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RESUMO

“É COMO SE TIVESSE A ROÇA E FALTASSE A ENXADA”: FORMAÇÃO EM

SERVIÇO DE PROFESSORES DE HISTÓRIA NO INTERIOR SERGIPANO

Esta tese tem como propósito compreender os desdobramentos da formação superior em
serviço na vida e no cotidiano escolar de professores de História no interior de Sergipe. A
graduação em História foi realizada através da segunda etapa do Projeto de Qualificação
Docente (PQD) da Universidade Federal de Sergipe, implementado em 1998. Elegemos como
sujeitos da pesquisa oito professores com mais de quinze anos de experiência docente que
atuam nos Ensinos Fundamental e Médio em escolas públicas do interior sergipano. A
pesquisa empírica privilegiou depoimentos orais destes sujeitos, que versaram sobre as
memórias de trajetórias de vida, desde a infância até os efeitos da graduação em História,
além de relatos de gestores escolares e o acompanhamento das aulas dos professores. Todos
os entrevistados têm raízes em localidades rurais e são oriundos de famílias que viviam em
condições socioeconômicas desfavoráveis. Os relatos apontaram limitações econômicas em
suas localidades, fator que contribuiu para os constantes obstáculos na continuidade dos
estudos, bem como para as dificuldades de inserção no mercado de trabalho. Sob situações
adversas, estes sujeitos permanecem na sala de aula, apostando em uma mobilidade social
ascendente pela escolarização. Suas verbalizações sinalizaram que a graduação em História,
via PQD, possibilitou abertura de horizontes profissionais, modificação na prática pedagógica,
mudanças de valores e no espaço social, inclusive de expectativas de vida. A partir da análise
dos documentos, dos depoimentos e das constatações in loco, ficou evidenciado que a
qualificação em serviço, por si só, é insuficiente para alterar a prática docente.
Conseqüentemente, a situação do fracasso escolar permanece porque esta qualificação não
considera o saber docente em seus contextos. Esta pesquisa possibilitou observar que apesar
das propostas de mudanças no mundo do trabalho sugeridas pela globalização, as políticas
públicas educacionais, têm efeitos ainda modestos no interior sergipano. Apesar de se exigir
que os professores tenham qualificação para o exercício do magistério, observa-se que não
houve mudanças significativas na sua formação. Velhos modelos normativos de currículo não
lhes possibilitam avançar qualitativamente no exercício da função que se lhe atribui. Ademais,
questões salariais, precárias condições de trabalho e dificuldades de acesso à formação
continuada, contribuem sobremaneira para a manutenção de práticas muito mais próximas aos
saberes adquiridos antes da qualificação em serviço.

Palavras-Chave: Formação em Serviço; Projeto de Qualificação Docente; Professores de
História; Interior Sergipano; Memórias de Vida.
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ABSTRACT

“IT´S LIKE A FARM WITH LACK OF HOE”: HISTORY SERVICE TEACHING
GRADUATION INLAND OF SERGIPE.

This thesis has the aim to comprehend the development of the superior graduation in
life service and daily scholar of the history teachers in-land of Sergipe. The History Course
graduation was realized through the second part of (Projeto de Qualificação Docente-PQD),
the so-called, Teaching Qualification Project of the Federal University of Sergipe, first settled
in 1998. Eight teachers were chosen for this research with more than (15) fifteen years of
teaching in the Fundamental and Medium levels at public schools of our state (Sergipe). This
empiric research priviledged oral testimony from them, which (ones) reveled about the
memory tragetory of life. Since childhood until the History Course graduation, besides the
evidence as Principal of schools as well as the following classes. All of them were
interviewed from in-land and they are from very poor families with lack of social economical
conditions. Those evidencies point out economic limitations in their different towns, that
contributed to the continuous obstacle in the following studies, moreover in the common
market. Therefore they still teach in order to believe in who´s at the botton of this business.
Their testimony about this history graduation through “PQD”, gave them new Professional
horizons, modifying their pedagogic practice, choosing what is worth into the social space
beyond life expectancy. Through the analyses from all the documents and evidence in loco, it
was evident that this graduation is not sufficient to change all the acting of teaching.
Consequently, the lack of scholar situation still happens because this qualification doesn´t
consider the “knowledge” of the teachers into their contexts. This research could also observe
that besides the changing purposes in the suggested common-job by the globalization, the
public politics education, is still underdeveloped in-land of Sergipe. According to the
educational laws which obliges all tearches should be graduated, it could be observed that
nothing changed into their acting. The old curricula don´t give them new possibility in their
acting. At last their salaries, poor conditions in their common-job as well as the difficult ways
to get to their pos graduation course still contributes to the underdeveloped acting before
they´d graduated from the period before of their graduation.

