomodada. (Elisa)
É pela minha dificuldade. Eu acredito, assim, que eu consegui, mas
que caminho mais fácil eu posso levar aquela criança a conseguir?
(...) Eu pegava aquela cartilha e tinha o desenho de “Olavo viu a
uva”. Todo mundo via e sabia identificar onde estava escrito. Só eu,
não conseguia, porque não tinha auto-estima nenhuma.(Mabel)

As professoras apontaram que a escolha como alfabetizadora traz a
possibilidade de mostrar aos alunos uma realidade diferente da que eles conhecem:

Eu quero ver as crianças aprendendo a ler, a descobrir, porque
lendo, você descobre o mundo. Através da leitura, você descobre
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tudo. Então, pensei: “Vou ajudar essas crianças a descobrirem esse
mundo lá fora, mas vou ajudar através de quê? Da leitura!
Alfabetizando!” (Greite)

Um momento interessante proporcionado pelas entrevistas foi o da resposta
de uma das professoras a essa questão, pois a levou a uma reflexão sobre algo em
que jamais pensara:
Bom, inicialmente, foi por acaso. Eu não sabia disso, mas agora,
assim... Essa pergunta é interessante. Eu acho que tem a ver com a
minha alfabetização, porque...eu...nem sei o porquê, mas acho que
estou tomando consciência agora, hoje. (risos). Eu nunca parei para
pensar. (...) E agora, sentada aqui, eu penso que... não sei, mas
talvez porque, assim, eu não tive muita atenção na minha
alfabetização.(
) Mas eu nunca realmente pensei no porquê de
alfabetizar. Acredito que é porque é gratificante. Eu não sei a palavra
certa para usar neste momento.

Na concepção sobre alfabetização, percebe-se em algumas falas marcas dos
primeiros anos de escola e a seu processo de aprendizagem. Assim, como diversas
foram as experiências de cada professora, diversas também foram as concepções
apresentadas (Quadro 5).
Quadro 5 – Concepções sobre alfabetização
Concepções
Alfabetização como
essencial para o
exercício da cidadania
Alfabetização como
fator fundamental para
mudança de história de
vida
Alfabetização com o
sentido relacionado ao
processo de leitura e
escrita.

Falas de suporte
“Alfabetização é o pontapé para o cidadão se tornar um
verdadeiro cidadão.”
“A alfabetização vai além do decifrar o signo, o símbolo, é tornar
uma criança... uma pessoa cidadã, sabendo seus direitos.”
“É ensinar a ler, escrever, a buscar esse mundo, a descobrir
através da leitura o que nós podemos(...). Você sabe que eles
não têm muito como sair de lá mesmo.”
“Para mim, é mostrar o mundo, ler e conhecer o próprio mundo,
crescer e ampliar os horizontes.”
“O me-ni-no-co-me-u-a-ba-la. Para algumas colegas isso era
alfabetização. Para mim, não. Eu queria que que as crianças
lessem: O menino comeu a bala. Isso quer dizer que tinha um
menino, ele era criança, comprou a bala ou alguém deu uma
bala para ele, que abriu, comeu, viu que era de uva, que era a
que ele mais gostava. E tinha que escrever com letra maiúscula,
ponto final e sem erro no meio do caminho. Isso dá muito
trabalho.”
“É a descoberta do conhecimento, porque a partir do momento
que ele perceber que com o mesmo ma de mala, ele pode
escrever macaco, macarronada, acabou! Ninguém segura mais
ele.”

(Continua)
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(Conclusão)
Concepções
Alfabetização com
sentido relacionado ao
momento em que ocorre

Falas de suporte
“Não são as séries iniciais. Alfabetização é durante. Vai além de
decifrar o signo.”
“Tem as técnicas, tem toda a teoria, mas na prática, é um
aprendizado, porque não tem uma coisa elaborada: É dessa
forma, é agora. Não tem uma receita.”
“É despertar, é interesse, é abraçar, apalpar, porque as palavras
começam a ter sentido, como se pudessem ser tocadas com as
mãos.”

Fonte: A autora (2013).

O que é comum em todas as falas é a certeza que histórias de vida podem
ser mudadas a partir da leitura de um mundo além de Queimados, o que é
possibilitado pela alfabetização.
Pode-se observar, ainda, que nas concepções das professoras sobre
alfabetização há a percepção do processo como possibilidade de estar no mundo,
poder interpretá-lo e refletir sobre ele, enxergando-o muito além do óbvio e do
esperado.

4.1.3 Modelo de Curso
Essa categoria foi descrita a partir dos seguintes indicadores: indicação para
o Curso; finalidade do Curso; duração e carga horária; dias de realização; estrutura
do espaço físico e condições de liberação de sala de aula.
Quanto à indicação para o Curso, ficou claro que, embora fosse voltado para
as professoras com regência nas turmas ALFA, algumas foram convidadas e outras
ficaram sabendo de sua realização por acaso:
A orientadora disse: “Eu vou estar te indicando, porque sei que você
absorve tudo de bom e coloca em prática o que recebe. Então, vai
somar à sua vida.” E essa foi a minha indicação para o curso
(Greite).
Eu ouvi e falei assim: “Dá licença? Eu poderia participar? Eu não sou
da rede, sou contratada.” Nisso, a coordenadora do curso chegou:
“Mas quem disse que precisa ser efetiva? Pode participar, sim!” O
curso já tinha começado (Elisa).
“Esse curso... Eu não fui indicada, não, eu corri atrás” (Telma).
“Olha, inscrevi você num curso. Depois a gente conversa.” “Está
bom.” Não sabia do que era, como era nem quando era. Na primeira

49

aula, eu não participei, porque não chegou o horário nem o local que
deveria ser (Mabel).

Cabe destacar que duas professoras estavam realizando o Curso pela
segunda vez. Uma delas contou que fora indicada como convidada, já que havia
participado da edição de 2011:

Não precisava fazer, mas achei o do ano passado muito bom, e tinha
gente diferente. Além disso, este ano ia ser mais difícil, por estar com
o 4º ano ALFA. Assim, todo aprendizado seria bem vindo (Marcela).

Ao se referirem à finalidade do curso, as entrevistadas mostraram opiniões
diferentes. Uma professora apontou para a diferença no resultado da alfabetização
entre alunos das redes pública e privada:
É complicado você assimilar o porquê de uma criança na 2ª, 3ª
séries da escola particular ter a capacidade de ler e interpretar. (...) A
gente tem que quebrar essa barreira (Elisa).

