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RESUMO 

  

 

A presente pesquisa tem como objetivo ressaltar as contribuições do Instituto de 
Educação de Angra dos Reis da Universidade Federal Fluminense (IEAR/UFF), na 
formação das professoras alfabetizadoras da região Costa Verde, através da análise 
e estudo dos Trabalhos de Conclusão de Curso das alunas da Pós-Graduação Lato 
Sensu em Alfabetização dos Estudantes das Classes Populares, realizada no 
IEAR/UFF. Enfatiza-se a importância da formação continuada, não só em relação à 
profissão docente como também na vida escolar dos estudantes, que a partir do 
empenho e da atuação diferenciada das professoras, passam a ter acesso a uma 
educação diferenciada e de qualidade nas escolas. Sendo assim, destacam-se 
nesta pesquisa os aspectos positivos que professoras alfabetizadoras críticas, na 
busca por melhoria na qualidade de ensino, podem trazer para a formação dos 
alunos das classes populares, assim como, a importância que a universidade pública 
representa não só na formação de professores e alunos, como da sociedade em 
geral, na formação de cidadãos críticos e reflexivos. 
 
 
Palavras-chave: Formação Continuada. Feminização do Magistério. Alfabetização. 

Classe Popular.  Educação Popular. 
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ABSTRACT 

 

 

The present research aims to highlight the contributions of the Institute of Education 
of Angra dos Reis, Universidade Federal Fluminense (IEAR / UFF), in the training of 
literacy teachers in the Costa Verde region, through the analysis and study of the 
Conclusion Works of the students of the Post-graduate Lato Sensu in Literacy of 
Students of the Popular Classes, held at IEAR / UFF. Emphasis is given to the 
importance of continuing education, not only in relation to the teaching profession but 
also in the students' school life, which, based on the commitment and the 
differentiated performance of the teachers, have access to a differentiated and 
quality education in schools. Thus, the research highlights the positive aspects that 
critical literacy teachers, in their search for improvement in the quality of teaching, 
can bring to the education of the students of the popular classes, as well as the 
importance that the public university represents not only in the formation of teachers 
and students, and of society in general, in the formation of critical and reflective 
citizens. 
 
 
Keywords: Continuing Education. Feminization of Teaching. Literacy. Popular Class. 

Popular Education.  
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1. INTRODUÇÃO 

  

 

      O Trabalho de Conclusão de Curso foi elaborado pela graduanda em 

Pedagogia Ana Paula dos Santos Brum da Silva, sob a orientação do Prof. Dr. 

Rodrigo Torquato. A pesquisa está inserida na área de Educação, e tem como foco 

a contribuição do Instituto de Educação de Angra dos Reis da Universidade Federal 

Fluminense (IEAR/UFF) na formação das professoras alfabetizadoras na Região da 

Costa Verde, que atuam nas escolas que atendem aos estudantes das classes 

populares em Angra dos Reis. 

  O tema da pesquisa é: Alfabetização dos estudantes das classes populares 

em Angra dos Reis: Contribuições do IEAR/UFF na formação das professoras 

alfabetizadoras da Região Costa Verde. O propósito será analisar e pesquisar as 

contribuições do IEAR/UFF na formação das professoras alfabetizadoras da Região 

Costa Verde que participaram do Curso de Especialização em Alfabetização dos 

Estudantes das Classes Populares. 

  Com isto, procuraremos responder a seguinte questão: Em que medida o 

IEAR/UFF contribuiu/impactou as práticas pedagógicas das professoras 

alfabetizadores da Região Costa Verde com o Curso de Especialização em 

Alfabetização das Classes populares em Angra dos Reis?  

  É de suma importância pesquisar qual a contribuição que o IEAR/UFF 

disponibiliza para Região Costa Verde, especialmente para a cidade de Angra dos 

Reis, na formação docente, com o oferecimento de Cursos de Especialização Lato 

Sensu. Isso se faz necessário na medida em que o acesso à produção de 

conhecimentos especializados/científicos é um direito dos cidadãos. Nesse sentido, 

é importante ressaltar que uma universidade pública, tal como a Universidade 

Federal Fluminense, tem o dever de desenvolver atividades que demonstrem o seu 

papel político e pedagógico na formação docente. Beneficiando, assim, o maior 

número possível de estudantes das escolas públicas e, com isso, enfrentando a 

questão da exclusão social. 

  A universidade pública tem um papel fundamental tanto na produção de novos 

conhecimentos, quanto na transformação da sociedade. Sendo assim, esta 

Instituição contribui para a formação de profissionais autônomos e também 
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produtores de saberes que irão afetar as suas práticas docentes e o seu atuar na 

sociedade.  

  Assim, a Universidade Federal Fluminense, em Angra dos Reis, tem o dever 

de não somente formar professores qualificados como também em melhorar a 

educação pública na Região Costa verde. Tendo a universidade esse papel 

fundamental, absorve também a responsabilidade de transmissão de conhecimentos 

profissionais e científicos para com os estudantes, que poderão levar consigo, para 

a vida, os conhecimentos acadêmicos, principalmente aqueles adquiridos com as 

diversas jornadas acadêmicas que exigem deles um contato com a prática da 

pesquisa. Diante da colaboração da universidade na formação profissional e em sua 

preocupação com o ensino público, a formação deste profissional irá refletir em sua 

docência auxiliando na formação de alunos. 

  O IEAR/UFF em sua contribuição para a formação das professoras 

alfabetizadoras, ofereceu a Pós-Graduação Lato Sensu em Alfabetização dos 

Estudantes das Classes Populares que contribui não só para o enriquecimento 

profissional das professoras, como também na melhoria da qualidade de ensino. É 

importantíssimo a atuação de um educador bem qualificado, principalmente no 

ambiente alfabetizador, é necessário que aquilo que o professor está transmitindo 

tenha um significado para o aluno.   

  
 

As demandas da atualidade, no entanto, são por situações de 
aprendizagem dinâmicas, que envolvam os alunos em atividades nas quais 
é preciso investigar, refletir, criar e debater, em lugar de ouvir e reproduzir. 
Há a preocupação com o proporcionar abordagens temáticas que 
transponham as barreiras disciplinares, a fim de que o conhecimento 
escolar faça sentido para os estudantes. Diferentes culturas, antes 
distantes, isoladas ou silenciadas pelas culturas hegemônicas, estão 
presentes na educação básica que caminha para a universalização, o que 
modifica sobremaneira os contextos escolares (CHINELLI,2015,p.20). 

 
 

No entanto, o professor em sua prática de ensino transmitirá aquilo que 

aprendeu, fazendo a relação entre teoria e prática investigando e refletindo acerca 

da realidade educacional no ambiente alfabetizador. Verá então os reflexos da 

formação do profissional em sua prática e a importância então de pesquisar sobre a 

contribuição que a universidade oferece para a comunidade escolar, na formação de 

professores críticos e ouvintes e na sua atuação na escola, na alfabetização e                                                                                                                               

formação de alunos. 
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 Esta pesquisa tem como objetivo analisar e destacar as contribuições e a 

atuação do IEAR/UFF na formação das professoras alfabetizadoras da região Costa 

Verde, assim como demonstrar o impacto que a Pós-Graduação oferecida pelo IEAR 

teve na formação dessas professoras alfabetizadoras e como este processo 

influencia diretamente na atuação nas escolas e na formação de alunos. 

 Esta pesquisa tem como objetivos específicos investigar o histórico da 

atuação do IEAR/UFF, do período da chegada do curso de pedagogia à 

consolidação da primeira Pós-Graduação Lato Sensu do IEAR/UFF; examinar os 

trabalhos de conclusão do curso de Especialização em Alfabetização dos 

Estudantes das Classes Populares e os indicativos e interesses que constam nos 

títulos, as demandas e problemas que mais aparecem; e relatar os impactos que a 

Pós-Graduação teve na prática das professoras e os tipos de trabalhos e temas que 

elas exaltam. 

 Para a realização desta pesquisa, foi feita uma análise dos trabalhos de 

conclusão de curso da Pós-Graduação em Alfabetização dos Estudantes das 

Classes Populares, para saber quais os indicativos e interesses que constam nos 

títulos, as demandas e problemas que mais aparecem, as tendências pedagógicas 

trabalhadas e saber sobre os impactos da violência nas escolas citadas nos 

trabalhos. Foram feitas também duas entrevistas, uma com Marcia Meschesi, 

secretária acadêmica da UFF/IEAR e outra com Lissandra Leandro Gomes que 

trabalha na gestão de uma Escola Municipal em Angra dos Reis e foi aluna da Pós-

Graduação Lato Sensu, assim como leituras e pesquisas que contribuíram para a 

elaboração dos capítulos. 

 Este Trabalho de Conclusão de Curso está organizado em cinco capítulos. O 

primeiro capítulo é sobre o histórico da atuação do IEAR em Angra dos Reis, do 

período da chegada do curso de Pedagogia até a consolidação do IEAR. O segundo 

capítulo destaca os temas e assuntos dos trabalhos de Conclusão de Curso da Pós-

Graduação Lato Sensu em Alfabetização dos Estudantes das Classes Populares, e 

faz uma breve análise dos trabalhos que destaca os impactos da violência nas 

escolas citadas pelos estudantes da Pós-Graduação em suas pesquisas. O terceiro 

capítulo explica o motivo do termo professoras alfabetizadoras, ter sido utilizado no 

tema do trabalho, assim como aponta a predominância feminina nas escolas. O 

quarto capítulo traz uma entrevista com a diretora Lissandra, em uma reflexão sobre 

as contribuições que a Pós-Graduação trouxe para a sua formação e o quinto 
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capítulo traz as considerações finais do trabalho. 

 Nesta pesquisa, não temos a intenção de esgotar o tema, mas contribuir para 

que se possa conhecer mais e melhor a importância e o papel da Universidade 

Federal Fluminense na Região Costa Verde e o seu impacto na formação da 

professora alfabetizadora. 
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2.  BREVÍSSIMO HISTÓRICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE EM 

ANGRA DOS REIS  

 

 

De acordo com o histórico do Instituto de Educação de Angra dos Reis1, na 

década de 1990, foi criado o primeiro curso de Pedagogia de Angra dos Reis, 

resultado da parceria entre a Universidade Federal Fluminense e a Prefeitura 

Municipal de Angra dos Reis e fruto de projetos de extensão universitária e 

assessorias pedagógicas realizadas pela Faculdade de Educação da UFF-Niterói. 

 Segundo a proposta de implantação do Curso de Graduação em Pedagogia 

em Angra dos Reis (1992), a indicação do município de Angra dos Reis, foi resultado 

de uma rigorosa análise. Angra dos Reis é polo cultural e econômico, em torno da 

qual se aglutinam outros municípios da Costa Verde, além disto, a atual arrecadação 

do município naquele momento garantiu uma dotação orçamentária para o projeto.  

 O município de Angra dos Reis foi escolhido, pois a prefeitura estava em uma 

conjuntura favorável, os movimentos sociais pediram, foi feita uma negociação e 

várias conversas com os movimentos sociais, pois havia uma demanda da própria 

região para que a UFF viesse. Foi feito um estudo com esses diversos movimentos e 

um levantamento da necessidade de um curso de Pedagogia no município 

(informação verbal).2 

Segundo o histórico do IEAR, ocorreram vários encontros entre a Faculdade 

de Educação e o Poder Público Municipal com vista à concretização do Curso e ao 

atendimento dos interesses e especificidades inerentes à parceria que então se 

iniciava. No ano de 1992 é criado o primeiro Curso de Pedagogia em Angra dos 

Reis, este curso garante habilitações em: professor de crianças de zero a seis anos, 

professor de ensino fundamental primeiro segmento, professor das matérias 

pedagógicas de ensino médio para o magistério de 1º grau, administrador escolar, 

supervisor escolar, orientador educacional. A aula inaugural aconteceu em junho de 

1992, contudo, antes disso, ocorreu um processo longo de conversação, discussões 

e sistematizações, que apontou então para a necessidade de fazer um curso 

                                                           
1
 INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE ANGRA DOS REIS – IEAR. Histórico do Instituto. Disponível em: 

<http://www.iear.uff.br/historico-do-instituto>. Acesso em 28 de outubro de 2016. 
2
 Informação obtida através da entrevista feita com Márcia Meschesi, secretária acadêmica da 

IEAR/UFF, em 25-10-2016, no Instituto de Educação de Angra dos Reis. 
 

http://www.iear.uff.br/historico-do-instituto
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diferenciado experimental. 

 Segundo Marcia Meschesi, Secretária acadêmica do IEAR/UFF, um curso 

com currículo experimental, não significava que era só um experimento e sim porque 

era diferente da proposta que tinha na sede em Niterói. O período do curso não era 

de semestralidade e sim de 4 NEAPs (Núcleo de estudos e atividades Pedagógicas)            

por ano, com a duração de 10 semanas cada NEAP.  

          
 

Todas estas ações, no trabalho em andamento no curso de Pedagogia em 
Angra dos Reis, ganham concretude na proposta de um aglutinador 
curricular, entendido como espaço de tensão coletivo/individual e de 
construção do conhecimento, que é o Núcleo de Estudos e Atividade 
Pedagógicas (NEAP). Cada NEAP contém, por período, disciplinas e 
atividades múltiplas, em aprofundamento e complexidade crescentes, em 
torno de temas que expliquem e subsidiem a superação das problemáticas 
educacionais nacionais, na sua concretude local e regional, procurando dar 
conta da totalidade do conhecimento em sínteses frequentes (ALVES, 
Nilda., 1995, p.83). 

                        
 
 Uma ex-aluna do curso de Pedagogia, que atualmente trabalha na gestão de 

uma escola municipal em Angra dos Reis, relatou em uma entrevista que os NEAPs 

eram períodos de 3 meses/3 meses e meio, cada NEAP tinha 3 disciplinas. O 

período era muito curto, mas era muito bom, tinha temáticas ótimas, havia uma 

disciplina, por exemplo, chamada “o homem para além do trabalho”. Foi pensado as 

disciplinas específicas para este curso, havia disciplinas como esta “O homem para 

além do trabalho” e as outras disciplinas da grade, como Sociologia, Filosofia, 

Antropologia, Psicologia.  

Segundo os relatos de Rosilda Benácchio e Claudio Fernandes da Costa, 

professores do IEAR/UFF, além das atividades culturais que faziam parte do 

componente curricular, foi inserido o estudo dirigido como componente curricular, 

que tinha como objetivo ajudar na leitura das disciplinas do período. Havia também o 

momento de planejamento e avaliação coletiva ao final de cada NEAP.   