Key words: Graduation course, Teaching Qualification Project, History Teachers; in-land of
Sergipe memories of life.
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RÉSUMÉ

"C'EST COMME S' IL Y AVAIT UN TERRAIN DÉFRICHÉ ET QU' IL MANQUAIT
LA BÊCHE » : FORMATION EN SERVICE DES PROFESSEURS D'HISTOIRE
DANS LA CAMPAGNE DE L'ÉTAT DE SERGIPE

Cette thèse prétend comprendre le suivi de la formation supérieure, pour la vie ainsi que pour
le quotidien scolaire des enseignants d'histoire dans la campagne de Sergipe. La licence
d'Histoire a été réalisée au moment de l'implantation de la seconde étape du Projet de
Qualification des Enseignants (PQE) offerte par l'Université Fédérale de Sergipe, mis em
oeuvre en 1998. Nous avons élu comme sujets de la présente recherche huit professeurs qui
ont plus de quinze ans d'expérience et qui travaillent dans lês niveaux collégiaux et
secondaires dans des écoles publiques de la campagne de l'État de Sergipe. La recherche
empirique a privilégié lês témoignages oraux de ces sujets basés sur leurs trajectoires de vie,
depuis leur enfance jusqu'à leur Licence en Histoire ainsi que sur lês rapports des
administrateurs scolaires et de l' accompagnement dês leurs cours. Tous les interviewés sont
d'origine rurale et de familles défavorisées. Les rapports ont signalé des problèmes
économiques là où ils habitent, ce qui a contribué aux difficultés constantes qu'ils ont
rencontrées afin de pouvoir continuer leurs études, ainsi que les difficultés d'insertion sur le
marché du travail. À l' inverse, ces sujets restent en salle de classe, pariant
en une ascension sociale au travers de la scolarisation. Les rapports ont montré que la licence
en Histoire, promue par le (PQE), leur ouvre des horizons professionnels, modifie leur
pratique pédagogique, change les valeurs qu'elles soient sociales, ou privées. À partir de
l'analyse des documents, des témoignages et des constatations in loco, on s'est aperçu que la
qualification propre, est insuffisante pour modifier la pratique des enseignants.
En conséquence, la situation d'échec scolaire continue, car cette qualification ne prend pas en
compte l'acquis des enseignants d'après leurs contextes. Cette recherche a permis de montrer
que malgré lês propositions de changements dans le monde du travail suggérées par la
mondialisation, les politiques publiques éducationnelles ont encore de bien modestes effets
dans la campagne de l'Ètat de Sergipe. Malgré l'exigence faite aux professeurs pour qu'ils
aient une qualification pour exercer leur rôle d'enseignant, on remarque qu' il n'y a pas eu de
transformation significative au niveau de leur formation. Les vieux modèles normatifs du
cadre de matières les empêchent d'avancer
qualitativement dans leur métier. En plus, la question des salaires, les mauvaises conditions de
travail et les difficultés d'accès à la formation continue, contribuent davantage à la poursuite
des pratiques beaucoup plus proche des savoirs acquis avant leur qualification em service.

Mots-clés: Formation en service; Projet de Qualification des Enseignants; professeurs
d'Histoire; Campagne de l'État de Sergipe; Histoires de vie.
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INTRODUÇÃO

Em tempos de globalização, a exigência de níveis educacionais mais elevados tem sido

um dos pré-requisitos para que os trabalhadores sejam capazes de lidar com dinâmicas

inovações tecnológicas e organizacionais. Neste ínterim, políticas públicas de qualificação

profissional se voltam para atender o vínculo entre a educação formal e a formação

profissional, tendo o Ensino Fundamental recebido maior destaque destas ações (OLIVEIRA,

2000). Para tal, o principal argumento utilizado é o de que melhores níveis educacionais

ajudarão ao trabalhador a se empregar e a manter o emprego.

A formação para titulação de professores em exercício tem sido uma das ações das

políticas públicas de qualificação profissional. No Brasil, os projetos e programas

desenvolvidos com a finalidade de titulação para professores que atuam no magistério sem

nível superior estão situados entre a formação inicial e a formação continuada.

Além das exigências legais estabelecidas pela lei 9.394/96 acerca da necessidade da

formação superior para o exercício da docência, o professor sem a titulação superior necessita

de “uma formação que lhe ofereça condições e um currículo que lhe permita atingir o mesmo

patamar e a mesma amplitude do conhecimento profissional estabelecido pela formação

inicial em nível médio ou superior, dependendo da escolaridade que já possui” (MEC, 1999,

p. 70). Assim, espera-se que a formação inicial em serviço possibilite tanto desenvolvimento

de ordem pessoal quanto na competência profissional para que o ensino tenha ganhos

qualitativos.