Outras associaram o Curso ao fato de fazê-las trazer à tona o que já fazem ou
já fizeram, que foi relembrado nas narrativas compartilhadas, metodologia adotada:
Muitas coisas que a gente guarda na memória, mas que caem no
esquecimento. (...) Então, o curso traz à tona muita coisa que a gente
já fez, que a gente faz e coisas que a gente pode fazer futuramente.
É um curso de troca (Eliane).

Há professoras, também, que fizeram relação da finalidade do curso à
oportunidade de contato com “os pensadores sobre educação”:
Para ser sincera, não tenho tempo de ler os pensadores sobre
educação. Como não fiz pedagogia, conheço uma coisa ou outra,
mas não estou o tempo todo em contato com propostas e atuando
dentro de alguns pensadores (Mabel).
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Quadro 6 – Opinião dos professores participantes
Categoria

Indicadores

Duração/Carga
Horária

Tipo de opinião
Favorável
“Boa, porque mais do que isso
vai desencontrar com nossos
horários na escola e com outros
projetos.”
“É um tempo bom, porque dá
para a gente ter o início, o meio e
o fim.”
“Adequado.”
“Ficou melhor, porque sábado a
gente tem outras coisas para
fazer.”

Modelo
do Curso

Dias de
realização

“As professoras estavam
achando cansativo, porque
tinham que dar aula e ir ao
curso.”
“Facilitou.”
“Achei bom durante a semana,
porque no final de semana, fica
meio complicado.”

Desfavorável
“Não tinha que ser um
curso com tempo
determinado.”
“A gente acaba tendo
pouco tempo para
conversa.”
“Quinzenal, mas com um
tempo maior para expor.”
“O que deixou muito a
desejar foi a postura da
Secretaria que às vezes
não cumpria com os dias
combinados.”
“Os horários não batiam.
Teve dia que não fui,
porque não recebemos o
comunicado.”
“Eu já estava saindo e
era informada que não ia
ter, que ia ser outro dia.”

“Na maioria das vezes, às sextasfeiras. Foi bom.”
Fonte: A autora (2013).

Nas respostas sobre os dias de realização, duração e carga horária, as
entrevistadas mostraram desejo de que tivesse uma maior duração, como ficou claro
nas palavras das professoras:
“Não deveria ser um curso com tempo determinado”. (Marcela)
“Acho que poderia ser mais de uma vez.”(Elisa)
“Poderia ser extenso, infinito!” (Mabel)
No entanto, na maioria das respostas, surgiu uma opinião dividida sobre a
carga horária, com a qual cerca da metade do grupo se considerou satisfeito e o
restante sugeriu a ampliação:
Achei boa a carga horária, porque até devido a outros projetos que a
gente trabalha, mais do que isso desencontraria com nossos horários
(Eliane).
Quinzenal, mas com um tempo maior para todas conseguirem expor
suas ideias, para trocarem as ansiedades (Marcela).
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Quanto à mudança do dia de sábado para sexta-feira, foi unânime a
aprovação, de acordo com a explicação de uma professora:
Ficou melhor, porque sábado a gente tem outros cursos ou até pela
vida mesmo, que é o tempo que temos para ficar em casa e também
pela vida social. Assim, foi muito bom a Prefeitura ter liberado a
nossa presença na escola para estarmos no curso (Marcela).

A postura da Secretaria de Educação em não respeitar o calendário
elaborado junto à coordenadora do curso foi criticada:
A Graça passou para a gente, que tinha as aulas muito bem
planejadas, mas a Secretaria, nesse ano, deixou muito a desejar, já
que não cumpriu, às vezes, o calendário elaborado junto à
coordenadora do curso (Luíza).

Deve-se destacar que, para a maioria das professoras, o espaço físico foi
apontado como ponto de insatisfação:
O espaço físico é um problema, porque a gente está numa escola em
funcionamento.(...) Bom seria tivéssemos uma sala totalmente
fechada, como o auditório, mas como é o teatro do município,
sempre tem outras atividades que lá acontecem (Marcela).

Essa opinião foi reforçada por uma professora::
O espaço físico poderia ser melhorado: o som, a acomodação... Eu
acredito que a gente tenha espaço físico para isso aqui em
Queimados (Greite).

Uma outra professora, além de destacar problemas físicos, também ressaltou
a falta de um atributo que nomeou como “aconchegante”:
Era mais gostoso quando era na outra escola. De tudo eu gostei: do
espaço, da atenção, de tudo! Tinha aquela recepção gostosa,
cafezinho, chá comunitário. Era mais aconchegante. (...) Tinha tudo
direitinho. Aí, quando foi para uma escola grande, nós ficamos
perdidas, o suporte não foi tão bom. Cada hora era numa sala
(Eliane).

A liberação de sala de aula no dia de curso, determinação da Secretaria de
Educação, foi respeitada por algumas escolas, que permitiram ou incentivaram a
participação das professoras.
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Algumas professoras descreveram nas entrevistas a organização da direção
pedagógica para que os alunos não ficassem sem aula:
A minha diretora era bem aberta quanto a isso. Ela sabia que era
questão mesmo de formação, que eu estava buscando o melhor para
a minha turma. (...) Ela mesma ficou várias vezes com a turma
(Luíza).
Eu não tive dificuldade, porque a escola se organizava antes.
Somente quando elas não podiam ficar com a turma, dispensavam,
mas era uma organização delas (Greite).
Geralmente, fica com a coordenadora, que aqui é chamada de
dirigente de turma, que leva a turma para a sala de leitura. Então,
nesse dia, a turma não é dispensada (Marcela).

No entanto, houve escolas que descumpriram essa orientação e, dificultando
a saída de sala de aula, impossibilitam a presença de um grupo de professoras nos
encontros:
A coordenadora falava: “Amanhã, você não pode ir, porque a fulana
vai ao médico. Você não tem que ir ao curso, pode faltar (Telma).
O problema de lá é que tudo que tem de tirar professor de sala, ela
reclama, dá o contra.(...) Quando o curso pedia algum trabalho, ela
dizia: “Ah, eles estão querendo demais, parem de ir”. (...) Eu
participei de uns três encontros, mas minha diretora me proibiu de
continuar (Egna).

As entrevistadas afirmaram que na metodologia desenvolvida no curso, houve
organização e planejamento:

Tudo foi muito bom, muito novo, tudo muito organizado, tudo muito
amarrado, todo mundo muito comprometido. Tinha um
encaminhamento. Havia uma raiz. Não era uma coisa lançada assim
sobre a terra simplesmente. Havia uma semente plantada, que foi
crescendo, germinando e virou raiz (Elisa).