De acordo com a diretora entrevistada, a experiência de ter estudado no 

NEAP foi muito boa, os seminários eram muito bons. Eram muito fortes os debates 

sobre Paulo Freire, Madalena Freire, com o intuito de formar pensadores, 

formadores de opiniões. A universidade deu uma base, despertou para a 

necessidade de estudar mais, para a necessidade da pesquisa e não havia estágio 

porque a maioria dos estudantes eram professores e já tinha a vivência na escola. É 
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importante destacar que apenas a partir da décima turma que se iniciou a multi 

habilitação, antes deveria escolher em qual área queria se especializar. 

Com caráter experimental, a oferta motivada pela luta por uma nova 

concepção e prática de formação de professores, incorpora a possibilidade de uma 

formação continuada dos professores da rede pública de ensino, principal alvo do 

executivo municipal. De acordo com o histórico do Instituto, “são formados, assim, 

grupos de trabalho para a produção de documentos, eixos curriculares, programas e 

ementas “disciplinares” com base nos debates sobre a formação do professor, 

sobretudo aqueles oriundos de suas associações representativas”, quais sejam, a 

ANFOPE (Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação) que 

colaborou na constituição das                                                                                                                 

diretrizes nacionais para a formação dos profissionais da educação, que prevê o 

preparo e valorização desses profissionais e a ANPED (Associação Nacional de 

Pós-Graduação e Pesquisa em Educação), que tem como objetivo o 

desenvolvimento da ciência, da educação e da cultura, dentro dos princípios da 

participação democrática, da liberdade e da justiça social. 

 Em 1992, o Curso de Pedagogia era oferecido em uma escola municipal 

localizada no bairro Morro da Cruz, na cidade de Angra dos Reis, no período 

noturno. De acordo com a Ata da Reunião Conjunta dos Colegiados de Unidade de 

Curso e de Departamento, realizada no dia 05 de fevereiro de 1992, optou-se pela 

realização do curso á noite por se entender que o ponto de partida do curso deve ser 

o reconhecimento da diversidade das demandas por direitos ao conhecimento, à 

cultura e à qualificação advindas de amplos setores sociais. É preciso mostrar que o 

trabalhador-estudante e o ensino noturno de qualidade são conciliáveis enquanto 

fenômenos sociais. 

  Para que a universidade consiga atender o trabalhador-estudante, é 

necessário que seja criado um ambiente democrático e que considere a realidade 

em que o aluno está inserido, um ambiente que facilite o acesso e a permanência 

deste aluno universitário, facilitando assim a conciliação entre os estudos e o 

trabalho.  

                        
 
Na discussão acadêmica, com freqüência, massificação e democracia se 
opõem a elitismo e seletividade como opções necessárias para a 
universidade. A estas ambigüidades se deve responder com a afirmação 
peremptória de que a universidade tem compromisso com ambos os termos 
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desde falso dilema, e que os mesmos devem ser atendidos simultânea e 
integralmente. Assim, [...] deve-se ampliar ao máximo as possibilidades de 
educação oferecidas à juventude, tendo como meta preparar a força de 
trabalho de alta qualificação que a sociedade requer para poder viver e 
progredir (RIBEIRO

3
, 1969 apud VARGAS; PAULA, 2013, p.464). 

                     
                                                                                                  

 De acordo com Sposito4(1989 apud SOUSA; OLIVEIRA, 2008, p.60), “a 

faculdade é para o trabalhador-estudante um momento importante de reapropriação 

de um saber gradativamente expropriado ao longo da escolaridade [...]”.O ambiente 

acadêmico deve também ser um lugar de produção de cultura, um espaço social em 

que alunos e professores possam trabalhar juntos na formação contínua. 

 Os professores que iniciaram o processo de implantação do curso de 

pedagogia em Angra dos Reis, já atuavam em extensão na época, inicialmente eram 

três professores que atuavam no curso. A UFF cedeu seus professores, com carga 

parcial, para que eles pudessem atender o curso de Pedagogia sediado em Niterói. 

 Segundo Márcia Meschesi, atuava no curso como professora de 

Alfabetização a professora Regina Leite Garcia, da faculdade de Educação da UFF 

de Niterói, que através do GRUPALFA, produzia uma grande discussão sobre 

alfabetização que também contava com a participação das professoras do 

município. Esse grupo na época atuava no município como capacitação e curso de 

formação para professores da rede, faziam parte deste grupo os professores do 

Curso de Pedagogia de Angra dos Reis. Foi muito forte a presença do GRUPALFA 

na rede e no município de Angra dos Reis. 

 De acordo com Márcia, havia vários cursos de extensão no curso de 

Pedagogia e o curso também recebia muitas pessoas para discutir política. 

Participavam desta discussão não só os alunos do curso de Pedagogia, mas 

também pessoas de vários setores e moradores da cidade e era muito boa essa 

relação. 

 Na entrevista, Márcia relata que as atividades culturais realizadas pela UFF 

em Angra dos Reis aconteciam nas ruas da própria cidade, eram feitas atividades, 

atos culturais, feiras de livro, teatro.  A universidade tinha como política abrir-se para 

cidade para tornar-se visível.  

 Considera-se de suma importância a universidade ter um diálogo com a 

                                                           
3
 RIBEIRO, Darcy. A universidade necessária. Paz e Terra: Rio de Janeiro, 1969. 

4
 SPOSITO, Marília Pontes. Trabalhador-estudante: um perfil do aluno do curso superior noturno. 

São Paulo: Loyola, 1989. 
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comunidade, fazer com que ela faça parte das atividades acadêmicas, 

compartilhando conhecimentos e construindo novos saberes, que levem os 

indivíduos a terem uma visão mais crítica da sociedade em que vivem.                             

                                           
 

Partimos da compreensão de que a ação extensionista pode ser 
compreendida como um processo de diálogo entre conhecimentos e não,                                                                                                     
apenas, como transmissora destes. Nela o conhecimento emancipador 
inter-relaciona-se com o regulador. Isso porque essa ação tem 
possibilidades de se concretizar como uma prática acadêmica, 
institucionalizada nos cursos de graduação, que promove ações integradas 
entre as várias áreas do conhecimento; pode favorecer a aproximação de 
diferentes sujeitos admitindo, assim, a multidisciplinaridade e o 
desenvolvimento de uma consciência cidadã; permitindo que os estudantes 
extensionistas, no seu processo de formação, sejam entendidos como 
sujeitos comprometidos com a mudança e capazes de se colocarem no 
mundo com uma postura mais ativa e crítica diante dos problemas da 
sociedade (TOSCANO

5
, 2006; JEZINE

6
, 2006, apud, SANTOS JÚNIOR, p. 

308). 

          
                 

 Uma das finalidades do ensino superior, presentes na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional de 1996, no Artigo 43, são as seguintes: 

                                       
 

VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 
particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 
comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 
VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à 
difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 
pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição.(BRASIL, 1996). 

                      
 

 Os alunos nestas relações entre a universidade e a comunidade tornam-se 

mais autônomos em uma formação acadêmica que proporciona uma intervenção e 

participação na sociedade, atingindo outros setores, desempenhando assim a 

função social da universidade. 

Com a expansão da UFF pelo Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), o curso de 

pedagogia ganha um novo formato e no ano de 2008 é criado o IEAR/UFF 

localizado no bairro de Jacuecanga em Angra dos Reis, onde havia corpo docente e 

                                                           
5
 TOSCANO, Geovânia da Silva. Extensão universitária e formação cidadã: a UFRN e a UFBA em 

ação. 2006. 276f. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Sociais, Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
Natal/RN, 2006. 
6
 JEZINE, Edineide Mesquita. A crise da Universidade e o compromisso social da extensão 

universitária. João Pessoa: Editora da UFPB, 2006. 
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instalações próprias, disponibilizadas pela Prefeitura Municipal. Em 2010, aconteceu 

a reforma curricular e o cursou passou a funcionar também em período diurno. 

 Houve um concurso específico para alfabetização, e o professor Rodrigo 

Torquato foi aprovado para lecionar nesta disciplina, pois havia uma demanda para 

professor formado na área de estudo em alfabetização. 

Com o novo formato, a grade de disciplinas do Instituto de Educação de 

Angra dos Reis da Universidade Federal Fluminense passou a ser composta por 

disciplinas pedagógicas, disciplinas optativas e eletivas, trabalho de conclusão de 

curso, atividades complementares e estágios na área de atuação do pedagogo. O 

estágio supervisionado que antes não havia, hoje funciona como requisito de 

aprovação, onde os alunos fazem um relatório sobre sua atuação como estagiário, 

realizam apontamentos importantes sobre o espaço educacional e relacionam teoria 

e prática durante o período de observação e elaboração do relatório. 

 Em 2012, iniciaram-se dois novos cursos no IEAR/UFF, que foram os cursos 

de licenciatura em Geografia e o de bacharelado em Políticas Públicas. 
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3. TEMAS E ASSUNTOS DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DA 

PÓS-GRADUAÇÃO  

 

 

Neste capítulo, serão abordados os assuntos dos Trabalhos de Conclusão de 

Curso produzidos na Pós-Graduação Latu Senso: Alfabetização dos Estudantes das 

Classes Populares, realizada no Instituto de Educação de Angra dos Reis da 

Universidade Federal Fluminense, que tinha como objetivos, capacitar profissionais 

na área de alfabetização das classes populares, incentivar e desenvolver nos 

profissionais a atualização e criatividade no campo da alfabetização e gerar 

conhecimentos específicos nos processos de alfabetização dos alunos das classes 

populares por meio do desenvolvimento de linhas de pesquisas. 

 A autora Nívea Pinto, do trabalho cujo título é Eles não merecem nota “D”, 

escreveu sobre sua experiência na Escola Municipal Professor José Américo Lomeu 

Bastos, no morro do Abel em Angra dos Reis, em uma turma de primeiro ano com 

alunos oriundos das classes populares.  

 Sua forma diferenciada de trabalhar com a turma, respeitando as 

individualidades e necessidades de cada aluno, fez com que ela tivesse um bom 

êxito na alfabetização dos alunos do primeiro ano desta Escola Municipal. 

 Nívea, no entanto, durante seu relato, levantou a questão a respeito de sua 

experiência de como seria se mais professores utilizassem essa mesma prática, 

como mobilizar mais profissionais a realizarem trabalhos como este, em um mundo 

escolar onde as tarefas mecânicas e os livros didáticos predominam. 

 Nívea Pinto utilizou autoras como Sandra Maria Sawaya, Ana Teberosky e 

Emília Ferreiro, para falar sobre estratégias de ensino visando a melhoria do 

desempenho dos alunos, sobre uma educação transformadora no âmbito escolar e 

ressaltando também que a formação continuada dos professores é de suma 

importância tanto para a prática docente quanto para a formação dos alunos. 

 Deyse Mara, autora do trabalho Qual gibi me representa?: Relatos de 

observação sobre o trabalho com leituras de histórias em quadrinhos, apresentou 

um relato de experiência vivenciado no CIEP municipalizado Tânia Rita de Oliveira 

Teixeira, em uma turma do quarto ano do Ensino Fundamental. 

 Nesta turma, nenhum dos alunos eram alfabetizados, e a professora (autora) 
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foi informada após ingressar na escola em uma reunião, que ela estava sendo 

inserida em um projeto chamado Correção de Fluxo, que tinha como objetivo 

acelerar a aprendizagem dos alunos não alfabetizados e com alguma distorção 

idade-série. 

 A professora observou na turma, diversas questões a serem trabalhadas, 

como por exemplo, questões raciais, familiares, de aceitação dos alunos, etc. Deyse 

Resolveu então confeccionar um boneco com a turma, que seria o mascote da 

turma, e esse boneco era negro, pois a maioria dos alunos da turma eram negros e 

ela observou que esse era um ponto a ser trabalhado com eles. Através deste 

boneco foi feito um trabalho interdisciplinar com a turma. 

 Em uma festa literária na escola o homenageado foi Maurício de Souza e a 

professora resolveu pesquisar personagens negros do autor. Descobriu então que 

não havia nenhum Gibi deste autor da qual houvesse um personagem negro como 

protagonista. E foi assim que surgiu o projeto: qual Gibi me representa? Com o 

objetivo de levar os alunos a reflexão do pouco espaço que os personagens negros 

e negras ocupavam nas histórias em quadrinhos. 

 Este trabalho, deu a oportunidade da turma dialogar e expor suas 

expectativas em relação ao assunto e ter um olhar crítico, além de despertar o 

interesse pela leitura. Deyse Mara, citou o autor Paulo Freire em seu trabalho, e 

utilizou o termo educador-educando pelo fato de ter aprendido muito com os alunos 

daquela turma. 

 Verônica Figueiredo, autora do trabalho Ludicidade na alfabetização: O olhar 

e o ato de uma professora e suas crianças, escreveu o trabalho a partir de sua 

vivência em classes de alfabetização e a importância e eficácia do lúdico nestas 

classes. A turma em que a autora trabalhou este tema foi o 2º ano do ensino 

fundamental da Escola Municipal Deputado Câmara Torres, no município de Angra 

dos Reis. 

 A autora falou em seu trabalho sobre a contribuição da ludicidade no 

processo de alfabetização e relatou sua prática em sala de aula como professora 

alfabetizadora. A autora ressalta que é possível trabalhar de forma divertida, 

valorizando também os erros dos alunos. 

 Durante o seu trabalho a escritora falou sobre os métodos de alfabetização 

que já foram usados nas escolas e os que são usados até hoje. Verônica Figueiredo 

relata em seu trabalho que procura trabalhar com os seus alunos na perspectiva do 
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letramento e cita Magda Soares como defensora desta perspectiva. 

Verônica Figueiredo conclui que o lúdico é muito eficaz no processo de 

aprendizagem das crianças, pois atua na construção do conhecimento e permite a 

descoberta do mundo. Autores que ressaltam o que os jogos representam no 

desenvolvimento da criança e assim como sua função social foram citados no 

campo teórico, como Piaget, Bruner, Vigotsky e Kishimoto. 

 A autora Suelen Mariana da Silva, do trabalho cujo título é Tia, o que está 

escrito aqui?: Refletindo sobre a alfabetização na Educação Infantil, aponta através 

do seu trabalho, autores que defendem que a criança pode sim aprender a ler e a 

escrever antes dos 6 anos de idade e que não se pode privar a criança da leitura 

antes dos 6 anos de idade. 