Santos (1998) e Freitas (2002) alertam que investimentos educacionais em serviço,

embora visem melhorar o sistema de educação por possibilitar competências para o professor

desempenhar o magistério com maior qualidade, não devem substituir a formação inicial
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tendo em vista que esta última possibilita uma melhor formação teórica. Quando isso ocorre,

há um processo sutil de desqualificação profissional, em função de que, “sob o manto de

programas formadores, prepara-se um docente pronto a cumprir tarefas e adotar soluções das

quais ele desconhece o alcance e o impacto educacional” (SANTOS, 1998, p.135).

Candau (2003) observa que o êxito de qualquer proposta que se proponha a renovar as

escolas e práticas pedagógicas perpassa necessariamente pela mobilização do professor em

exercício como seu principal agente. Neste sentido, a formação em serviço é considerada

como um tema atual e de natureza complexa, sobretudo para um país tão diversificado como o

Brasil.

A partir de 1990, fundamentados na legislação em vigor, vários estados brasileiros

elaboraram projetos e programas dirigidos para a qualificação em serviço de professores sem

o nível superior, sobretudo pelo déficit da formação superior em várias localidades do país.

Em Sergipe, de acordo com dados divulgados em 1996, pela Secretaria de Estado da e

Educação e Lazer (SEED), a situação do magistério no interior era preocupante. No exercício

da docência de 1º e 2º graus, 90% dos professores não possuíam o nível superior. Na área de

Ciências Exatas, o quadro era mais grave, tendo em vista que 1% dos docentes tinha

habilitação.

Em busca de minimizar a situação de carência existente na formação de professores do

Estado, em 1997, a Universidade Federal de Sergipe (UFS) em convênio com a (SEED) e a

Fundação de Apoio à Pesquisa em Sergipe (FAPESE) criou o Projeto de Qualificação

Docente – PQD. Este Projeto, dividido em três etapas, conforme quadro a seguir, objetivou

qualificar professores da rede pública estadual do interior sergipano, que já atuavam no

magistério sem a devida formação superior.
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Projeto de Qualificação Docente da UFS - Convênios
Convênio Cursos oferecidos Oferta de vagas

PQD1 - Nº 130/97 – datado
de 13 de março de 1997

Letras-Português;
Licenciatura Plena em

Ciências, com habilitação em
Biologia, Matemática e

Química

500

PQD2 - Nº 1.349/98 - datado
de 30 de junho de 1998

Educação Física, Geografia,
História, Letras-Português,
Letras-Português/Inglês e

Pedagogia

1.060

PQD3 - Nº 019/02 – datado
de 04 de abril de 2002

Letras-Português/Inglês,
Física, Matemática, Química,

Ciências Biológicas e
Educação Física

1.080

Fonte: UFS/PQD (1997, 1998, 2002).

Quadro 01 – Convênios do Projeto de Qualificação Docente da Universidade Federal de
Sergipe.

Os cursos do PQD foram oferecidos em cinco regionais localizadas nas cidades de

Estância, Itabaiana, Lagarto, Nossa Senhora da Glória e Propriá. A opção por estas

localidades deveu-se à infra-estrutura, à facilidade de acesso e por se constituírem em Pólos

de desenvolvimento regionais (Figura 01).

A fim de serem atendidos os objetivos dos Convênios, para cada instituição envolvida

foram definidas obrigações para a sua execução. Coube à UFS, através da Pró-Reitoria de

Graduação, a responsabilidade pela coordenação técnico-pedagógica-administrativa dos

Cursos, tendo sido indicado pelos Departamentos envolvidos com a oferta das Licenciaturas,

coordenadores para atuarem nas Regionais localizadas no interior do estado.

Em reunião do Conselho do Departamento em Educação realizada em 1997, fomos

indicados para coordenar uma das regionais do Projeto de Qualificação. Ao longo dos sete

anos em que estivemos à frente do Pólo Regional de Propriá, uma pergunta sempre nos
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intrigou: Quais seriam as mudanças possibilitadas pelo PQD nas vidas de professores egressos

do curso de Licenciatura em História do Pólo Regional de Propriá?
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Figura 01 – Pólos Regionais do Projeto de Qualificação Docente da Universidade Federal de

Sergipe (1998).