O fato de a metodologia ser baseada em relatos foi outro ponto enfatizado:
Tinha que ler, tinha que fazer, tinha que relatar, tinha que levar a
atividade e rever a sua prática (Telma).
Foi muito boa essa questão de você falar, de você deixar a criança
falar, que é o que acontece com a gente,, porque tem curso que o
professor vem, fala, fala, fala, dá o recado dele, mas a gente não se
expõe (Luíza).
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Algumas professoras disseram que fundamental foi a rotina do curso, tanto
em termos de uma similaridade na sequência das atividades em todos os encontros,
quanto à utilização de um quadro que indicava a sequência das atividades no dia do
encontro, o que foi denominado “roteiro”:
A metodologia foi bem eficaz. Tem o começo, o meio e o final. E a
gente tem sempre essa rotina de começar, de ter uma leitura, de
discutir sobre a leitura, de falar sobre as nossas dificuldades, de falar
sobre a visita que fizemos, de alguma coisa que lemos. E a gente
acaba, com essa rotina, envolvida, também, no planejamento. O
interessante foi que em nenhum momento, do ano inteiro, elas
fugiam da rotina.(...) A gente tem a rotina no curso e não é cansativa
(Marcela).
Outra coisa que achei super interessante foi a questão do roteiro,
porque eu passei a perceber o quanto isso era importante também
para as crianças (Luíza).

O fato de a metodologia ter sido desenvolvida por professoras que atuavam
em turmas foi visto como singular, o que provocou uma identificação das
participantes com as professoras do Curso, facilitando a comunicação entre elas:
Às vezes, você pega alguns profissionais falando de educação, mas
eles não atuam em sala de aula, não é? E aqui são pessoas
atuantes. É diferente, porque é uma linguagem comum, é uma
situação que eu passo, você poderá passar ou ter passado (Mabel).

Quanto às atividades desenvolvidas no Curso, as professoras mostraram, em
unanimidade, que foram positivas.
Ao serem indagadas sobre realizar e ouvir narrativas, observar e ter suas
aulas observadas, escutar histórias, ficou evidenciado, na

descrição das

professoras, que algumas atividades foram mais significativas do que outras.
Destacaram o fato de que não estavam ligadas somente ao enriquecimento de sua
prática, mas à sua emoção como profissional e ser humano. Assim, por lhes
deixarem marcas diferentes, as atividades apresentaram, também, graus diferentes
de importância:
Aquele vídeo “Escritores da Liberdade” foi marcante. Aquele vídeo
me marcou muito! (Greite).
Vou escrever o meu memorial baseado nisso, pois teve coisas na
minha vida que eu deixei para trás, que não era para ter deixado,
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porque são coisas que fazem parte da minha vida.(...) Ouvir as
narrativas foi emocionante, sabe por quê? Porque todas as narrativas
que ouvi tinham um pouco de mim (Luíza).
Olha, narrar... Foi uma coisa a minha narrativa, porque sempre fui
muito encolhida e ali eu abri meu coração. E quando eu consegui
colocar para fora, eu pude perceber que, assim como eu, muitas e
muitas crianças passaram pelo que eu passei e ainda passam
(Elisa).
Eu gostei da história “Menina bonita do laço de fita, porque mexe
com a nossa emoção. Até levei para sala de aula.(...) Como criança
negra, minha mãe fazia trancinhas no meu cabelo e, um dia, um
coleguinha desmanchou minhas trancinhas e eu vim para casa com
o cabelo solto, aquela vassoura...(Eliane).

Ao citarem autores que passaram a conhecer, a consultar ou utilizar, muitas
professoras apontaram um, reconheceram seu valor, mas um fato curioso é que
quase a metade não conseguiu lembrar o nome do autor apreciado: “É que foram
lidos muitos livros e a cabeça falha.” Ou, ainda:
Pior que agora eu não lembro o nome dele, mas o autor que a gente
leu para fazer o memorial, eu gostei muito dele. Teve um texto
também, é que às vezes, eu leio e não guardo o nome. Agora, eu já
coloquei em mim que tenho que ler, passar a ler e a fazer a resenha
do que li e guardar o nome do autor e fixar mesmo (Luíza).

Houve também professoras que destacaram autores que tinham relação autor
com a prática pedagógica:

Então, você começa a fazer a sua prática e a pensar: Preciso ler
para saber como é que ele conseguiu chegar até ali (Mabel).
Eu sempre gostei da Emília Ferreiro, mas eu não entendia muito as
fases de aprendizagem da criança. Depois do curso, eu passei a ter
um novo olhar para esse processo (Marcela).

A troca de livros de autores significativos para as professoras passou, com o
tempo, a ser percebido como importante, já que deu origem a um interessante
movimento paralelo de leitura:

Olha, lá no curso uma amiga me deu um livro de Augusto Cury. Eu li,
gostei muito e guardei. Aí, eu dei para ela um de Rick Medeiro. Uma
troca entre a gente (Greite).
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Um aspecto a ser ressaltado é o certificado a ser fornecido após o Curso. As
professoras, na sua maioria, veem como muito importante obter um certificado da
UFRJ que julgam como uma instituição “renomada e respeitada”, com maior peso
em relação a uma universidade particular, aumentando as chances em concursos e
novos empregos:

Um certificado federal tem muito peso em relação a um particular
(Egna).
Felizmente ou infelizmente, nosso mundo é um mundo de papel.(...)
Você tendo o papel, as pessoas têm um novo olhar para você, e um
certificado da UFRJ traz muitas possibilidades (Marcela).

As professoras entrevistadas atribuíram o valor de “mais preparadas” às
profissionais atuantes no Curso, já que lhes proporcionam um conhecimento
significativo:
No Curso, as professoras parecem mais capacitadas e objetivas, nos
levando a conhecer o que realmente é importante (Greite).
Não só a questão do peso, mas pelo fato de eu poder ter convivido
com vocês, com o pessoal que fez parte da coordenação, e poder
beber um pouquinho na fonte de vocês. Sugar o conhecimento de
vocês, assim (Luíza).

Algumas professoras destacaram a responsabilidade trazida com esse
certificado. Houve uma colocação na qual ficou claro que o certificado desta
universidade é motivo de satisfação:
Se a UFRJ me habilitou, eu tenho a responsabilidade de não errar
ou, pelo menos, de errar menos (Mabel).
Vamos pela vaidade, primeiro. É um certificado da UFRJ. Para mim
tem um peso pessoal. É uma coisa boa você olhar UFRJ. É muito
bom (Eliane).

Como ações sugeridas para as próximas edições do Curso, as professoras
gostariam que houvesse uma maior divulgação e que as atividades não ficassem
restritas somente a Queimados e ao CAp e que abrangessem
séries:

também outras
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Acho que a Secretaria tinha que divulgar mais o que é este curso
para que outras pessoas também venham a ter essa transformação
(Elisa).
Eu acho que poderia alcançar mais pessoas. (...) Eu sei que é uma
minoria, mas uma minoria pode se tornar uma maioria (Eliane).
Tinha que ter uma parceria, porque seria bom que a equipe
aumentasse, já que para a coordenadora sozinha, não dá. E que não
seja restrito ao 4º e 5º anos ALFA (Telma).