 A escritora olha a Educação Infantil de outro ângulo, destaca os diversos 

modos de trabalhar e enxergar as crianças na Educação Infantil e da brincadeira no 

processo de aprendizagem. Destaca que na brincadeira as crianças são capazes de 

estabelecer regras e limites coletivos e aborda as diferenças das brincadeiras livres 

e das brincadeiras mediadas pelos adultos. 

 De acordo com a autora, desde muito cedo, qualquer criança está inserida em 

um mundo letrado, sendo assim é muito importante que a professora escreva as 

histórias que os alunos narram. Ela destaca também que é importante respeitar o 

tempo de aprendizagem de cada criança e valorizar o conhecimento que cada uma 

possui.  

   Suelen Mariana ressalta que os professores de Educação Infantil devem 

entender que são alfabetizadores e não apenas cuidadores e defende que o 

processo de alfabetização seja iniciado desde cedo com as crianças da Educação 

infantil, mas de forma prazerosa, sem pressa. A autora usou como referências os 

autores Magda Soares, Lev Vygotsky, Paulo Freire, entre outros. 

  Isabel Inácia, autora do trabalho Avaliação na Educação Infantil, apresentou 

um relato de experiência como docente na creche Dolores. A pesquisa dela foi 

direcionada para as práticas pedagógicas que determinam a avaliação na Educação 

Infantil. 

 A escritora questiona as práticas pedagógicas do registro de avaliação, 

levantando questões do que o educador deve observar, quais instrumentos utilizar, 

etc. De acordo com sua observação, em muitas casos, quando há registros do 

desenvolvimento da criança, o registro é utilizado para apresentar o resultado aos 
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pais, para mostrar as atividades realizadas e os trabalhos que os alunos estão 

realizando e não para subsidiar a ação educativa.  

 Foi realizada pela autora, uma pesquisa com professoras de Educação Infantil 

da Escola Municipal Frei Bernardo no município de Angra dos Reis e do colégio CEI, 

Centro Educacional Integrado, sobre o tema da avaliação. Isabel Inácia realizou esta 

pesquisa, para saber na prática como estão sendo feitos os registros de avaliação 

na Educação Infantil, nas escolas da rede pública. 

 Os autores utilizados no trabalho da autora foram Jussara Hoffmann, Vital 

Didonet, Eloiza Schumacher Corrêa, entre outros autores e leituras que contribuíram 

para seu trabalho. 

 A autora Ana Paula Cruz, do trabalho cujo título é Ele ainda não sabe ler, faz 

um relato de experiência sobre as dificuldades no processo de alfabetização de um 

aluno da classe popular. Esta experiência foi feita em uma escola municipal de 

Angra dos Reis em uma turma de 5º ano do ensino fundamental. 

 O aluno da qual a autora se refere tinha 12 anos e não dominava a leitura e a 

escrita. O aluno havia passado por perdas familiares, entre outros problemas, já não 

acreditava em si mesmo e tinha falta de interesse. A professora procurou averiguar e 

refletir a partir da história de vida dela, da qual também havia passado por muitos 

problemas, por qual motivo o aluno ainda não tinha aprendido a ler e a escrever. 

 A turma era participativa e nas rodas literárias da turma, o aluno foi se 

interessando e passou a querer levar livros para casa. Nas propostas, foi criado um 

diário de bordo da turma, em que os registros seriam feitos coletivamente, cada dia 

por um aluno da turma. Com isso a turma foi avançando em suas produções textuais 

e surgiu a possibilidade de se criar um blog. Foram nestes momentos que o aluno 

que não sabia ler foi motivado a escrever, ele começou a querer escrever e ajudar 

este aluno tornou-se menos desgastante e muito mais produtivo.  

 De acordo com a escritora, no processo de resgate dos alunos que não 

sabem ler a mediação é fundamental. Os principais autores citados por Ana Paula 

Cruz foram Emilia Ferreiro, Paulo freire, Domingos Nobre e Magda Soares. 

 Milene Lima, autora do trabalho Na construção da proposta curricular de uma 

escola popular alfabetizadora, a formação continuada de professores, relata sua 

experiência como gestora em uma escola alfabetizadora, a Escola Municipal Prefeito 

José Luiz Ribeiro Reseck, falando sobre as ações que a tornaram em um espaço de 

reflexão sobre as práticas curriculares e de formação continuada. 
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 A escritora primeiramente procurou conhecer os alunos e avaliou os alunos 

nas produções de leitura e escrita. Com este levantamento, a escola verificou que 

muitos alunos do terceiro ano, ainda não havia desenvolvidos habilidades de leitura 

e escrita. A vontade de mudar levou a escola à reflexão sobre a situação e a buscar 

meios de organizar as ações envolvendo o coletivo. 

 Segundo Milene Lima, a escola buscou na prática pedagógica refletir sobre as 

estratégias utilizadas, e conversar com os professores sobre suas experiências na 

vida escolar, destacando o que havia de mais positivo em suas práticas, criando 

assim um espírito de coletividade. A escola passou a usar o coletivo para a tomada 

de decisões.  

 A escola vivenciou a prática da democracia, passou a refletir sobre as reais 

necessidades de aprendizagem dos alunos e construiu planejamentos que levassem 

os alunos a perceberem a articulação entre os diferentes campos do saber. Os 

autores que a autora utilizou que contribuíram para o seu trabalho foram Antonio 

Nóvoa, Emília Ferreiro, Luiz Carlos Cagliari, entres outros autores e textos que foram 

importantes para a elaboração de seu trabalho. 

 O trabalho O sistema de avaliação do estado do Rio de Janeiro nas turmas de 

5º ano e uma visão geral da avaliação na educação, cuja autora é Rosilda da Silva, 

apresenta um relato de experiência da autora como docente, em uma turma do 5º 

ano, no Colégio Estadual Roberto Montenegro e sobre o Sistema de Avaliação 

aplicado nas escolas estaduais da rede. 

 Segundo a escritora do trabalho, antes da avaliação, deve-se conhecer o 

educando, como ele aprende e suas limitações. Rosilda da Silva destaca sua 

insatisfação com os atuais instrumentos de avaliações estabelecidos pelo sistema 

educacional no Rio de Janeiro nas turmas de 5º ano e de como esses instrumentos 

de avaliações prejudicam as práticas pedagógicas na escola. 

  Rosilda da Silva fala em seu trabalho sobre os instrumentos avaliativos 

utilizados no Estado: SAERJ, SAERJINHO e IDERJ, sobre o Sistema de Avaliação 

da Educação Básica (SAEB) e a Prova Brasil. A autora destaca que na avaliação da 

aprendizagem, o professor não deve permitir que os resultados das provas sejam 

mais valorizados do que as observações diárias, de caráter diagnóstico. 

O trabalho aborda o histórico dos processos avaliativos educacionais e sobre 

as modalidades de avaliação: diagnóstica, formativa e somativa. Os autores citados 

pela autora em seu trabalho foram Jussara Hoffmann, Cipriano Carlos Luckesi, 
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Josiane Gonçalves Santos, Ana Maria Avela Saul, Tatiane de Souza, Maria Cristina 

Elias Esper Stival. 

 Patrícia da Conceição autora do trabalho Reflexões sobre o lugar da 

avaliação e da leitura na ação docente, relata em seu trabalho uma reflexão de sua 

trajetória escolar, da educação infantil à universidade. Com essas experiências, a 

autora faz a análise de dois aspectos que consideram cruciais no processo de 

escolarização inicial: concepções de avaliação e leitura. 

 De acordo com a autora, a sala de aula deve ser um ambiente acolhedor e 

afirma que o sentimento de fracasso que muitos alunos sentem é uma consequência 

originada na concepção de avaliação praticada pela escola brasileira, as notas têm 

mais importância do que a aprendizagem. Patrícia da conceição enfatiza que a 

avaliação tem sido utilizada pelos professores como forma de selecionar ou 

condenar os alunos. 

  A escritora ao falar da leitura no ambiente escolar, afirma que os meios com 

que a escola tem trabalhado a leitura têm contribuído pouco para o envolvimento do 

educando no mundo das letras. Segundo Patrícia da conceição, o professor deve ter 

o compromisso com o desenvolvimento da leitura no ambiente escolar e com a 

criação do hábito da leitura e deve tornar a leitura reflexiva. 

 Os autores citados no trabalho da autora foram: Rubem Alves, Luis Carlos 

Cagliare, Maria Tereza Esteban, Regina Leite Garcia, Cipriano Carlos Luckesi, 

Glória Pondé, Eliana Yunes.  

 A autora Priscilla Lopes, do trabalho cujo título é Creche para crianças das 

classes populares em Vila Nova/Angra dos Reis – Relatos sobre dilemas, desafios e 

potencialidades, apresenta em seu trabalho um relato de experiência sobre o espaço 

da creche para crianças das classes populares. 

 Priscilla Lopes ressaltou em seu trabalho a forma de como as pessoas 

enxergam a creche, valorizando o assistencialismo e deixando o cunho educacional 

em segundo plano. De acordo com sua observação, muitos saberes produzidos 

neste espaço, são ignorados por serem considerados puramente assistencialistas e 

eles estão presentes nas atividades de vida diária e fazem parte da rotina da creche, 

como refeições, banho, etc. 

 A escritora comenta em seu trabalho o surgimento da creche no Brasil e 

também menciona o bairro onde a creche relatada em seu trabalho, está inserida, 

falando um pouco sobre ele. Priscilla Lopes também descreve algumas situações 
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vivenciadas pelos alunos, que a partir do comportamento e das brincadeiras, 

retratavam a realidade em que viviam. 

 Segundo a autora, o trabalho pedagógico desenvolvido na creche é muito 

importante para o desenvolvimento mental, físico e cognitivo das crianças, as 

professoras desenvolvem projetos que atendam o interesse dos alunos, e por meio 

destes projetos, as professoras trabalham os conteúdos de acordo com a faixa 

etária. No trabalho foi citado o autor Walter Benjamim, entre outros autores e leituras 

que contribuíram para o seu trabalho. 

 Maria Elizabete Neto, autora do trabalho Afetividade no processo de 

alfabetização: o caso de um menino com problemas familiares, apresenta sua 

experiência vivenciada em uma turma da segunda etapa da pré-alfabetização, na 

Escola Municipal Cilencina Rubem de Melo, situada na zona rural de Paraty.  

 Na observação da autora, um aluno de cinco anos chamou-a a atenção 

devido a sua inquietude e indisciplina e ela foi à busca de depoimentos na escola 

buscando compreender o motivo da indisciplina do aluno. Através dos depoimentos, 

Maria Elizabete Neto soube que o aluno sofria vários tipos de agressões, tanto 

físicas quanto verbais em seu ambiente familiar.  

 De acordo com a escritora, a afetividade está presente no processo de 

alfabetização e o foco do trabalho é entender como as relações afetivas influenciam 

neste processo. Segundo Maria Elizabete Neto, lidar com crianças com 

comportamentos inadequados, tem como saída o domínio da afetividade, pois estes 

comportamentos são geralmente decorrentes de uma vida afetiva desequilibrada, e 

esses alunos precisam encontrar na escola algo oposto ao que vivem. 

 Maria Elizabete em seu trabalho, buscou fundamentar-se nas teorias que 

abordam a importância da afetividade no processo de aprendizagem, com isso 

utilizou textos dos autores Lev Vygotsky, Humberto Maturana, Henri Wallon, entre 

outros autores e textos que ajudaram no desenvolvimento de seu trabalho. 

 O autor Marcio Bernardino, do trabalho cujo título é Educação integral em 

tempo integral em Angra dos Reis, busca compreender em seu trabalho, através das 

narrativas dos professores, a implantação da proposta de Educação Integral em 

Tempo Integral no Centro de Educação e Horário Integral Monsenhor Pinto de 

Carvalho, localizado na Ilha Grande. 

 O escritor falou em seu trabalho, do funcionamento da escola, da sua 

estrutura e dos funcionários que lá trabalham. Para compreender melhor a proposta 
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de Educação Integral em Tempo Integral no CEHI Monsenhor Pinto de Carvalho, o 

autor produziu um questionário e entrevistou os educadores da escola, para saber 

como estes profissionais avaliam e observam o cotidiano da escola ao longo desses 

anos. 

 De acordo com Marcio Bernardino, o seu trabalho busca possibilitar a 

ampliação das discussões a partir da compreensão da proposta de educação 

integral em tempo integral com base em uma das escolas que possuem o projeto em 

Angra dos Reis, tendo uma visão maior do processo educacional desenvolvido. 

 Os autores que contribuíram para o desenvolvimento do trabalho do autor 

foram Tomaz Tadeu Silva, Ana Maria Cavaliere, Lígia Martha Coimbra da Costa 

Coelho, Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto e Isa Maria Ferreira da Rosa 

Guará.  

 Lúcia Lima, autora do trabalho O papel e os usos da biblioteca de uma escola 

municipal na carreira de usuários da cultura escrita, busca conhecer em sua 

pesquisa, a visão que uma escola do município de Angra dos Reis e seus usuários 

têm da biblioteca e investigar como ela é utilizada. 

 A pesquisa foi realizada na escola em que Lúcia Lima atuava como 

professora, onde ela entrevistou oito alunos de cada turma, quinze alunos usuários 

da biblioteca e duas bibliotecárias. A escritora ressalta a importância do papel do 

bibliotecário escolar no processo de mediação e incentivo à leitura, sendo assim, 

segundo a autora, a escola deveria criar situações em que os alunos vivenciassem 

diariamente a prática da leitura. 

   A autora em sua pesquisa fala sobre a formação das bibliotecárias 

entrevistadas e se elas participam do planejamento pedagógico junto aos 

professores e das programações da escola e comenta sobre a importância dos 

alunos frequentarem a biblioteca. 

 Os autores que Lúcia Lima utilizou para ajudar na elaboração de seu trabalho 

foram Roger Chartier, Willian Corsaro e Paulo Freire.  

 A autora Marcela Raposo, do trabalho cujo título é Contribuições linguísticas 

para o processo de alfabetização no contexto escolar, apresenta alguns 

pensamentos sobre o processo de alfabetização que englobam princípios básicos a 

respeito da aprendizagem e métodos. 

 Marcela Raposo apresenta em seu trabalho, os conceitos de Cagliari, que 

leva a pensar acerca do processo reflexivo no aprendizado. De acordo com a 
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escritora, o professor se torna reflexivo diante da realidade e convivência com seus 

alunos em sala de aula e ressalta que o professor reflexivo procura melhorar seus 

métodos utilizados e apresentar conceitos que ajudem os alunos nas técnicas de 

alfabetização. 

 Segundo a autora, a escola deve abrir espaços para o estudo de análise do 

processo de aquisição da escrita, focando em como o aluno aprende. Entre os 

autores citados pela autora estão Luiz Carlos Cagliari e Rodrigo Torquato da Silva. 

 Lissandra Leandro Gomes, autora do trabalho A importância da família no 

processo de aprendizagem dos alunos das classes populares, aborda em seu 

trabalho a influência da família no processo de aprendizagem da criança. A autora 

passou a observar a relação entre a família e a escola dentro do ambiente escolar e 

relata em seu trabalho a partir da vivência e observação de alunos, suas famílias e 

profissionais da Escola Municipal Cornelis Verolme. 

 A escritora menciona em seu trabalho o conceito de aprendizagem e um 

breve histórico sobre a estruturação da família através dos tempos e ressalta que a 

família exerce uma importante influência durante o processo de desenvolvimento do 

sujeito, por isso é necessário que essas duas instituições, família e escola, 

caminhem juntas na formação do indivíduo.  

 De acordo com a Lissandra Leandro, a influência da família no processo de 

aprendizagem se dá por influência de classe, como também independente dela. 

Entre os autores citados no trabalho estão Luiz Carlos Osório, Simaia Sampaio, 

Maria Julia Junqueira Scicchitano Orsi e Albertina de Mattos Chraim. 

 Leila Patrícia Fontes, autora do trabalho Ultrapassando as barreiras da 

formalidade: Rumo ao encontro com a poesia, escreve em seu trabalho, um relato 

de experiência sobre a prática e compreensão da alfabetização, que tem como 

mediação uma experiência desenvolvida através do uso da literatura na escola. 

 Segundo a escritora, o relato se dá a partir de sua experiência em participar 

de um projeto de literatura trazido para a Escola Municipal Cornelis Verolme pela  

Universidade Federal Fluminense, em duas turmas, uma “regular” e outra 

diferenciada (ambas do terceiro ano do ensino fundamental). De acordo com a 

autora, o ato de aprender a ler e a escrever está condicionado ao sentido que o 

aluno concede à leitura e a escrita. 

 O projeto de literatura, contava com a participação de bolsistas da UFF, que 

quinzenalmente ia à escola e desenvolvia o projeto durante uma hora, durante o 
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horário de aulas. Segundo Leila Patrícia Fontes, o projeto visava inserir as crianças 

da Educação Básica e da escola pública no mundo da literatura clássica. 

Leila Patrícia ainda ressalta em seu trabalho, que quando questionadas o que 

esperavam das aulas as crianças respondiam que iam para ler e escrever, depois da 

experiência com o projeto, a professora foi observando os resultados positivos que 

os alunos apresentaram em relação a leitura e a escrita. Entre os autores 

mencionados no trabalho da autora estão Luiz Carlos Cagliari, Maria Onete Lopes 

Ferreira, Paulo Freire e Magda Soares. 

 A autora kelly Cristina Faria, do trabalho cujo título é  Por uma reflexão sobre 

alfabetização à luz da experiência, aborda o tema da alfabetização e tem como 

objeto sua trajetória escolar, como aluna da alfabetização. 

 A escritora em seu trabalho descreve sua trajetória escolar, através de um 

olhar crítico e concomitantemente aborda a conjuntura política na qual se 

encontrava. Kelly Cristina fala também em seu trabalho sobre os processos de 

alfabetização e sobre o uso de cartilhas. Em relação às cartilhas, a autora ressalta 

que todas têm como objetivo, ensinar a ler e a escrever mecanicamente. 

 De acordo com Kelly Cristina, a escola desde a infância, contribui para que o 

capitalismo se reproduza; na alfabetização a escola já está comprometida com as 

necessidades guiadas pelo mercado. A autora também ressalta a diferença entre 

alfabetização e letramento e destaca a importância de uma gestão escolar 

democrática. 

 Os autores que a escritora utilizou que contribuíram para o seu trabalho foram 

Sérgio Buarque de Holanda, Ana Luiza Bustamante Smolka, Magda Soares, entre 

outros.  

 O trabalho Aprender e ensinar Matemática na escola: Alegria, brincadeira e os 

sentidos de uma experiência, cuja autora é Juliana Aleixo, apresenta um relato de 

experiência da autora como educadora, vivenciado no ensino fundamental da Escola 

Municipal Francisco de Assis de Oliveira Diniz, localizada no sertão do Bracuí, na 

região da Costa Sul Fluminense, em duas turmas: 1º ano do ensino fundamental 

(multianual) e 2º ano do ensino fundamental. 

 A escritora, tem como objetivo relatar em seu trabalho o uso dos jogos na 

aquisição de uma aprendizagem significativa no campo da matemática, de forma 

que os alunos tenham prazer em aprender e o professor prazer em ensinar. De 

acordo com Juliana Aleixo, é necessário que sejam criadas estratégias que auxiliem 
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os alunos a aprenderem de forma prazerosa e que os leve a entenderem que para 

um mesmo problema matemático, há diferentes soluções e processos. 

 Segundo Juliana Aleixo, através dos jogos as dificuldades de alguns alunos 

ficaram perceptíveis e que os jogos, tornaram-se também um recurso de avaliação. 

Nos jogos educativos os alunos aprendem a respeitar as regras e a se relacionarem 

melhor, trazendo assim aspectos positivos para a formação social dos educandos.

 A autora relata que ao final de sua experiência com os jogos educacionais em 

sala de aula, a maioria da turma conseguia realizar cálculos e os alunos ficaram 

mais atentos e organizados. Manoel Oriosvaldo de Moura, Tizuko Morchida 

Kishimoto, Silmara Lídia Marton, Dagmar de Mello e Silva, Paula Vanina Cencig, 

estão entre os autores citados neste trabalho. 

 Iná Pereira, autora do trabalho A influência da família no processo de 

alfabetização, faz uma coleta de dados na Escola Municipal Professora Amélia 

Araújo Lage, onde leciona. A pesquisa foi planejada com o objetivo de estabelecer 

parâmetros e comparar fatores observados em alunos no período de alfabetização, 

levando em consideração a participação da família na vida escolar dos alunos. 

 De acordo com a escritora, a escola a cada dia se ocupa mais com as 

obrigações que deveriam ser dos pais, enquanto a família por confiar na escola, 

deixa de participar da vida escolar dos alunos. Segundo Iná Pereira, o objetivo de 

seu estudo é colocar em pauta a indispensável contribuição da família no processo 

de alfabetização. 

 Iná Pereira afirma que, o processo de alfabetização é considerado por muitos 

como obrigação da escola, assim como a função de educar. A autora ressalta, que a 

família tem por obrigação educar e acompanhar a vida escolar das crianças, porém 

a escola, apesar de saber da obrigação que os pais têm perante seus filhos, deve 

procurar melhorar a condição da criança e estreitar laços com a família. 

 A escritora fala em seu trabalho sobre a trajetória da alfabetização ao longo 

dos anos e seu significado e sobre o conceito de família. Iná Pereira entrevistou 

professores, alunos e as famílias de alguns de seus alunos para extrair algumas 

informações para o seu trabalho. Os autores citados no trabalho foram Philippe 

Ariés, Luiz Carlos Cagliari, Paulo Freire, entre outros autores e leituras que 

auxiliaram na elaboração do trabalho. 

 O trabalho A relação entre família e escola e suas influências na 

aprendizagem das crianças nas séries iniciais do ensino fundamental, cuja autora é 
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Mônica da Silva, ressalta a importância da união entre a família e a escola, para o 

aprendizado da criança. 

 De acordo com a escritora, os pais devem ter a escola como uma parceira, e 

afirma que a família e a escola devem dialogar para auxiliar o educando. Segundo 

Mônica da Silva, quanto maior a participação da família na vida escolar da criança, 

melhor será seu aprendizado e desempenho. 

  A autora realizou entrevistas com alunos, pais e professores da Rede 

Municipal de Angra dos Reis, para saber mais sobre a relação entre a família e a 

escola. De acordo com Mônica da Silva, em alguns casos em que os alunos não 

apresentavam dificuldades na aprendizagem, ela constatou o amparo da família, em 

relação a vida escolar dos filhos. 

 Mônica da Silva também escutou o que os alunos e os pais pensavam sobre 

a escola. Entre os autores citados pela autora, estão Maria Pinheiro Zanzarini, Sônia 

Maria Pinheiro Ferro Yoshida, Adriana Fraga Soares, entre autores e textos que 

foram importantes para a elaboração do trabalho.  

Mauricéia Corrêa, autora do trabalho O currículo dos alunos com distorção 

série/idade, busca compreender através do seu trabalho o contexto em que ocorre a 

distorção série/idade, procurando elaborar um currículo que ajude os alunos a 

superarem esta distorção. 

 O trabalho apresenta questões a partir das observações realizadas pela 

escritora, na Escola Municipal Cacique Cunhãbebe, localizada em Angra dos Reis 

no bairro do Frade, na qual trabalha como Pedagoga. 

 A autora fala em seu trabalho sobre o currículo e sobre a teoria tradicional e 

teoria crítica. De acordo com Mauricéia Corrêa, o currículo não pode ser separado 

do contexto social e não pode ser entendido como simples relação de conteúdos. 

 Segundo Mauricéia Corrêa, uma das consequências da distorção idade série, 

é o baixo desempenho dos alunos em atraso escolar quando comparados aos 

alunos regulares. A autora usou como referências os autores Paulo Freire, Regina 

Leite Garcia, Miguel Gonzáles Arroyo, Elba Siqueira de Sá Barreto, entre outros. 

 A autora Marinalda Lucia da Luz, do trabalho cujo título é Artigo: Dificuldade 

de aprendizagem na leitura e na escrita, procura investigar quais são as propostas 

que a escola oferece para tornar os alunos críticos e destaca a importância da 

escola e da família no processo de aquisição de conhecimento do aluno. 

 De acordo com a escritora, os professores com a família, devem enfrentar 
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com determinação as dificuldades que os alunos trazem para a escola e ressalta 

que é essencial que o docente faça uma reflexão sobre sua prática, pois segundo a 

autora, a escola e os profissionais da educação possuem um compromisso de 

oferecer um ensino de qualidade a todos os seus alunos.  

 Marinalda Lucia destaca que o professor deve investigar o quanto os alunos 

foram estimulados em casa e que a escola precisa conceder um ambiente que faça 

relação com que o aluno vive do lado de fora da escola, e também, que a escola 

além de ensinar o conteúdo, deve também ensinar a aprender. 

 Segundo Marinalda Lucia, a alfabetização pode começar na infância, pois 

quanto mais tarde iniciar o processo de alfabetização, mais tempo a criança levará 

para se alfabetizar. A autora também comenta em seu trabalho, o conceito de 

alfabetização para alguns autores. Os autores utilizados no trabalho foram Luiz 

Carlos Cagliari, Paulo Freire, Jean Piaget, Emilia Ferreiro, entre outros autores que 

contribuíram para o seu trabalho. 

 O trabalho A Importância da leitura direcionada para alunos de 4º ano do 

ensino fundamental, cuja autora é Fernanda Rocha, contextualiza a Escola 

Municipal Frei Bernardo, onde a autora atua, e dentro deste contexto, realiza 

observações para a construção do referido trabalho. 

 A escritora menciona em seu trabalho a estrutura da escola, o contexto em 

que está inserida e o perfil dos alunos. Fernanda Rocha relata as observações e 

atividades que foram realizadas com a turma, para verificar o interesse dos alunos 

pela leitura e a partir dessas observações foram desenvolvidas estratégias para o 

incentivo da leitura. 

 Fernanda Rocha trabalhou várias atividades com os alunos envolvendo a 

leitura, de acordo com a escritora, o objetivo era que o trabalho com a leitura em 

sala de aula não fosse uma obrigação e sim um ato prazeroso. E ressaltada no 

trabalho a importância da escola e dos professores no processo de aquisição da 

leitura. 

 Segundo Fernanda Rocha, é de suma importância criar condições para 

motivar os alunos na prática da leitura, e que essa prática seja prazerosa para todos. 

Os autores citados pela autora foram Antônio Augusto Gomes Batista, Noely Klein 

Varella, Adriana Vieira, entre outros autores e leituras importantes que contribuíram 

para a elaboração/construção do trabalho. 

 Daniele Fontam, autora do trabalho Vivências no curso de especialização das 
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classes populares e os reflexos dessa trajetória em minha prática enquanto 

professora alfabetizadora, traz em seu trabalho observações e discussões que ela 

teve como aluna do Curso de Especialização em Alfabetização dos Estudantes das 

Classes Populares, na UFF/IEAR, e experiências na atuação como professora 

alfabetizadora. 

 De acordo com a escritora, o curso de especialização trouxe uma questão 

ousada de execução curricular, a partir de eixos temáticos. Daniele Fontam também 

comenta, como foi o decorrer do curso, o que ela aprendeu nas discussões 

presentes no curso, entre outras contribuições que a Pós-Graduação trouxe para 

sua vivência como professora. 

 Daniele Fontam, relata a sua prática como profissional da educação, antes da 

Pós-Graduação e destaca que o Curso de Especialização trouxe questionamentos e 

conhecimentos que mudaram a prática dela como professora alfabetizadora. Entre 

os autores citados no trabalho estão Paulo Freire, Emilia Ferreiro e Regina Leite 

Garcia. 

 A autora Gleice Maria Soares, do trabalho cujo título é A formação de leitores 

nas séries iniciais da Escola Básica, procura investigar as formas de como a escola 

lida com a formação de alunos leitores. A autora busca problematizar se a escola 

desperta o interesse e o prazer dos alunos pela leitura ou se o texto é usado apenas 

para alcançar objetivos relacionados ao conteúdo. 

 Segundo a escritora, se a escola conseguir estimular os alunos a se 

interessarem pela leitura, o hábito da leitura entre os alunos será uma consequência. 

Gleice Maria ressalta que as práticas com a literatura devem ser prazerosas e 

estimulantes, para que possam proporcionar aos alunos a autoria. 

 Gleice Maria realizou uma pesquisa de campo com alguns professores e 

alunos de diferentes anos escolares e também pesquisou a relação do professor 

com a leitura para a construção de seu trabalho. A autora usou como referência os 

autores Paulo Freire, Mário Quintana, Celso Antunes, Maria Isabel Cunha, entre 

outros. 