Outra sugestão feita por uma professora foi que oficinas, como as
dinamizadas na Jornada Pedagógica, passem a ser realizadas contemplando outras
áreas além da alfabetização:
Eu acho que a gente pode partilhar, nas oficinas, a questão do
conhecimento, da alfabetização, com as outras áreas (Luíza).

Uma professora aponta para ações diferenciadas entre o Curso e o Projeto:
O projeto de extensão deve ficar mais com a teoria e o Curso com a
prática, porque tenho percebido que algumas colegas não fazem o
Curso por causa do excesso de leituras e trabalhos (Marcela).

4.1.4 O Professor e a Prática
Essa categoria foi descrita a partir dos seguintes indicadores: mudança na
metodologia da alfabetização; mudança na prática escolar apontada pelo professor e
por outros.
A mudança na metodologia surgiu na fala de quase todas as professoras, e
uma delas apontou o Curso como espaço de reflexão sobre a prática, provocando
transformações:

Eu estava ali toda empolgada e me chamaram de tradicional. Ah, eu
fiquei muito chateada, mas depois, nos encontros, comecei a
perceber: “Nossa! Muito tradicional, não! Tradicionalíssima!” (Elisa).

As professoras afirmaram que as mudanças na metodologia tiveram como
consequência mudanças nas salas de aula, citando, inclusive, a decoração e a
organização das mesas e cadeiras:

57

Tinha aquela coisa de encher a sala de borboleta com a letra B, tinha
que ter uma casa com a letra C e aquela coisa toda. E a gente fica
muito presa nessa ornamentação, sendo que se tiver jornal, um
monte de livros, se todo dia chegar e ler uma história e pedir para ele
contar também, isso é muito mais importante que uma sala toda
enfeitada. Foi depois do curso, porque eu pensei; “Poxa, elas
chegam aqui, leem, elas oferecem aquele momento de leitura, então
eu também quero proporcionar isso para meus alunos. O cantinho de
leitura foi baseado no curso (Elisa).
Eu consegui prender a atenção deles, trabalhando em grupo. Eu vi
no CAp, as cadeiras viradas e todo dia transformo a sala. Eu entro
lá, junto tudo e, no final do dia, eu separo. Eu descobri que é a
melhor maneira de trabalhar (Marcela).

Outra modificação metodológica foi a necessidade da inclusão de todas os
alunos de uma classe nas aulas, adaptando as tarefas para diferentes habilidades
de acordo com o desenvolvimento de cada um deles:
Há um tempo atrás, eu separava os alunos que tinham esse perfil
daqueles que tinham aquele perfil. Agora, eu trago uma atividade
para todos. Para um, peço que leia uma frase, para outro, uma
palavra, mas a atividade é a mesma, ficando todo mundo no mesmo
contexto (Marcela).

Uma professora contou que passou a alfabetizar a partir de textos
significativos para a turma e outra professora falou do prazer em ler para os alunos:
Eles sabiam a letra da música, eles sabiam a letra da música
todinha, então passei a alfabetizar usando o quê? A música! (Greite).
Eu mudei. muito. Ler para o aluno sem ter aquela obrigação de
cobrá-lo a interpretação, só para ele se deliciar, gostar da leitura
(Telma).

Uma professora contou ter desenvolvido, a partir do Curso, um projeto no qual
lia com os alunos e para eles, sem o compromisso de trabalhar o texto com
exercícios, o que Eliane complementou, destacando que a produção de texto na
alfabetização de sua turma passou a caminhar junto à leitura de histórias:
E aí, surgiu o café com conto. Nas minhas compras, eu já comprava
um biscoito sobrando para esses dias. E até as mães que ficavam
aguardando os filhos, passaram a fazer parte (Greite).
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Eu venho trabalhando muito a produção de texto. No passado, eu
nunca tinha trabalhado assim. Trabalhava daquela forma automática
e as crianças aprendiam a ler... com letras, com o alfabeto (Eliane).

As professoras mostraram a certeza de que é preciso acompanhar as
mudanças e que há sempre algo a acrescentar e a ser acrescentado na convivência
pessoal ou profissional com o outro:
Eu reaprendi, porque o tempo passa e se você não entra naquela
engrenagem para mudar, você fica para trás. Você tem que vivenciar
o que as crianças estão vivenciando ali fora. Foi o que a gente
vivenciou e trocou (Greite).

Quanto às mudanças na prática apontadas por alunos, coordenadores ou
colegas de escola, as professoras destacaram apreciações sobre as aulas:
Não só um aluno, sabe, mas os meus alunos, todos eles, mesmo
aqueles com mais dificuldade, achavam minha aula diferente (Elisa).
Elas dizem: “Ah, ela está sempre trazendo esse tipo de atividade.
Estou sempre lá na sala dela para dar uma olhadinha!” (Marcela).
Eu chamo a coordenadora, eu chamo a direção e falo: “Olha, só, dá
essa sugestão para as meninas. Vejo pelo lado do aluno. Eu fico
chateada quando abro a porta e vejo aquela mesmice no quadro,
todo mundo parado, enfileirado (Telma).
A minha orientadora pedagógica acompanha muito nosso trabalho.
Eu faço plano de aula, acrescento tudo lá e ela acha que é um
diferencial a maneira como eu elaborava minhas atividades
baseadas nesse trabalho, nessa orientação, nessa informação que a
gente recebe do curso (Eliane).

4.1.5 O Professor e o Desenvolvimento Pessoal
Essa categoria foi descrita a partir dos seguintes indicadores: convivência
com outros profissionais e influência do curso em sua confiança, atos e julgamentos.
Quando as entrevistadas falaram sobre convivência, houve referência a
pessoas da Secretaria de Educação de Queimados:
Ah, facilitou, porque algumas vezes eu falava com a Lina assim:
“Lina, estou precisando lá na minha escola...” Nem sempre ela pôde
atender, mas facilitou (Marcela).
A convivência com a Secretaria foi com a Cristiane e a Angélica, que
eram nossas intermediárias (Eliane).
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Quanto à convivência com as outras professoras, as falas mostraram que as
relações com as colegas de Curso se expandiram para além dos momentos do
curso:
Nossa! Fiz! Fiz com a Marcela, com todo mundo.(riso) Entro no portal
e começo a conversar. (...) A gente marca de dormir uma na casa da
outra (Greite).
Colega eu tinha, mas fiz muito mais parceria, me tornei mais próxima
(Telma).
Tem amizades que a gente vai levar para o resto da vida (Eliane).
Inclusive, no final do ano, a coordenadora falou assim: “Gente,
engraçado, essas duas aí estão iguais à unha e cutícula” (Elisa).