 O trabalho Compreendendo-me professora: Resgatando memórias e revendo 

questões, cuja autora é Emanuelle Prenholatto, relata a experiência da autora 

enquanto professora da rede municipal da cidade de Angra dos Reis. A autora relata 

sua trajetória como professora e os desafios que teve que enfrentar em cada escola 

por onde lecionou. 
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 De acordo com a escritora, que lecionou em turmas de alfabetização, o 

professor da alfabetização precisa ler para os alunos, com os alunos e pelos alunos, 

assuntos que sejam do interesse deles, desenvolvendo assim o gosto pela leitura. 

 Segundo Emanuelle Prenholatto, é necessário adaptar a escola aos 

interesses das classes populares; a escritora destaca que a escola pública deve 

mudar para garantir o acesso à aprendizagem aos alunos. De acordo com 

Emanuelle Prenholatto, os alunos das classes populares sentem-se rejeitados e 

excluídos por não compreenderem a linguagem da escola. 

 Entre os autores citados pela autora estão Edwiges Guiomar dos Santos 

Zaccur, Regina Leite Garcia e Rosiska Darcy de Oliveira. 

 Edward de Abreu, autor do trabalho Uma mirada no espelho do passado: 

reflexos e reflexões sobre alfabetização em minha constituição como educador no 

contexto das classes populares, apresenta através do seu trabalho um relato de 

experiência sobre sua vida profissional como professor e também como estudante. 

 O escritor que atua na docência junto ao Curso Normal, com disciplinas 

relacionadas a alfabetização, traz para a reflexão em seu trabalho o perfil do 

professor alfabetizador. De acordo com Edward de Abreu, em relação às classes 

populares, a alfabetização é apresentada como um dilema, pois o contexto em que 

esses alunos estão inseridos acaba afastando-os do aprendizado da leitura e da 

escrita. 

 O referido trabalho leva à reflexão a necessidade dos alunos das classes 

populares protagonizar o seu processo de alfabetização, a partir do reconhecimento 

de sua cultura e do esforço didático-pedagógico da escola. Entre os autores citados 

por Edward de Abreu estão Paulo Freire, Emília Ferreiro e Rodrigo Torquato da 

Silva. 

A autora Dilena Maria de Souza, do trabalho cujo título é Um relato de 

experiência, conta através do seu trabalho um relato de experiência de sua 

trajetória, no meio social da qual é oriunda, da classe popular, buscando refletir 

sobre este meio social e evidenciar os momentos críticos durante os processos de 

alfabetização e educação escolarizada. 

 Segundo Dilena Maria de Souza, quanto maior for a capacidade dos 

educadores de reconhecer as afinidades entre as condições individuais de 

aprendizagem e a complexidade dos conhecimentos a serem compreendidos, maior 

será o avanço dos alunos no processo de ensino aprendizagem. 
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 A escritora relata em seu trabalho sua experiência como monitora em um 

projeto de educação popular, utilizado pelo Movimento de Alfabetização e Jovens e 

Adultos - MOVA; e como professora alfabetizadora. Os autores citados por Dilena 

Maria e que contribuíram para o desenvolvimento de seu trabalho foram Miguel 

Arroyo, Mikhail Bakhtin, Pierre Bourdieu, Roger Chartier, Paulo Freire, Maria Clara Di 

Pierro e Sérgio Haddad. 

 O trabalho Formação da autonomia na Educação Infantil: Reflexões sobre as 

práticas curriculares através de experiências em uma creche na Rede Municipal de 

Angra dos Reis, cuja autora é Cione Pereira, tem como objetivo falar sobre as 

práticas curriculares e aprendizagem na Educação Infantil. 

 A autora relata em seu trabalho reflexões sobre sua experiência enquanto 

educadora há seis anos na Creche Municipal Professora Deise Maria da Silva Vieira, 

no bairro da Japuíba em Angra dos Reis. De acordo com Cione Pereira, o papel da 

educação infantil é possibilitar formas de experimentação, levantamento de 

hipóteses, aprendizagens e a inserção da criança nos diversos contextos escolares. 

 Cione Pereira fala sobre o histórico da educação infantil e destaca que em 

Angra dos Reis a Secretaria de Educação tem como linha de trabalho nas creches e 

Centros Municipais de Educação Infantil a pedagogia de projetos. Segundo a 

escritora, na educação infantil, o trabalho pedagógico é organizado de forma a 

propiciar a autonomia e o desenvolvimento da criança. 

 Entre os autores mencionados por Cione Pereira estão Moacir Gadotti e Maria 

Augusta Sanches Rossini.  

 Camila de Souza, autora do trabalho As práticas cotidianas de leitura e escrita 

na alfabetização: relatos e reflexões sobre as atividades em uma turma de 1º ano, 

relata sua experiência pedagógica, frente ao processo de alfabetização. 

 A escritora descreve em seu trabalho práticas da leitura e da escrita, 

desenvolvidas em uma turma de primeiro ano do ensino fundamental, onde atuou 

como educadora, na Escola Municipal Santos Dumont, localizada no bairro da 

Japuíba, em Angra dos Reis. Camila de Souza, também comenta em seu trabalho 

sobre o contexto em que a turma e a escola estão inseridas. 

 Camila de Souza, fala em seu trabalho sobre algumas atividades que realizou 

com seus alunos envolvendo a leitura e a escrita e destaca que as funções sociais 

da leitura e da escrita precisam ser trabalhadas na escola para que a alfabetização 

tenha significado, despertando assim a vontade de saber ler nos estudantes. 
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 Os autores usados como referência neste trabalho foram Rubem Alves, 

Andréa Pavão, Magda Soares, entre outros. 

 A autora Cleyde Moreira, do trabalho que tem como título Ludicidade e 

afetividade: Caminhos para atenuar a distorção ano-idade, tenta compreender em 

seu trabalho o motivo que levam os alunos a serem reprovados e pesquisar sobre o 

projeto chamado Turmas de Consolidação, promovido na escola na qual atuava. 

 Cleyde Moreira relata que o projeto chamado de Turma de Consolidação 

(TC), foi criado na Escola Municipal Frei Bernardo, situada no 4º Distrito de Angra 

dos Reis e ela ficou em uma turma de 4º ano do ensino fundamental. De acordo com 

a escritora, o objetivo era pensar nos alunos que estavam com certo atraso no 

processo de ensino aprendizagem e fazer por meio deste projeto a consolidação da 

alfabetização e colocar os alunos em sala regular, para que os estudantes 

pudessem acompanhar as atividades propostas com autonomia e atingir os objetivos 

traçados para o ano de escolaridade em que estivessem inseridos. 

 Cleyde Moreira, também fala em seu trabalho, sobre a ludicidade como 

proposta de aprendizagem, e destaca que os jogos e brincadeiras promovem a 

possibilidade de participação de todas as crianças independentes de suas 

dificuldades. Entre os autores usados como referência neste trabalho estão Cipriano 

Carlos Luckesi, Paulo Freire e Rodrigo Torquato da Silva. 

 O trabalho “Dó, Ré, Mi” fala como vou te ensinar? Música e alfabetização, 

cuja autora é Nanci Santana, aborda os benefícios da música em sala de aula, 

enfatizando a importância que ela pode representar para o aprendizado e 

desenvolvimento da formação humana, a partir de uma pesquisa realizada na 

Escola Municipal Amélia Araujo Lage, em Garatucaia, Angra dos Reis, em uma 

turma do 2º ano do ensino fundamental. 

 A autora fala sobre a música na alfabetização e destaca que a música pode 

ajudar as crianças com problemas de aprendizagem e também auxiliar na 

compreensão de leitura e memória verbal. Segundo Nanci Santana, em sala de aula, 

as análises linguísticas das músicas concedem uma alfabetização letrada, visto que 

o texto na forma musical tem sentido, significado e função por fazer parte do mundo 

da criança. 

 Nanci Santana, apresenta em seu trabalho exemplos de atividades feitas com 

as crianças em sala de aula, usando a música como recurso didático no processo de 

alfabetização e de produção textual. Entre os autores usados como referência neste 
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trabalho estão Luiz Carlos Cagliari, Emília Ferreiro, Lia Rejane Mendes Barcellos e 

Georges Snyders. 

 Edilane Lemos, autora do trabalho A “Educação Libertadora” e uma 

experiência de “Filosofia com crianças” na escola: Narrativas de uma professora em 

busca de liberdade, narra em seu trabalho sua trajetória como estudante e a sua 

experiência em uma turma do primeiro ano do ensino fundamental, da Escola 

Municipal Cornelis Verolme, situada na cidade de Angra dos Reis, no projeto de 

extensão: Filosofia com crianças: movimentos de escuta sensível em escolas 

públicas de Angra dos Reis. 

 A autora narra sua trajetória escolar e de como se tornou professora, 

relacionando certos momentos vividos com os pensamentos de Paulo Freire e 

Freinet. Segundo Edilane Lemos, o professor deve manter as crianças vivas em 

suas aprendizagens, estimular a solidariedade para que elas percebam que é em 

contato com o outro que elas se tornam seres humanos. 

 Edilane Lemos, ao relatar sua experiência no projeto de extensão: Filosofia 

com crianças: movimentos de escuta sensível em escolas públicas de Angra dos 

Reis, que foi coordenado pela professora Silmara Lídia Marton, da UFF/IEAR, 

destaca que as atividades do projeto tinham a intenção de ampliar o pensamento, a 

criatividade e os questionamentos das coisas. 

 A escritora destaca algumas atividades dos projetos com as crianças em seu 

trabalho e experiências enriquecedoras que o projeto trouxe para a formação destes 

alunos. Entre os autores citados no trabalho estão Paulo Freire, Celéstin Freinet, 

Silmara Lídia Marton e Lev Vigotsky. 

 A autora Elisângela de Aquino, do trabalho que tem como título Os desafios 

do cotidiano no processo de aquisição de leitura e escrita dos alunos de classes 

populares, procura responder em seu trabalho questionamentos a respeito dos 

métodos de alfabetização que são utilizados nas escolas do município de Angra dos 

Reis e trazer experiências realizadas na turma da qual lecionava, no primeiro ano do 

ensino fundamental, na Escola Municipal Prefeito José Luiz Ribeiro Reseck, 

localizada no Bairro do Frade em Angra dos Reis. 

 A escritora fala sobre o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa e 

sobre o impacto que ele causou na escola na qual trabalhou e descreveu em seu 

trabalho, algumas atividades desenvolvidas na escola, com os alunos do primeiro 

ano, que trabalharam no estímulo à apropriação da leitura e da escrita. 
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 Segundo Elisângela de Aquino, um bom método de alfabetização leva em 

conta no processo de aprendizagem, um espaço para o aluno expor suas ideias a 

respeito do que aprende e destaca que o uso de metodologias diferentes é uma 

maneira de buscar o processo que o aluno necessita. Autores como Luiz Carlos 

Cagliari, Emilia Ferreiro e Paulo Freire foram citados pela autora. 

 O trabalho Reflexões sobre a formação e a prática do alfabetizador, da qual a 

autora é Nilcinéa Oliveira, traz uma reflexão envolvendo o processo de alfabetização 

das classes populares e um relato de experiência em sala de aula, em uma turma do 

segundo ano do ensino fundamental, de uma escola pública, situada em um bairro 

periférico em Angra dos Reis. 

 A escritora questiona em seu trabalho se os graduados em Pedagogia e nas 

licenciaturas estão preparados para atuar na escola pública. De acordo com Nilcinéa 

Oliveira, as Universidades tendem a priorizar questões estruturais e históricas da 

Educação, deixando poucos espaços para debates sobre a realidade das escolas, 

principalmente as escolas públicas. 

 Nilcinéa Oliveira relata algumas situações da escola pública na qual era 

professora, que exigiram dos alunos a construção de textos em situações reais, e 

isso foi muito importante para os alunos entenderem a função social da escrita. 

Segundo a escritora, neste contexto de escrita, havia um olhar mais crítico sobre o 

mundo, a partir do momento em que os alunos começavam a interpretar a realidade 

na qual viviam, ao mesmo tempo em que se apropriavam do sistema de escrita de 

uma maneira significativa. 

 A autora ressalta que é essencial acabar com a ideia de que o professor é 

apenas transmissor de conhecimentos, tornando-se necessário saber que a sala de 

aula também é um espaço de construção de saberes. Os autores usados como 

referências neste trabalho foram Mikhail Bakhtin, Pierre Bourdieu, Paulo Freire, José 

Carlos Libâneo, Karl Marx, António Nóvoa, Ana Luiza Bustamante Smolka, Magda 

Soares e Alain Touraine. 

 Cláudia Maria da Silva, autora do trabalho Memórias do Frade e educação: o 

que a escola tem a ver com isso?, traz em seu trabalho o histórico da cidade de 

Angra dos Reis e do bairro do Frade.  

 A escritora também cita em seu trabalho, relato de histórias dos antigos 

moradores do Bairro do Frade, situado em Angra dos Reis, sobre a história do 

bairro. De acordo com Cláudia Maria, a primeira escola rural do bairro foi construída 
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por volta de 1934 e recebeu o nome de Antonio Dia de Lima e em 1994 após 

algumas reformas, passou a chamar-se Colégio Estadual Antônio Dias Lima. 

 Cláudia Maria da Silva, destaca a realização do Projeto Memória e História 

(1996), no âmbito da Secretaria de Educação e coordenado pela professora 

Rossana Pappini, que se pautou na reconstrução da identidade cultural e na 

preservação do patrimônio histórico, onde segundo a autora, as memórias narradas 

pelos moradores compunham o currículo da escola, contribuindo assim para a 

compreensão das transformações ocorridas no território Frade. 

  Os autores utilizados no trabalho da autora foram Carlos Borges, Aguinaldo 

César Fratucci, Maurício Delamaro, Renata da Silva Corrêa, entres outros autores e 

leituras que contribuíram para o seu trabalho. 

 A autora Simone Monteiro, do trabalho que tem como título Projeto 

alfabetização e autonomia em uma escola em Angra dos Reis: desafios e 

possibilidades, busca compreender e conhecer as ações e atividades aplicadas em 

um projeto de alfabetização, numa turma com distorção idade/ano, na Escola 

Municipal Princesa Izabel, situada no Bairro do Belém em Angra dos Reis. 

 Simone Monteiro, fala em seu trabalho sobre o histórico do bairro Belém e da 

Escola Municipal Princesa Izabel, assim como sua estrutura. A autora também fala 

sobre os objetivos, a justifica, a metodologia e os temas geradores que seria 

trabalhado em cada bimestre ao longo de um ano, com os alunos do 4º ano do 

ensino fundamental. 

 De acordo com a escritora, a professora da turma trabalhou com os alunos 

temas geradores, pois esses alunos com distorção idade/ano, já havia se deparado 

com várias metodologias, que não foram capazes de ajudá-los na leitura e na 

escrita, sendo assim, surgiu a ideia de trabalhar com temas que remetesse a 

situações reais de leitura, escrita e conteúdos diversos. 

 Simone Monteiro expôs em seu trabalho, diversas atividades feitas com os 

alunos, onde eles exercitaram a leitura e a escrita através da realidade vivida no 

Bairro em que moravam e na própria escola. A escritora relata que no terceiro e no 

quarto bimestre houve a necessidade de um replanejamento, pois ocorreu na turma, 

situações de ofensas por discriminação e preconceito racial, a partir disso, as 

atividades, tiveram como foco o resgate histórico e cultural da etnia negra. 

 Os autores usados como referência no trabalho foram Paulo Freire, Emilia 

Ferreiro, Tomaz Tadeu da Silva, Marlene Carvalho e Sandra Bozza. 
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 O trabalho Indisciplina no âmbito escolar, cuja autora é Simone da Costa, traz 

um relato de experiência, referente a uma turma do 5º ano do ensino fundamental de 

uma escola do município de Paraty, rotulado como indisciplinada. 

 De acordo com a autora, a indisciplina tem vários fatores que a influenciam 

como a falta de interesse, baixa autoestima e baixo rendimento escolar. Estes 

fatores podem se acentuar, ficando difícil de resolvê-los. Ainda segundo Simone da 

Costa, todos tem o direito e o dever de cuidar da disciplina na escola, inclusive a 

família. 

 Na turma citada acima, a escritora relata que os alunos demonstravam pouco 

interesse e havia pouca aprendizagem. Simone da Costa, também notou através de 

uma conversa com os pais dos alunos da turma, que um dos alunos com problemas 

referentes a indisciplina tinha problemas familiares. 

 No relato de sua experiência como professora, Simone da Costa percebeu 

que precisava ter uma atitude aberta, reflexiva e cooperante em sala de aula, pois 

quando os professores adotam uma postura sem originalidade, as resistências dos 

alunos aumentam. Através de mudanças ocorridas no ambiente da sala de aula, e 

também na forma da professora lecionar e enxergar a turma, os alunos obtiveram 

um bom resultado ao final do ano letivo. 

 Segundo a autora, é necessário compreender o outro para que o diálogo 

aconteça. Entre os autores utilizados para a elaboração do trabalho estão Içami 

Tiba, Paulo Freire, Maria Teresa Estrela e Augusto Cury. 

 Maria Aparecida Clara Ladislau, autora do trabalho A importância da língua de 

sinais como língua de instrução no processo de aquisição de leitura e escrita dos 

sujeitos surdos, comenta sobre a importância da Língua de Sinais no processo de 

alfabetização dos sujeitos surdos, assim como evidencia a importância da cultura 

surda na concepção da Língua de Sinais e apropriação da Língua Portuguesa. 

 A escritora destaca em seu trabalho que a língua de sinais oportuniza ao 

aluno surdo o seu relacionamento com o mundo e que a criança só começará a 

aprender uma língua escrita após o domínio da língua de sinais. Maria Aparecida 

também ressalta a relevância de se alfabetizar o aluno surdo em Libras, para que 

ele não apenas decodifique, mas sim, obtenha habilidades na escrita do português. 

 Maria Aparecida também fala sobre a Língua Brasileira de Sinais e sua 

estrutura linguística e sobre a necessidade da escola oferecer o ensino da língua de 

sinais. Segundo a autora, a LIBRAS deve ser considerada a língua materna dos 
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surdos. 

 De acordo com Maria Aparecida, o papel da escola e dos profissionais que 

trabalham com o indivíduo surdo, é de mostra a sociedade que este sujeito é capaz 

de ter acesso ao mundo letrado e que a língua escrita para ele tem significado. Entre 

os autores citados pela autora estão Lodenir Becker Karnopp, Oliver Sacks e Marta 

Morgado. 

 A autora Ana Cristina Ramos, do trabalho que tem como título Práticas 

musicais na EJA: Limites e possibilidades na implementação da Lei 11.769/08, fez 

um relato de experiência, no segundo semestre de 2014, das práticas musicais 

desenvolvidas com os alunos da primeira etapa da Educação de Jovens e Adultos, 

no Polo Musical Yumi Imanishi Faraci da Escola Municipal Professora Tânia Rita de 

Oliveira Teixeira, localizada na Avenida São José, no Parque Belém, município de 

Angra dos Reis. 

 Ana Cristina, comenta em seu trabalho sobre a Lei de número 11.768/08, que 

fala sobre a obrigatoriedade do ensino de música como componente curricular 

obrigatório da disciplina de Artes na educação básica e faz um relato de experiência 

do trabalho desenvolvido com a Educação Musical com os alunos da primeira etapa  

da EJA. 

 De acordo com Ana Cristina, a escola recebe alunos que residem no Parque 

Belém e Grande Japuíba em geral, e faz um breve histórico do bairro Grande 

Japuíba. Os alunos na aula de Educação Musical, cantavam músicas e tocavam 

instrumentos e com as letras das músicas trabalhavam divisão silábica, melodia, 

versos, harmonia. 

 Segundo a escritora, os alunos demonstraram bastante interesse nas aulas 

de Educação Musical e todos demonstraram evolução em termos de conhecimento. 

Ana Cristina também traz a questão da formação necessária para o professor 

ministrar aulas de música nas escolas. 

 Entre os autores usados como referência neste trabalho estão Augusto César 

Gonçalves e Lima, Maura Penna, Luciana Requião e Vasco Mariz. 

 O trabalho Imagens que tocam: Relato de experiência na Escola Municipal 

Mauro Sérgio da Cunha, cuja autora é Danielle Tudes, relata a experiência da 

autora, realizada na Escola Municipal Mauro Sérgio da Cunha, localizada no bairro 

Campo Belo, em Angra dos Reis. A autora destaca a Oficina de Fotografia realizada 

na turma do 4º ano do ensino fundamental, na escola municipal. 
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 De acordo com a escritora, a escola fica localizada em um território conhecido 

como Promorar e atende os alunos que residem em seus arredores e destaca 

também o contexto social em que a escola municipal está inserida. Danielle Tudes 

ressalta que o que lhe chamou a atenção na escola era o número de alunos com 

distorção idade/ano de escolaridade. 

 Danielle Tudes dialogou e trabalhou com um grupo de alunos do 4º ano, 

alunos dos quais apresentavam indisciplina dentro do ambiente escolar e eram mal 

vistos pelos profissionais da escola. Na realização da Oficina de Fotografia, cada 

aluno ficou com uma câmera e a proposta seria fotografar o Promorar, tendo a 

Beleza como tema e os alunos fizeram um ótimo trabalho com belíssimas 

fotografias. 

  A autora destacou em seu trabalho uma proposta de alfabetização que 

dialogasse melhor com a realidade dos alunos e também trouxe para a discussão a 

questão racial. Neste trabalho, foram usados como referência os autores Miguel 

Gonzáles Arroyo, Nilda Alves, Regina Leite Garcia, Rodrigo Torquato da Silva, entre 

outros. 

                  

                                                                                                       

3.1 BREVE ANÁLISE DOS TRABALHOS  

 

 

 Destes 41 trabalhos analisados, foi percebido na leitura e estudo de cada um, 

que em grande maioria, as escritoras trabalharam na linha progressista. Os autores 

mais citados nos trabalhos foram Paulo Freire, Emília Ferreiro e Regina Leite Garcia, 

autores estes que trabalhavam com a alfabetização e classes populares. A partir da 

leitura do trabalho destas autoras e das discussões presenciadas na Pós-

Graduação, estas educadoras puderam enxergar a sala de aula com outros olhos, 

investindo em uma educação mais crítica, trabalhando de acordo com a realidade 

dos alunos, buscando compreender as especificidades da turma e o contexto social 

em que os alunos e a escola estavam inseridos. 

                            
 

Aprender é um ato de conhecimento da realidade concreta, isto é, da 
situação real vivida pelo educando, e só tem sentido se resulta de uma 
aproximação crítica dessa realidade. O que é aprendido não decorre de 
uma imposição ou memorização, mas do nível crítico de conhecimento, ao 
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qual se chega pelo processo de compreensão, reflexão e crítica [...] 
(LIBÂNEO, 2006, p. 35). 
 

Dentro desta tendência, foram trabalhados temas geradores, dentre eles, o 

racismo foi bastante discutido. É um tema que faz parte da vida dos alunos, e 

aparece camuflado de diversas formas como “brincadeiras”, “apelidos”, e foi neste 

espaço que algumas professoras viram a oportunidade de trabalhar em cima desta 

temática, com autores negros, com diversas contribuições que os negros trouxeram 

para o nosso país, e sobre os padrões de beleza impostos pela sociedade que não 

representa nosso país em sua totalidade.  

 Em muitos casos, apenas o ensino do conteúdo contido no currículo, não foi o 

suficiente para “formar bons alunos”. Na prática e reflexão, as professoras em sua 

maioria optaram por trabalhar temas relevantes para os alunos, usando diferentes 

formas de interação. Foi necessário ouvir os alunos e observar o que eles realmente 

precisavam aprender no momento. Segundo Paulo Freire (2013), escutar é uma 

prática democrática muito importante, é escutando os educandos que aprendemos a 

falar com eles. 

                                   
                                                                                   

A professora democrática, coerente, competente, que testemunha seu gosto 
de vida, sua esperança no mundo melhor, que atesta sua capacidade de 
luta, seu respeito às diferenças, sabe cada vez mais o valor que tem para a 
modificação da realidade, a maneira consistente com que vive sua presença 
no mundo, de que sua experiência na escola é apenas um momento, mas 
um momento importante que precisa ser autenticamente vivido (FREIRE, P., 
2013, p.110). 

                           
 
 Através do olhar atento das educadoras, da competência, da sede de 

trabalhar de uma forma diferenciada, muitas perceberam peças chaves importantes 

para a formação do aluno, dentre elas estão a união entre a escola e a família. A 

participação da família e o contexto familiar em que o aluno está inserido dizem 

muito sobre ele, no entanto, no olhar que a escola constrói sobre o aluno, através de 

seu comportamento e aprendizado, é importante verificar se há o acompanhamento 

da família na vida escolar dos alunos, ou se a mesma deixa tudo sobre a 

responsabilidade da escola. É necessário que a escola e a família caminhem juntas. 

 Diante dos trabalhos lidos, das atividades e temas propostos, pode-se 

destacar que nenhuma educação é neutra, todas vem carregadas de desejos e o 

que estes educadores mostraram foi a intencionalidade de cada atividade, de cada 
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tema trabalhado com os educandos, para que por meio deles, ocorra uma mudança 

de pensamento, mudança do conceito que eles tem de escola, e uma mudança 

sobretudo no ato de lecionar, em uma reflexão de que nem sempre os problemas 

apresentados são culpa dos discentes, mais sim do modelo tradicional enraizado 

nas escolas. 

 

 

3.2 IMPACTOS DA VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS CITADAS NOS TRABALHOS 

 

 

 Dos trabalhos analisados, 14 autoras falam de certa forma sobre os lugares 

em que realizaram sua pesquisa, seja sobre o contexto ou histórico. Em alguns 

trabalhos, pode-se perceber como o contexto violento onde o aluno está inserido 

contribuiu para a forma não só como o aluno é visto dentro da escola, como 

também, em seu comportamento, seu aprendizado e em outras áreas influenciadas 

pelo contexto social. 

 Entre os lugares citados nos trabalhos, do município de Angra dos Reis, estão 

os seguintes bairros:  Frade, Belém, Japuíba, Campo Belo e Morro do Abel, bairros 

estes presentes no artigo A questão favela em Angra dos Reis: Contribuições 

periféricas de uma pesquisa longitudinal em alfabetização, que fez uma pesquisa 

sobre os tipos de violência cotidianas que acontece em Angra dos Reis e são 

publicadas em um jornal da cidade, com uma reflexão sobre os reflexos dessas 

violências no cotidiano escolar da região. 

 Entre os bairros citados nos trabalhos, o bairro da Japuíba é o bairro onde há 

os maiores índices de violência de acordo com os gráficos presentes no artigo sobre 

a questão da favela em Angra dos Reis. Os dados exibidos no artigo são referentes 

aos anos de 2011 e 2014. 

                        
 

Assim, fica claro que o que se tem é uma injustiça tanto social quanto 
cognitiva, na medida em que se quer atribuir ao estudante o seu fracasso 
escolar, sem levar em conta que a capacidade de aprender conteúdos, 
conceitos, etc, está diretamente ligada à oportunidade de estar inserido num 
meio que seja farto daquilo que é exigido pela escola. Exige-se que os 
estudantes pensem, compreendam a partir de um tipo de racionalidade 
imposta pela escola, sem considerar as ferramentas ou os instrumentos 
conceituais que eles trazem, que são frutos das suas interações e 
experiências no meio onde habitam, e que envolvem discursos de classes, 
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ideologias, conceitos, conteúdos, formalidades e informalidades para a 
execução de tarefas, além de violências cotidianas de 
policiais/milícias/traficantes. (SILVA, 2015, p.12). 

                                 
 
 Os trabalhos realizados nas escolas que estão localizadas nos bairros acima, 

abordam diversos temas, entre eles estão a indisciplina, questões raciais e distorção 

idade/ano de escolaridade. No trabalho cujo tema é Imagens que tocam: Relato de 

experiência na Escola Municipal Mauro Sérgio da Cunha, que teve sua pesquisa 

realizada em uma escola municipal localizada no Campo Belo, o qual é citado como 

um bairro violento, aponta como os moradores do Promorar são vistos e da situação 

em que se encontram os alunos desta escola. De acordo com a autora, grande parte 

dos educandos apresentavam distorção idade/ ano de escolaridade, devido as 

repetidas retenções, sendo assim, a autora resolveu trabalhar de uma forma 

diferente com um grupo de alunos do 4º ano do ensino fundamental, que 

apresentava esta distorção e eram mal vistos dentro da escola, devido ao mau 

comportamento. 

 A educadora trabalhou de uma forma diferente com estes alunos, através de 

uma oficina de fotografia, e estes, no entanto, mudaram não só seu comportamento, 

como também a imagem que havia sido criado sobre a escola e a autora, como 

educadora, teve a oportunidade de construir um diálogo com esse grupo de alunos e 

potencializar suas reflexões a cerca da educação. 

 Foi preciso então que a autora compreendesse o ambiente social em que 

estes alunos estavam inseridos e assim trabalhar com eles de uma forma lúdica, de 

uma forma que fosse diferente daquilo oferecido pela escola, fazendo com que eles 

olhassem a vida e a escola de outra forma, pois não tem como a escola cobrar algo 

do aluno da qual ele não tem acesso.  