Cabe salientar que as professoras passaram a se comunicar, pela internet, no
grupo Conversas entre Professoras ao qual a autora do estudo também passou a
fazer parte:
Hoje tive um dia maravilhoso no trabalho. Fiz com os alunos do
terceiro ano brinquedos de sucata e foi uma experiência maravilhosa
As crianças ficaram encantadas com o telefone sem fio e o biboquê
(Elisa).
Ai, amigas que saudades de vocês. Espero poder me encontrar com
vocês em breve. Um beijão com muito carinho em todas (Eliane).
Com certeza vamos nos encontrar. Beijos (Luíza).

Contudo, sob o ponto de vista de uma delas faltou algo na convivência entre
as professoras que realizaram o Curso, que explicou como:

Não existia um grupo. Existiam, às vezes, duplas. (...) Quando a
gente toca, a gente chega, há aconchego. Acho que faltou isso das
pessoas entre si (Mabel).

Quanto à convivência com as outras profissionais da escola em que
trabalham, uma delas destacou:
Elas passaram a me respeitar mais, a ver o compromisso (Elisa).
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Algumas professoras apontaram a convivência entre elas e a coordenadora
do Curso:
São pessoas que a gente não quer mais perder de vista, que
trouxeram muita experiência (Eliane).

As professoras mostraram que o Curso teve influência nas mudanças
pessoais, o que lhes trouxe mais segurança nas ações e em expor seus pontos de
vista. Algumas apontaram a certeza adquirida com o Curso, de que a formação
certamente será continuada.
O mestrado para mim era uma coisa impossível, mas agora percebo
que não é tão impossível assim. Eu posso me tornar uma
pesquisadora também (Elisa).
Eu comecei a perceber que não era um problema só meu. Me
libertei! Foi quando eu comecei a participar do Curso (Marcela).
O Curso foi mostrando que através do seu interior, das mudanças,
das suas percepções, você pode fazer essa mudança no outro
(Mabel).
O Curso me deixou mais confiante, no sentido de trocar com as
pessoas, de dar, não pegar tudo e botar numa caixinha (Eliane).

Na fala de uma professora surgiu uma reflexão trazida pela entrevista, o que
não era esperado, mas era desejado:
Você não tem percepção de que do que você se tornou em prol
daquilo que você passou. Pelo menos, eu não tinha consciência
disso. Assim, depois de muito tempo eu percebi no Curso que eu tive
atitudes e me tornei o que eu sou, devido ao que passei e não queria
que os outros passassem (Mabel).

4.1.6 O Professor e o IDEB
Essa categoria foi descrita a partir dos seguintes indicadores: conceito de
IDEB; conhecimento dos IDEBs de sua escola e do município; definição de um bom
IDEB e sua relação com este e com outros cursos.
Analisando as respostas das professoras, a autora classificou-as em três tipos
de percepções sobre IDEB:
 Desconhecimento do significado de IDEB
I...DE...B... Já ouvi falar (Greite).
É o índice de desenvolvimento da aprendizagem. Assim, para medir a
capacidade (Mabel).
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 Reflexão sobre o IDEB:
É uma política de avaliação que envolve mais a política do que a avaliação,
como o nome diz (Eliane).
IBEB? Ah, acho que sofre camuflagem! (...) Eu tenho uma certa dúvida em
relação ao IDEB de uma escola de Queimados que foi alto. Aí, eu me pergunto se
uma escola pequena, com quatro turmas, que foi o maior IDEB de Queimados,
deveria ter uma turma ALFA... (Luíza).
Mas se o aluno não usava letra maiúscula e passou a usar, o IDEB não vai
saber, mas para o aluno é uma conquista (Mabel).
 Entendimento do significado de IDEB:
É um dos indicadores do nível da turma, do ensino e aprendizagem (Elisa).
O que significa mesmo a letra? Eu penso que é um tipo de medida para ver o
que está acontecendo no município, para ver se as crianças estão alcançando a
alfabetização, o desenvolvimento escolar (Marcela).
É uma forma a mais de amarrar, sabia? (...) Ficava muito só cobrança para o
professor. Agora, quem está do lado de fora trabalha mais que antes (Telma).
As professoras mostraram, em suas respostas, desconhecer os resultados
alcançados. Cabe relembrar que o IDEB alcançado pelo município de Queimados,
em 2011, foi 4,2 e sua meta 4,5. No Quadro X estão apresentados os IDEBs e as
metas projetadas das escolas das professoras entrevistadas, em 2011, além das
respostas de cada uma sobre o IDEB.
Quadro 7 – IDEBs alcançados, metas das escolas e informações das professoras

Escola 9
Escola 2
Escola 6

IDEB
alcançado
4,0
3,8
4,0

Escola 1

3,5

Escola 20

4,4

Escola 10

4,1

Escola

Fonte: A autora (2013).

Meta da
Informação das professoras
escola
4,3
“Não sei! Não sei!”
4,4
“Eu não lembro, mas a nossa escola aumentou.”
4,2
“O da minha escola foi médio e o município foi médio
também.”
“Eu não tenho ideia. Também não.”
3.8
“Ficou abaixo da meta. Não, não. Não atingiu. Ficou
um pouco abaixo.”
5,2
“Sei. Não alcançou a meta do município não. O
município não ficou tão bem, não.”
4,5
“Não sei. Queimados ficou em 8º ou 9º lugar.”
“A minha escola cresceu um pouquinho. Foi 4. O de
Queimados eu não vi, não sei.”
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Ao responder sobre o que seria um bom IDEB e a relação do indicador com o
Curso realizado, as professoras comentaram:
Um bom IDEB, na minha opinião, seria essa questão do
compromisso do professor, sabe? (...) É falar: “Eu fiz a diferença, eu
fiz a minha parte (...) Não, em nenhum momento eu relacionei (Elisa).
Até o 3º lugar estaria bom (Mabel).
Um bom IDEB seria aquele dentro da realidade da escola (Eliane).
Não no sentido de realmente ensinar, mas porque o IDEB traz mais
recursos para o município e isso é importante para a gente, mas a
gente não entende. Na minha visão perfeccionista, seria 100%! Que
toda as crianças soubessem ler, escrever e interpretar (Marcela).
Para o próximo IDEB, acredito que sim, porque a gente saiu com 17
professores com novas visões. Então, se o curso te mudou, você vai
procurar ser melhor do que você foi no ano passado. Então, tem uma
relação sim (Luíza).
Se todos pudessem fazer esse curso de extensão, iria modificar a
educação e realmente e Queimados ia aumentar o IDEB A educação
ia aumentar muito (Egna).