                          
 

A escola está determinada pelo contexto social mais amplo. Compreender a 
realidade da escola não se limita apenas ao conhecimento da prática 
pedagógica. Compreendê-la é também analisar, refletir e discutir a 
sociedade na qual ela está inserida, como determinante e determinada 
(PEREZ; SAMPAIO,1996, p.53). 

                        
 

Quando se trabalha com classes populares, não há como ignorar os cenários 

que rodeiam a escola, pois a violência que ocorre no meio social acaba sendo 

reproduzido nas escolas, através de comportamentos agressivos, de alunos que não 
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veem sentido naquilo que a escola está oferecendo e na maioria das vezes, 

encontram uma escola despreparada, que prefere culpar o aluno pelo seu fracasso, 

do que investir em didática de ensino diferenciada. Através dos trabalhos, percebe-

se que o Curso de Especialização, fez com que muitas professoras refletissem sobre 

este assunto, e tivessem um olhar mais ampliado e trabalhasse com temas 

relevantes aos alunos. 

Os temas referentes às questões raciais também chamaram a atenção. Como 

valorizar alunos negros, das classes populares, que vivem em um ambiente violento, 

onde jovens negros são mortos todos os dias? O jornal BBC, em uma notícia 

publicada no dia 06 de junho de 2016, sobre os jovens negros brasileiros, afirma que 

de acordo com o relatório final da CPI do Senado sobre Assassinato de Jovens, 

23.100 jovens negros de 15 a 29 anos, são assassinados todo ano. O que equivale 

a 63 jovens negros mortos por dia. O aluno que mora na periferia, presencia este 

quadro de violência todos os dias. 

 No trabalho: Qual gibi me representa?: Relatos de observação sobre o 

trabalho com leituras de histórias em quadrinhos, a autora em uma turma com 

alunos do 4º ano de ensino fundamental, majoritariamente negros, confeccionou um 

boneco negro com a turma, e a partir deste boneco, trabalhou diversos temas e 

levou os alunos a reflexão do pouco espaço que os personagens negros e negras 

ocupavam nas histórias em quadrinhos. 

  Os alunos desta turma apresentavam distorção idade/ano de escolaridade e 

nenhum era alfabetizado. Foi de suma importância o trabalho desta autora com os 

alunos, pois em meio a uma sociedade violenta, em meio as marcas que esses 

alunos carregavam, por serem negros, repetentes, a autora conseguiu fazer com 

que eles enxergassem algo a mais na escola, um valor na figura negra, que é a todo 

tempo discriminada e vítima de todos os tipos de violência na sociedade. 

 Esta autora, ao trabalhar com temas que faziam parte da realidade daqueles 

alunos, obteve sucesso com a turma. Esses alunos carregavam saberes, mas nem 

sempre esses saberes são valorizados na escola. 

                                 
   

Por que não discutir com os alunos a realidade concreta a que se deva 
associar a disciplina cujo conteúdo se ensina, a realidade agressiva em que 
a violência é a constante e a convivência das pessoas é muito maior com a 
morte do que com a vida? Por que não estabelecer uma “intimidade” entre 
os saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que 
eles têm como indivíduos? Por que não discutir as implicações políticas e 
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ideológicas de um tal descaso dos dominantes pelas áreas pobres da 
cidade? A ética de classe embutida nesse descaso?(FREIRE, P., 2013, p. 
32). 

                
             

É fundamental que os saberes dos alunos sejam considerados, que a escola 

não considere os saberes que rodeiam a vida do aluno como acessório e sim como 

primordial na formação do mesmo. Infelizmente, ainda há escolas que desprezam 

quem o aluno é, que considera uma turma como homogênea, onde todos os alunos 

são iguais e aprendem da mesma forma, escolas estas que não entendem o 

comportamento dos alunos e tão pouco os problemas de ensino aprendizagem, por 

fecharem os olhos diante da violência que os cerca. 

Os trabalhos da Pós-Graduação Lato Sensu em Alfabetização dos Estudantes 

das Classes Populares aqui estudados, mostram que com profissionais 

competentes, prontos a intervir na realidade, dispostos a repensar sua praticas, é 

possível mudar a realidade de muitos alunos que foram condenados ao fracasso. 

                            
 

Considerar os professores como intelectuais, porém, implica incitá-los a 
analisar a função social que desempenham, bem como a examinar que 
tradições e condições tem impedido uma prática transformadora mais 
efetiva. Considerar os professores como intelectuais envolve ajudá-los a 
identificar os interesses políticos e ideológicos que estruturam a natureza do 
discurso, as relações sociais da sala de aula e os valores transmitidos aos 
alunos (MOREIRA, 1995, p.48).  

                             
 
 A violência que assola toda a sociedade, da qual atinge intensamente o jovem 

negro, pobre e cidadão da classe popular, que afeta o cidadão como aluno e traz 

graves consequências para as classes subalternas, não pode ser fortalecida na 

escola. Que a educadora possa ter a oportunidade de atuar como agente 

transformadora, junto com o apoio da escola e também da família do educando e 

que a universidade como um lugar de pesquisa, possa sempre oferecer subsídios 

para a educação das classes populares, oferendo assim novos espaços de 

discussão e conhecimentos, que possam contribuir na formação de alunos e 

professores da comunidade que a cerca. 
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4. PROFESSORAS ALFABETIZADORAS? 

 

 

 A partir das análises dos Trabalhos de Conclusão de Curso, da Pós-

Graduação Lato Sensu Alfabetização dos Estudantes das Classes Populares, foi 

observado que dos 41 trabalhos entregues, apenas 2 tratavam-se de trabalhos 

elaborados por autores do sexo masculino, o que indicou a predominância feminina 

no curso, expressando assim a presença majoritária das mulheres na docência, 

assim como na busca por um curso de especialização. 

                                 
   

De acordo com o primeiro Censo do Professor¹, 14,1% da categoria é 
constituída de homens e 85,7% de mulheres. Levantamento realizado pela 
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE)² com 52 
mil professores³ brasileiros mostra que 97,4% dos docentes de 1ª a 4ª série 
do Ensino Fundamental são mulheres. Elas ocupam 80,6% das 5ª até as 8ª 
séries desse ensino e 60,8% do Ensino Médio. A pesquisa da CNTE aponta 
ainda que entre diretores, coordenadores e supervisores ligados à 
Educação Básica 90,1% são mulheres (VIANNA, 2001, p. 83). 

                       
 
 Através de leituras, pesquisas e da própria vivência em escolas, percebe-se a 

predominância do gênero feminino no ambiente escolar, principalmente na educação 

infantil e no primeiro segmento do ensino fundamental. Esta predominância está 

presente desde a fundação das Escolas Normais, no final do século XIX. 

 No primeiro momento, as Escolas Normais foram destinadas aos homens e 

só depois foi amplificado para as mulheres, pois a elas cabiam a tarefa de cuidar da 

casa, dos filhos e preparar a família para a sociedade, sendo assim, ter uma 

profissão no modelo de organização social da época, era algo inviável. 

                                 
 

De tal modo, a representação que se construiu socialmente sobre o papel 
da mulher na sociedade brasileira teve implicações diretas nas precárias 
oportunidades de acesso à educação que lhe foram concedidas até o início 
do século XX, da mesma forma que repercutiu na ocupação do espaço 
social pela mulher, bem como na sua relação com a educação formal 
(FREIRE, E., 2011, p. 241). 

                       
 
 Aos poucos, com o aumento da urbanização, a mulher que antes era vista 

como uma figura principal no zelo da família e dos afazeres domésticos com sua 

atuação restrita no lar, foi ganhando espaço na sociedade e o ingresso desse 

público nas Escolas Normais aumentou consideravelmente. De acordo com Leonor 
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Maria Tanuri (2000), o magistério era no momento a única profissão que era 

compatível com as funções domésticas da mulher. 

                              
 

Ao constatarem a alta incidência de mulheres no magistério, Bruschini e 
Amado (1988) concluíram que, neste século, o Magistério tornou-se um dos 
guetos ocupacionais das mulheres, para umas por vocação e, para outras, 
como estratégia de ascensão. Neste sentido há, também, o estudo de 
Novaes (1984) que, buscando compreender os motivos que levam as 
mulheres à escolha do magistério, encontrou como resposta mais frequente 
a vocação, traduzida por gostar de lidar com crianças, ter jeito para dar aula 
e gostar de ajudar ao próximo, dados considerados pela autora muito 
ligados ao preconceito, ainda presente em nossa sociedade, de que o 
magistério é profissão feminina (FAGUNDES, 1999, p.2). 
  
 

 O ensino oferecido pelas Escolas Normais, assim como a baixa remuneração 

do professor da escola primária, não chamava a atenção das classes privilegiadas e 

nem do público masculino, o que fez com estas escolas fossem mais procuradas por 

mulheres. Sendo assim, no ano de 1874, esta instituição de ensino formava mais 

mulheres do que homens, o que foi resultando aos poucos na feminização do 

magistério. 

 A sociedade no entanto, foi encaminhando as mulheres para as profissões 

“mais apropriadas” a elas, devido a figura idealizada de “paciente”, “afetiva”, entre 

outras características que a mulher representava e representa até hoje. Considerou-

se então que a mulher teria a vocação para o magistério, pois possuía as 

características “essenciais” para o desempenho desta profissão. Segundo Fagundes 

(1999), o conceito de vocação remete a ideia de que a pessoa tem um conjunto de 

aptidões inatas para certos trabalhos e ocupações. 

 Ouve-se muito sobre as características necessárias para ser uma boa 

professora, e isso inclui muitas vezes características inatas que faz parte da figura 

da mulher idealizada pela sociedade, e isso acaba afastando o homem desta 

profissão, principalmente das séries iniciais. No entanto, para atuar como 

profissional da educação, não basta apenas “ter jeito com crianças”, e sim 

especializar-se e ter as características profissionais adequadas para o público 

estudantil em que atuará.  

                           
 

Por outro lado, encontra-se nessa concepção um forte laço com a imagem 
social de mulher, a qual já destacamos. Não foi por acaso que as mulheres 
tiveram ampla aceitação na profissão docente: afinal, o ser feminino 
abnegado e puro é a pessoa mais adequada para assumir a profissão de fé 
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do sacerdócio do magistério! Essa imagem feminina colaborou com a 
desvalorização social da mulher, da mesma maneira que a concepção de 
magistério como dom, como vocação, justifica o desprestígio das 
professoras e da docência em educação infantil como tarefa de tios e tias, 
que poderia ser exercida por qualquer pessoa em formação, desde que 
tenha amor, boa vontade e afinidade com crianças pequenas (ALVES, 
Nancy., 2006, p. 9-10). 

                                         
 
 Para lecionar nas séries iniciais, é necessário ter a formação adequada, 

teórica, aprender sobre a didática e saber atender as especificidades do público com 

quem irá trabalhar, e isto requer estudo, prática, troca de experiências e não apenas 

“saber lidar com crianças”, como pensa o senso comum. Ninguém nasce educador e 

sim torna-se um. 

 Nas classes alfabetizadoras, encontramos professoras que estudaram no 

Curso Normal ou que são formadas em Pedagogia. A predominância feminina no 

Curso Normal, estendeu-se ao curso superior em Pedagogia, implantado no Brasil 

da década de 1930, onde é raro a presença masculina, e isto estende-se aos cursos 

de licenciatura em geral. 

 Em um estudo, que procura compreender o perfil dos alunos do curso de 

Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), cuja as autoras são 

Juliana Diniz Gutierres, Stephany Sieczka Ely e que tem como coautoras Maria 

Renata Alonso Mota e Suzane da Rocha Vieira, mostra que 95,17% do alunado do 

curso é composto por mulheres. A pesquisa foi realizada no ano de 2010, com 

alunos do 1º ao 4º ano do curso de Pedagogia. 

 Já em uma pesquisa que visava investigar o significado de ser pedagogo, 

feita com alunos concluintes do curso de Pedagogia de uma universidade municipal 

do Estado de São Paulo, expressa no artigo: A formação do pedagogo: Quem são e 

o que dizem os alunos concluintes de um curso de pedagogia, do ano de 2013, 

mostra que dos dois grupos participantes da pesquisa, o primeiro composto por 38 

alunos e o segundo por 22 alunos, a presença da mulher é predominante. No 

primeiro grupo 100% são mulheres e no segundo grupo 90,91% são alunas do sexo 

feminino. 

 Os dados acima, só reforçam a ideia da Pedagogia como um curso 

predominante feminino, o que justifica a presença em massa das mulheres no 

espaço escolar, especialmente nas séries iniciais e nas classes de alfabetização, e 

consequentemente a presença predominante deste público nos cursos de 
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especializações, entre outros ligados a temática escolar, como ocorreu no Curso de 

Especialização em Alfabetização dos Estudantes das Classes Populares. 

 Com a forte presença das professoras no Curso de Especialização, oferecido 

pelo IEAR/UFF, percebemos que as mesmas estão na busca de um trabalho 

qualificado e de um aperfeiçoamento profissional, buscando assim espaços em que 

se possa discutir e refletir teoria e prática, ter contato com novos saberes e um 

diálogo com outros profissionais da mesma área.  

 A busca por uma formação continuada é de suma importância para o 

profissional da educação, principalmente na área da alfabetização. A professora que 

realiza indagações, que pesquisa a cerca do trabalho que realiza e sobre a 

conjuntura na qual a escola está inserida, consegue propiciar ao aluno uma 

educação mais significativa e crítica. 

 
 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses quefazeres se 
encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando, 
reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me 
indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo 
e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar 
ou anunciar a novidade (FREIRE, P., 2013, p. 31). 

 
 

É necessário que as professoras se atualizem e estejam sempre dispostas a 

receber o novo em sua prática educativa, para que se tenha um bom desempenho 

em sua função. O ato de alfabetizar em classes populares, requer dedicação, 

flexibilidade, pesquisa e uma renovação constante das práticas pedagógicas, pois 

muitas crianças pertencentes a esta classe, ainda saem da escola sem saber ler e 

escrever. 

                         
 

Alfabetizar é, portanto, possibilitar ao sujeito o entendimento do mundo, 
uma vez que as práticas sociais de leitura e escrita estão presentes na vida 
cotidiana. Ser alfabetizado permite a interação com os outros sujeitos e com 
o mundo. Nesse sentido, a formação de alfabetizadores é de extrema 
relevância, pois se trata de profissionais que desenvolverão sua prática em 
uma fase crucial no processo de escolarização discente (CARVALHO, 2014, 
p. 100). 

                         
 
 Para que seja despertado um interesse nos alunos, é necessário que ocorra 

uma alfabetização significativa, que represente algo ao aluno, que apresente 

utilidade a ele, sentido. De acordo com Garcia (1992), qualquer aprendizagem só 
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acontece de fato quando o sentido se faz presente. Nos trabalhos de conclusão de 

Curso, referente ao Curso de Especialização dos estudantes das classes populares, 

foi analisado que em muitos casos as professoras obtiveram sucesso em sua aula e 

os alunos começaram a compreender melhor quando elas mudaram a dinâmica, 

quando voltou a dinâmica para a realidade do aluno, para aquilo que aluno precisava 

aprender no momento, quando ocorreu de fato uma transformação da maneira de 

ensinar. 

                      
 

A discussão teórica e prática do ambiente alfabetizador na pré-escola tem 
possibilitado que a professora repense e questione a sua ação pedagógica, 
indicando os caminhos a serem trilhados, numa perspectiva de busca, de 
construção de novos conhecimentos e criação de espaços onde as crianças 
se capacitem a tornar-se novos sujeitos transformadores (SAMPAIO, 1992, 
p. 40). 

                      
 
 A partir destas observações, nota-se que a profissão docente nas séries 

iniciais não é tão fácil como muitos imaginam e como foi construído durante anos, na 

ideia de que a mulher já possuía as características para lecionar. Assumir o papel de 

professora nas classes populares, torna-se ainda mais complexo e um grande 

desafio para as educadoras. 

                    
 

É importante considerar que a construção de um currículo que se 
comprometa com os interesses das classes populares exige uma 
preocupação, não só com a qualidade dos conhecimentos que seleciona, 
como também com uma metodologia que potencialize os alunos a 
responderem os desafios que o mundo lhes apresenta (ARAÚJO, 1996, 
p.88). 

          
               

 Para as professoras alfabetizadoras, conhecer os alunos com quem leciona é 

fundamental, analisar os conteúdos, saber desconstruir a imagem que ela tinha 

antes não só da classe popular como também do seu papel de professora, é difícil e 

ao mesmo tempo libertador, pois a educadora está ciente da importância que o seu 

papel assumi perante a sociedade, papel este que não é uma extensão da 

maternidade e sim um papel de agente social, de pesquisadora, que está presente 

para formar ser crítico, pronta para intervir no meio em que está inserida.  

Em um espaço escolar onde a aluno da classe popular não é visto como 

deveria, e a professora é vista como uma figura com características idealizadas pela 

sociedade, ambos tem a sua luta diária, o papel de demostrarem quem realmente 
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são. Cada um, no entanto, demostra de sua maneira. A professora na busca de sua 

valorização profissional, se especializando e buscando o reconhecimento de seu 

trabalho, assim como o seu crescimento pessoal e profissional e o aluno da classe 

popular na procura de mostrar a professora e a escola que o jeito como ambas o vê 

e o trata, não é o mesmo jeito como ele é visto pela família e sociedade (com 

autonomia e obrigações de um adulto). 

 Na rotina educacional, onde a professora luta pela quebra de paradigmas que 

cercam sua profissão e a escola, buscando responder questionamentos, em uma 

profissão que exige tanto e que não é valorizada, assim como muitas profissões 

“destinadas” ao sexo feminino, a profissão de professora alfabetizadora, ainda 

representa sentido para essas mulheres, que mesmo atuando em um cenário difícil, 

busca oferecer uma boa educação e o Instituto de Educação de Angra dos Reis da 

Universidade Federal Fluminense, ajudou não só as professoras em sua formação, 

como também aos alunos por elas atendidos. 

 Sendo assim, as professoras alfabetizadoras citadas neste trabalho, foram 

reconhecidas em sua totalidade e presença marcante na Especialização em 

Alfabetização dos Alunos das Classes populares, oferecido pelo IEAR/UFF. 

Mulheres que por escolha ou não, ingressaram na docência e que buscaram um 

aperfeiçoamento para atender melhor a demanda das classes populares, classe da 

qual muitas delas são oriundas e que acreditam que por meio de muito esforço, 

sendo valorizadas ou não, que a educação é o único meio de libertar o indivíduo dos 

males que o oprimem e uma peça fundamental na construção de uma sociedade 

mais igualitária. 
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5. CONTRIBUIÇÕES NA PRÁTICA DE ENSINO 

 

 

A formação continuada é de suma importância para o professor, pois traz 

aspectos positivos não só para a prática do docente, como também para a formação 

do discente no ambiente educacional. 

Este capítulo traz o relato de uma aluna da Pós-Graduação Lato Sensu: 

Alfabetização dos Alunos das Classes Populares, que atualmente trabalha na 

Gestão de uma escola municipal em Angra dos Reis – Rio de Janeiro. 

A partir de uma entrevista realizada com Lissandra Leandro Gomes, autora do 

trabalho A importância da família no processo de aprendizagem dos alunos das 

classes populares, procurei saber sobre as contribuições que a Especialização 

realizada no IEAR/UFF trouxe para a sua formação. 

Lissandra, quando ingressou na Pós-Graduação, trabalhava como professora 

e auxiliar de direção e quando concluiu o curso já havia iniciado seu trabalho como 

diretora na escola municipal em Angra dos Reis.  

De acordo com Lissandra, a especialização lhe trouxe muitas contribuições 

para a sua formação, entre elas, a oportunidade de pensar a questão de classe. 

Segundo ela, quando se fala de um aluno de classe popular, tem que se pensar no 

tipo de atendimento que o profissional da educação dará ao aluno dentro da escola 

e o olhar que esse aluno irá receber. É necessário rever a forma de pensar o aluno, 

a escola e o trabalho. 

          
 

[...] Ao se tornar pesquisadora vai se tornando capaz de encontrar/construir 
novas explicações para os problemas que enfrenta em seu cotidiano. 
Aprende a ver com outros olhos, a escutar o que antes não ouvia, a 
observar com atenção o que antes não percebia, a relacionar o que não lhe 
parecia ter qualquer relação, a testar suas intuições através de 
experimentos, a registrar o que observa e experimenta, a ler teoricamente a 
sua própria prática, a acreditar em sua capacidade profissional na medida 
em que elabora estratégias metacognitivas e metalinguísticas. Torna-se 
uma professora que pesquisa e uma pesquisadora que ensina... 
(GARCIA,1996, p.21) 

                          
 

Na prática de ensino, juntamente com a formação continuada, percebe-se a 

reflexão e a elaboração de uma nova maneira de atuar no ambiente escolar. As 

pesquisas e os estudos, levam o aperfeiçoamento do profissional, e a professora 



54 

 

enxerga com mais sentido o seu papel de agente transformador e social, que na 

escola é de suma importância para a formação dos alunos. 

A diretora Lissandra, falou sobre a influência da família no processo de 

aprendizagem dos alunos das classes populares, em seu trabalho de conclusão de 

curso da Especialização. Lissandra deu continuidade a seus estudos e pesquisas 

sobre o assunto e sua monografia virou um artigo. 

De acordo com a diretora, a partir do momento que a família vê a escola 

como algo importante, a criança já chega à escola dando a devida importância à 

instituição e ao trabalho que é realizado. Segundo ela, atualmente não há na escola 

uma participação familiar, não se vê a preocupação e o acompanhamento do 

trabalho pedagógico, da atuação do professor, não há o interesse pela instituição 

escolar, não é visto a preocupação da família de um modo geral. 

A diretora compreende que atualmente é difícil a participação familiar na 

escola devido ao trabalho que ocupa o tempo dos pais, entre outras 

responsabilidades, e a família não consegue ficar 100% do tempo perto da criança. 

Ainda assim, de acordo com Lissandra, algumas famílias conseguem dar 

minimamente uma atenção à criança em relação a sua vida escolar. 

                              
 

Em síntese, os pais devem participar ativamente da educação de seus 
filhos, tanto em casa quanto na escola, e devem envolver-se nas tomadas 
de decisão e em atividades voluntárias, sejam esporádicas ou permanentes, 
dependendo de sua disponibilidade. No entanto, cada escola, em conjunto 
com os pais, deve encontrar formas peculiares de relacionamento que 
sejam compatíveis com a realidade de pais, professores, alunos e direção, a 
fim de tornar este espaço físico e psicológico um fator de crescimento e de 
real envolvimento entre todos os segmentos (DESSEN; POLONIA, 2005 
p.307-308). 

                  
 
 A participação dos pais no ambiente escolar é de suma importância, 

principalmente para os alunos das classes populares. A colaboração da família em 

atividades pedagógicas, a participação dos pais em reuniões é de grande valia não 

só para a escola mas também para o bom rendimento e evolução do aluno. “Os 

benefícios de uma boa integração entre a família e a escola relacionam-se a 

possíveis transformações evolutivas nos níveis cognitivos, afetivos, sociais e de 

personalidade dos alunos” (DESSEN; POLONIA, 2005, p.305). 

 De acordo com Lissandra, foram criados juntamente com a direção projetos 

para que fosse estimulada a participação da família na escola, para trazer aos pais 
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dos alunos, o conhecimento do que é a escola, de como a escola funciona, o que 

tem dentro da escola e de como a família pode ajudar com os projetos. Foram 

criados na escola, os projetos “Clube de Mães”, “Família na escola”, para que 

colaborasse na integração entre a família e a escola. 

 Sendo assim, percebe-se a importância da formação continuada e a 

contribuição da universidade pública neste processo. A Especialização juntamente 

com as pesquisas e estudos da qual Lissandra teve acesso, a despertou para um 

novo olhar em seu trabalho, para os problemas que a escola enfrenta e 

principalmente um novo olhar para os alunos das classes populares, enxergando 

novas possibilidades e maneiras de trabalhar com estes alunos. 

                
        
Julgamos indispensável que, durante seu preparo, o futuro professor se 
capacite para, em sua prática docente, compreender o universo cultural do 
aluno, a fim de que, juntos, a partir do que conhecem, venham a se 
debruçar sobre os desafios que o mundo lhes apresenta, procurando 
responde-los e, nesse esforço, produzam novos saberes. (MOREIRA, 1995, 
p.40) 

                                  
 
 A professora da classe popular quando se envolveu em uma formação 

continuada que trouxe ao debate problemas da realidade escolar onde ela está 

inserida, tornou-se uma educadora reflexiva, que é capaz de refletir sobre sua 

prática e resolver problemas oriundos do contexto social onde ela se encontra.  

Na prática foram muitas as contribuições que a Pós-graduação Lato Sensu 

em Alfabetização dos Alunos das Classes Populares, trouxe para a formação da 

educadora Lissandra,  que teve a oportunidade de dar continuidade a sua pesquisa 

e olhar com uma nova perspectiva o cenário escolar da classe popular, da mesma 

maneira, outras educadoras que fizeram parte da Pós-Graduação relataram em seus 

trabalhos as transformações de suas práticas; mostrando assim a importância da 

qualificação do profissional da educação para o aperfeiçoamento da prática de 

ensino e para a melhoria do ensino e aprendizagem dos alunos. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Sendo assim, podemos enfatizar a importância da universidade pública na 

formação do cidadão e a contribuição que a formação continuada traz para prática 

pedagógica dos educadores, principalmente para a formação da professora 

alfabetizadora. A universidade entendida como um espaço democrático, lugar de 

pesquisa e produção de novos saberes, contribui para uma sociedade mais 

igualitária, formando profissionais críticos e conscientes do papel que representam 

na sociedade. 

 De acordo com Fávero (1995, p. 56) 

                                    
                                         

Uma das formas de a universidade desenvolver bem o ensino e a pesquisa 
é através da formação de cidadãos aptos a exercerem funções 
especializadas em todas as áreas do conhecimento. E essa formação de 
cidadãos deve caracterizar-se como a preparação de homens pensantes, 
que buscam continuamente novos caminhos, e não de máquinas que 
sempre repetem automaticamente os mesmos movimentos. Portanto a 
universidade, além de ser uma instância de produção de conhecimento, de 
cultura e de tecnologia, é também a instituição onde se devem formar 
pessoas, cidadãos e profissionais. No caso de uma universidade pública, 
mais que habilitar estudantes para atuar como profissionais no mercado de 
trabalho, ela deve formá-los para influir sobre a realidade onde vão atuar, 
numa perspectiva de mudança, a partir de uma visão crítica da realidade. 
 
     

A Pós-Graduação Lato Sensu Alfabetização dos Alunos das Classes 

Populares, oferecida pela Universidade Federal Fluminense no Instituto de 

Educação de Angra dos Reis, trouxe um olhar mais crítico para a formação das 

professoras alfabetizadoras, proporcionando a elas um lugar de debate, troca de 

experiências e de crescimento individual e profissional. As educadoras tiveram a 

oportunidade de rever suas práticas e trabalhar de maneira diferenciada com os 

alunos das classes populares, o que representa um grande avanço no espaço 

educacional. 

Consequentemente, os alunos destas educadoras, tiveram a oportunidade de 

usufruir de uma nova maneira de aprendizado. A partir dos trabalhos analisados, 

percebe-se como a realidade dos alunos e o cotidiano deles foram valorizados, 

assim como suas indagações e protestos silenciosos foram ouvidos pelas 

educadoras, onde foi colocada em prática uma educação em sua grande maioria 
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progressista, da qual compreende o aluno, o auxilia em suas dificuldades e o instiga 

a saber mais. 

Podemos perceber a importância de se voltar a atenção para os estudantes 

das classes populares, que em muitos momentos são rejeitados e oprimidos dentro 

do ambiente escolar. A discriminação, o preconceito, entre tantos outros dilemas 

enfrentados por esses cidadãos na sociedade não podem ser fortalecidos na escola. 

Compreende-se então que o espaço escolar representa um lugar de lutas e 

recomeços. Luta dos alunos das classes populares, por um ambiente em que ele 

seja reconhecido como sujeito que pensa, que necessita que sua realidade seja 

debatida dentro do ambiente escolar. Luta das mulheres, professoras, 

alfabetizadoras, que também anseiam por reconhecimento, por uma educação de 

qualidade, por melhores salários e por qualificação educacional, mostrando assim 

que ser professora alfabetizadora não é apenas “ ter jeito com criança”. 

Recomeços para aqueles que possibilitam a mudança, aceitam e 

compreendem o outro, em suas diferentes visões e realidades, sempre em um 

diálogo constante, na busca de ajudar na construção de uma sociedade mais 

igualitária e democrática. 
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