Segundo as percepções das professoras, a relação do alcance de um maior
IDEB com a realização deste Curso é vista de maneira diversa. Ainda que haja
professoras que não relacionem a formação continuada à obtenção de um melhor
IDEB, algumas o veem como consequência e outras como causa da realização e de
sua participação neste Curso.

4.2 CONCLUSÕES
O estudo foi desenvolvido a fim de responder às duas questões avaliativas
norteadoras da avaliação.
A primeira questão indagou sobre qual a visão do professor participante sobre
o Curso de Extensão “Formação Continuada e Currículos Praticados”.
Baseada na análise das evidências encontradas nos indicadores de cada
categoria e referentes à primeira questão avaliativa, a autora descreveu pontos do
Curso que, na visão das professoras entrevistadas, foram considerados relevantes.
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A mudança dos dias de encontro, de sábado para dia de semana, foi visto
com simpatia pelas professoras, que consideraram a carga horária adequada e
sugeriram que a duração fosse ampliada.
O local dos encontros não foi considerado satisfatório, quanto ao conforto,
ruídos externos e receptividade, na terceira edição do Curso, mesmo sendo
considerado um centro de referência das escolas de Queimados.
Ficou evidente nas falas das professoras que a indicação para o curso, que
deveria estar atrelada à regência das turmas ALFA, conforme orientação da SME de
Queimados, não aconteceu do mesmo modo em todas as escolas. Algumas
professoras foram convidadas, outras souberam da edição do Curso por acaso e
houve as que foram desestimuladas a realizá-lo pela própria direção da escola.
Um dado fornecido por muitas professoras foi a questão da regência das
turmas ALFA e de alfabetização do município. Apontaram haver uma prática de
escolha de turmas no início do ano letivo, na qual a prioridade é dada às professoras
mais antigas. Desse modo, as efetivas e/ou as com mais tempo de escola escolhem
turmas, nas palavras das entrevistadas, que dão menos trabalho que as
relacionadas a esta fase da aprendizagem. Os primeiros anos e as turmas ALFA são
assumidas, então, por professores recém-concursados ou recém-efetivados, muitas
vezes em sua primeira experiência com turma, desrespeitando a orientação da SME,
que sugere a indicação de professores experientes nas turmas de alfabetização.
Diretores e coordenadores foram responsáveis por diferentes modos de
organização das escolas para garantir a presença das professoras nos encontros.
Assim, enquanto algumas não tiveram dificuldade em garantir sua participação,
outras deixaram de receber os comunicados, havendo uma professora que chegou a
ser proibida de participar. De acordo com a orientação dada pela Secretaria, as
turmas não deveriam ser dispensadas em dias de Curso, sendo assumidas pelas
coordenadoras e diretoras nesses momentos, o que, nas falas das professoras
participantes, lhes causou insatisfação.
A metodologia desenvolvida, baseada em narrativas, foi considerada ponto
importante assim como o espaço que o Curso promoveu para os relatos de
experiências pessoais e memoriais, disparados pelo processo de alfabetização de
cada professor.
As atividades foram apontadas como enriquecedoras. No entanto, pelo fato
de envolverem relatos e memórias, tiveram significados diferentes para cada
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professor participante. Assim, não houve uma atividade apontada pela maioria, mas
sim, uma preferida por cada professor ou por um pequeno grupo, como foi o caso
dos momentos de leitura das histórias de literatura infantil e dos memoriais.
Uma atividade que trouxe algum constrangimento para as professoras foi a de
assistir às aulas de colegas, porque principalmente as contratadas acharam que as
colegas concursadas podiam não gostar de ter suas aulas comentadas. A autora
não

encontrou,

em

qualquer

fala

das

professoras,

evidência

de

algum

constrangimento quanto ao fato de terem suas aulas assistidas.
Bastante interessante foi a questão da importância dada ao certificado da
UFRJ, fornecido ao final do Curso. As professoras, na totalidade, se mostraram
contempladas, apontando razões descritas pelas entrevistadas que as relacionaram
ao valor, ao peso de uma instituição renomada; à responsabilidade que passaram a
ter em errar menos e à satisfação ligada à vaidade pela obtenção de um certificado
desta instituição.
Valorizado foi, também, o fato do Curso ser ministrado por professoras da
UFRJ, o que foi considerado pelas participantes como um ato de generosidade, pois
lhes permitiu, como disseram, sugar um pouco do seu saber.
Os professores afirmaram valorizar a prática, mas acreditam que deva
caminhar pautada a teorias que a embasem. Assim, consideraram os textos e
autores apresentados como enriquecedores de sua prática.
Desse modo, sob o ponto de vista dos professores participantes, o Curso de
Extensão “Formação Continuada e Currículos Praticados” foi considerado positivo
em termos do que foi oferecido, desenvolvido e praticado.
A segunda questão buscou saber em que medida, sob a ótica do cursista, as
ações promovidas pelo Curso estavam contribuindo para mudanças de sua prática
pedagógica.
Constatou-se que algumas atividades realizadas no Curso foram assimiladas,
juntando-se às práticas das professoras. A rotina adotada no curso, a leitura de
livros no Curso e a metodologia de projeto pedagógico para as séries iniciais foram
destacadas pelas professoras.
O curso promoveu mudanças nas práticas pedagógicas das professoras.
Algumas passaram a alfabetizar de outras formas. Em vez de práticas com letras
soltas, isoladas, optaram por métodos que fossem desenvolvidos a partir de textos e
frases. Alfabetizar a partir de produção de textos, preferencialmente criados pelos
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alunos, passou a fazer parte da metodologia de algumas. A leitura pelo prazer do
momento da história, sem ‘didatizar’ o livro infantil e percebendo suas possibilidades,
foi incorporada ao dia-a-dia das professoras participantes, em sala de aula.
A convivência entre as participantes ampliou-se para além dos encontros.
Além da participação no site criado pelo projeto, as professoras criaram laços de
amizade, participando juntas de eventos fora do contexto escolar. Uma professora
entrevistada sentiu falta de atividades que envolvessem o toque entre as pessoas.
Cabe registrar que a autora observou mudanças na participação das
professoras durante os encontros. Algumas, que no inicio ficavam caladas e até
mesmo isoladas, passaram a se integrar ao grupo de forma bastante natural,
possivelmente incentivadas pela metodologia de relatos e narrativas.
Embora a parceria da Secretaria Municipal de Educação com o projeto tenha
sido motivada pelo baixo IDEB, deve-se destacar o desconhecimento do indicador e
seus desdobramentos pela maioria das professoras.
Assim, o Curso, sob a ótica do cursista tem contribuído para mudanças de
sua prática pedagógica, com ações que têm promovido uma prática mais próxima à
realidade e na qual a voz de autores e professores se complementam.

4.3 SUGESTÕES
Cabe sugerir à coordenadora do Curso que promova um encontro com os
professores participantes a fim de que lhes sejam apresentados os resultados
obtidos para que com eles sejam discutidos as fragilidades apontadas no estudo,
numa busca conjunta de estratégias para sua melhoria.
Em

função

da

Secretaria

de

Educação

de

Queimados

apoiar

o

desenvolvimento do Curso, sugere-se que os resultados sejam apresentados ao
Secretário e à Diretora de Educação, às coordenadoras do projeto ALFA e aos
diretores das escolas envolvidas no estudo avaliativo, a fim de que a parceria se
solidifique e garanta um maior alcance do Curso nas próximas edições.
Cabe recomendar ações e procedimentos para que sejam divulgadas nas
escolas de Queimados informações como: o IDEB alcançado e a meta de cada
escola, finalidade, cálculo e recursos financeiros envolvidos. Isso se faz necessário
pelo fato das professoras desconhecerem esse indicador, não conseguindo, por
conseguinte, opinar criticamente sobre ele.
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Considerando a importância dada pelas professoras participantes aos textos a
elas apresentados, sugere-se a busca de verbas junto à Secretaria e à Universidade
para que os livros que os contêm sejam oferecidos às participantes, criando a
possibilidade de um contato mais consistente com seus autores.
Com base na adaptação feita de aulas do Portal do Professor do MEC para a
realidade das turmas de Queimados, recomenda-se que se crie um portal com as
aulas criadas pelos professores participantes durante o Curso, atores e autores de
uma prática não encontrada nos livros.
No conjunto de ações sugeridas para as próximas edições, a autora destacou
duas delas: que as oficinas feitas na Jornada passem a ser dinamizadas também
nos encontros, abrangendo outras séries e outras áreas e que o Curso deixe de ser
um dos braços do projeto, deixando de lado uma série de trabalhos e leituras que,
na opinião de algumas professoras, foi excessivo em alguns momentos.
A autora do estudo propõe, baseada em suas observações e nos relatos das
professoras, que sejam oferecidas, durante o Curso, mais atividades que
possibilitem o tratamento das questões ortográficas da língua, matéria prima para
produção de conhecimento nos espaços da escola e do mundo.
Finalizando, embora o estudo tenha apontado a existência de alguns pontos
frágeis do Curso, longe de invalidá-lo, o fato traz para sua coordenadora,
professoras e bolsistas, o desafio de solidificá-lo e assim atender a uma solicitação
das participantes, evidente na voz de Mabel: “Poderia ser extenso, infinito!”.
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APÊNDICE A - Um Pouco da História do Município de Queimados
Quem chega à cidade de Queimados se surpreende ao encontrar, à sua
frente, um monumento com marcas de História, de histórias, de simplicidade e
austeridade.

Figura 4 - Monumento de entrada da cidade de Queimados

Fonte: Site Prefeitura de Queimados, 2012.

Vou pela Estrada dos Queimados
De acordo com dados da biblioteca do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) , em março de 1858, a bordo do primeiro trem da Estrada de Ferro
D. Pedro II, a família imperial viajou com a missão especial de inaugurar o trecho de
48 km compreendido entre a Estação do Campo e Queimados. A população desse
lugarejo, que assistia à solenidade, sentiu-se honrada pela visita do Imperador e
elegeu aquele momento como sendo o instante oficial da inauguração do povoado
de Queimados.
Há algumas versões prováveis para o nome “Queimados”. A mesma fonte
informa que, de acordo com a tradição popular, surgiu nesta viagem de trem, num
improviso de D. Pedro II que viu uma grande queimada nos laranjais de um morro,
denominando-o “Morro dos Queimados”. Uma segunda versão diz que o local serviu
de refúgio a escravos, que tinham os corpos queimados pelos senhores como
exemplo de punição. Outra versão é referente à queima de corpos de doentes em
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um leprosário que existia no local, como forma de controle da doença, e onde hoje
fica a Estrada do Lazareto, uma das principais vias do município.
No entanto, segundo a transcrição de “Queimados, do sonho à realidade”
encontrada no site: IBGE:: Cidades@:: Queimados-RJ, a origem do nome deve-se
ao seguinte fato:

Com a expansão da economia cafeeira, em meados do século XVIII,
foi construída a Estrada de Ferro D. Pedro II.(...) Porém, milhares de
operários chineses, construtores da estrada, foram vitimados tanto
pela malária quanto pela epidemia de cólera, que arrasou toda a
Colônia, em 1855.(...) Segundo a história, a origem do nome do
município deve-se a este acontecimento, uma vez que os chineses
tinham por costume queimar os seus mortos. Este costume criou
entre os populares, que tinham que passar pelo local onde os
chineses haviam sido queimados, a seguinte forma de indicar o
caminho: “Vou pela estrada dos queimados”, o que acabou por
nomear a localidade.

Queimados passou a ser o 2° Distrito de Nova Iguaçu, assim permanecendo
até 1990, quando foi elevado à categoria de município, com a denominação de
Queimados, por lei estadual n° 1.773, de 21-12-1990, conforme art.1º: “Fica criado o
Município de Queimados, com sede na atual Vila do mesmo nome, formado de parte
do território do Distrito de Queimados, desmembrado do Município de Nova Iguaçu.”

Uma Visão Atual do Município de Queimados
Segundo o site Wikipédia Queimados possui uma área de 75.921 km² de
extensão, composta por zonas rurais e urbanas, 37 bairros e uma população
apontada, no censo demográfico de 2010 (IBGE, 2010), de 137.962 habitantes. Por
se localizar às margens da via Presidente Dutra, diversas indústrias se instalaram na
região, mais especificamente, no Distrito Industrial. Em 2009, apenas sete empresas
estavam instaladas em seu território. Atualmente, o complexo industrial de 2,3
milhões de m² é composto por 13 empresas, sendo 32 com as em fase de
instalação.
De acordo com o site, Queimados dista do Rio de Janeiro 50 km, o que faz
com que a ligação entre as duas cidades seja feita por carro, ônibus ou trem.
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Queimados possui apenas duas empresas de ônibus que fazem trajetos
municipais, cinco empresas que fazem trajetos intermunicipais e uma estação de
trem. Charretes e bicicletas são muito utilizadas pelos moradores da cidade, como
transportes alternativos, em consequência da escassez de ônibus.
A estação de trem de Queimados é uma das marcas do município, importante
para quem se desloca para o município. O trem passa a fazer parte da rotina dos
moradores, é um meio de transporte bastante utilizado no dia-a-dia de trabalhadores
das mais diversas categorias profissionais. Assim, por não haver memória sem
emoção e história sem memória, o seu registro.
Figura 5 – Estação de Trem de Queimados

Fonte: Site da Wikipédia, 2010.
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APÊNDICE B – Roteiro de Observação

Local:_______________________________________________________________
Data:___________

Duração:____________________________________

Coordenadores do Curso:
___________________________________________________________________
Representantes da Secretaria de Educação de Queimados:
___________________________________________________________________
Professores participantes:
___________________________________________________________________
Bolsistas:
___________________________________________________________________
Outros:
___________________________________________________________________
Descrição:
Atividade:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Observações (conversas informais/formais, perguntas, expressões, queixas,
satisfações, narrativas, tensões, disputas, contrastes, ações inesperadas,
parcerias...)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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APÊNDICE C - Roteiro de Entrevista
Local:____________________________
Data:_____________________________
Público-alvo: Professores participantes do Curso de Extensão Formação
Continuada e Currículos Praticados
PERFIL DO PROFESSOR
Dados pessoais:


Nome, idade, sexo:_________________________



Naturalidade:__________________________



Estado civil:_______________________



Número de filhos:_______________________



Onde mora:_________________________

Escolaridade da família:
1.

Qual a escolaridade do seus pais?

2.

Qual a escolaridade de seu(s) filho(s)?

Formação profissional:
3.

Qual seu curso de formação de professor?

4.

Há quanto tempo você se formou

5.

Já fez cursos de formação, capacitação ou outros?

6.

Há quanto tempo você está em sala de aula?

7.

Qual seu vínculo profissional com a Secretaria de Educação de Queimados?

8.

Em qual escola você trabalha? Há quanto tempo?

ALFABETIZAÇÃO
9.

Como você foi parar numa turma de alfabetização? Fale sobre isso.

10. Conte um pouco sobre sua alfabetização. O que lhe traz lembranças
agradáveis? O que você gostaria que não tivesse acontecido?
11. Você se lembra do método utilizado? Fale sobre isso.
12. Qual a razão de você ter se tornado uma alfabetizadora?
13. Qual a sua concepção de Alfabetização?
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14. Fale um pouco sobre sua indicação para este curso de extensão.
15. Para você, qual a finalidade deste curso?
16. Qual a sua opinião sobre o formato do curso: duração, carga horária, dias dos
encontros... Faça uma apreciação sobre isso.
17. Os encontros foram realizados em espaços físicos variados. Como você os
descreveria? Que dificuldades e facilidades foram proporcionadas por eles?
Fale sobre isso.
18. Que dificuldade você encontrou ao tentar garantir sua presença nos encontros?
19. Como ficou a regência de sua turma nos dias de curso? Isso modificou a rotina
da escola? Como os diretores e coordenadores lidaram com a situação?
20. Como você descreveria a metodologia desenvolvida no curso? Faça uma
apreciação sobre isso.
21. O que foi para você ouvir as narrativas de suas colegas de curso?
22. O que foi para você realizar narrativas para suas colegas de curso?
23. Conte como foi observar aulas de colegas de curso, de professores do Colégio
de Aplicação da UFRJ e ter suas aulas observadas.
24. Escolha um dos livros de literatura utilizado nos encontros e fale um pouco
sobre a emoção que ele despertou em você.
25. Que autores passou a conhecer no curso?
26. Que autores passou a consultar, a utilizar, depois do curso?
27. O curso lhe conferiu um certificado da UFRJ. Que importância dá a esse fato?
28. Na sua opinião, que ações poderiam ser inseridas no curso, a fim de torná-lo
mais enriquecedor para os professores participantes?
PRÁTICA PROFISSIONAL
29. Que modificações você realizaria na metodologia que desenvolve para
alfabetizar seus alunos?
30. Que mudanças na sua prática foram apontadas por seus alunos? Fale como
você as percebeu e quais os indícios dados.
31. Que mudanças na sua prática foram apontadas por outros: colegas,
coordenadores, diretores? Fale como você as percebeu.
32. Muitas atividades foram realizadas durante o curso. Descreva uma que tenha
sido significativa, lhe proporcionando uma mudança pessoal ou profissional.
33. Como foi sua convivência durante o curso com a Secretaria de Educação, com
a direção, com os coordenadores do curso e colegas? Que influência isso teve
em sua prática?
34. De que maneira esse curso lhe trouxe mais confiança em seus atos e
julgamentos? Fale sobre isso.
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CURSO X IBED
35. Você conhece o indicador IDEB? Defina-o.
36. Qual sua opinião sobre o IDEB?
37. Como você definiria o IDEB alcançado pelas escolas de Queimados? E o de
sua escola?
38. O que seria um bom IDEB, na sua opinião?
39. Como você relacionaria esse curso e outros cursos de formação com o IDEB?


Você gostaria de acrescentar algo que não foi abordado?
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APÊNDICE D – Convite às Professoras Participantes do Curso

Professoras participantes do Curso de Extensão Formação Continuada e Currículos
Praticados
Foi com muita satisfação e com certo orgulho que participei dos encontros
deste grupo durante o ano de 2012. O orgulho e a alegria se devem ao fato de saber
que, apesar de tudo, continuamos na nossa batalha, como Dom Quixote que somos,
lutando contra nossos moinhos de vento, dia-a-dia. Como disse uma colega, em um
de nossos encontros: “Chegamos, porque somos guerreiras.”
Por acreditar que uma avaliação pode ser enriquecedora para todos os
envolvidos, necessitarei de sua colaboração em participar de uma entrevista. Isso
vai ser fundamental para o estudo avaliativo que estou realizando do Curso, sob o
ponto de vista de vocês, professoras participantes, e que apresentarei no 1º
semestre de 2013, na Fundação Cesgranrio. O fato da entrevista não ter acontecido
antes, foi a necessidade de sua realização após o término do Curso, o que ocorreu
no dia 7 de dezembro.
Assim, certa da compreensão de vocês, peço a sua colaboração no sentido
de apontarem o melhor horário para isso acontecer. Pode ser na escola ou na casa
de cada uma, se isso facilitar. Sugeriria que o primeiro encontro acontecesse na
próxima quarta-feira, dia 19 de janeiro, a partir das 8 horas. Será apenas um
encontro com cada professora, com duração média prevista de uma hora.
Conto com o apoio, compreensão e colaboração de todas para que a
avaliação se enriqueça e possa enriquecer as próximas edições deste Curso.
Atenciosamente,

Maria Lucia Brandão dos Santos