Freqüentemente ouvíamos nos corredores da universidade e do pólo, nas salas de aula

e em reuniões, questionamentos elaborados por alunos, professores e coordenadores do

próprio projeto a respeito de quais seriam as implicações da formação em ensino superior,

através do PQD, para docentes que atuavam no magistério da educação básica, no interior do

estado de Sergipe.

Sem dúvida, um dos grandes desafios das atuais políticas educacionais no Brasil é a

ampliação da formação de professores em serviço no interior do país. Considerando que há

carência de pesquisas que analisem suas implicações na vida dos professores e no cotidiano

escolar, sobretudo, à luz dos próprios sujeitos envolvidos diretamente na formação, este

trabalho tem por objetivo compreender quais são os desdobramentos da formação superior nas

vidas de professores que atuam no ensino de História. O tema é analisado a partir de

depoimentos de professores de História egressos do Pólo Regional de Própria, do Projeto de

Qualificação Docente da Universidade Federal de Sergipe. Os professores integrantes da

pesquisa atuam no ensino fundamental e médio de escolas públicas situadas em municípios do

interior sergipano.

Com base nas narrativas dos professores, interessa-nos conhecer a leitura que fizeram

acerca dos novos saberes adquiridos ao longo da graduação em História, obtida através do

PQD, acerca dos desdobramentos ocorridos na vida pessoal e em suas atividades do

magistério, desenvolvidas no interior sergipano.

A fim de compreender os feitos da qualificação docente na vida de professores

interioranos de Sergipe, apresentaremos, a seguir, aspectos da dimensão do estudo, bem como

os caminhos teórico-metodológicos que nos conduziram para a construção do presente estudo.
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1. A Dimensão do Estudo

Com o intuito de fotografar a realidade vivida pelos docentes egressos do curso

de História do Programa de Qualificação Docente da UFS, propomo-nos, nesta pesquisa,

utilizar técnicas variadas, seguindo o preceito recomendado pelas pesquisas em ciências

sociais (QUEIROZ, 1991).

Considerando que tais professores efetivamente já atuavam no quadro do

magistério público em vários municípios do interior do Estado (alguns com mais de

15 anos de experiência), pensamos ser interessante compreender até que ponto a

formação em um curso superior, fruto de uma política pública, reflete no cotidiano

das práticas pedagógicas desses atores, ou seja, quais são as ressignificações de

suas práticas em sala de aula.

Para nortear a seleção dos sujeitos, utilizamos alguns dos pressupostos

estabelecidos por Huberman (1995) acerca do ciclo de vida profissional dos

professores. Neste estudo, o autor estrutura o ciclo de vida dos docentes através

dos anos da carreira, sendo que, dentre outras fases, afirma que no período dos

sete aos vinte e cinco anos de docência é o momento de o profissional buscar a

diversificação das suas atividades para o exercício da profissão. É nesta fase que os

professores estão mais motivados e criativos, em que “diversificam o material

didáctico, os modos de avaliação, a forma de agrupar os alunos, as seqüências do

programa, etc” (HUBERMAN, 1995, p. 41).

Considerando que dos vinte e oito egressos do curso de História, do PQD2,

do Pólo Regional de Propriá, dezesseis já contavam com mais de 15 anos de

experiência docente, optamos por selecionar oito professores que estavam entre 15

e 24 anos de magistério, representando um percentual de 28,57% do total.

Os oito professores de História escolhidos atuavam e residiam em municípios

diferentes. Este fato nos possibilitou contemplar mais amplamente a diversidade das

ações pedagógicas considerando aspectos dos sujeitos a partir também das

características peculiares de suas localidades.
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Desta forma, a pesquisa foi desenvolvida em oito municípios, sendo

contempladas duas Mesorregiões1 das três que compõem o estado sergipano,

conforme demonstramos a seguir:
Mesorregiões Microrregiões Municípios

Sertão Sergipano Sergipana do Sertão do São

Francisco

Itabi

Leste Sergipano

Propriá

Neópolis

Nossa Senhora de Lourdes

Propriá

Cotinguiba Capela

Divina Pastora

Japaratuba Japaratuba

Baixo Cotinguiba General Maynard

Fonte: IBGE. Censo Agropecuário. Sergipe. 1995/1996.

Quadro 02 - Localização por Mesorregião, Microrregião e município dos professores
integrantes da pesquisa.

A fim de melhor visualizar as diferentes localidades e o tempo de exercício no

magistério dos egressos do Curso de História, apresentamos a seguir a Figura 02.

Como ponto de partida, visando contextualizar a criação do Projeto de Qualificação Docente

da UFS em Sergipe, realizamos pesquisa documental a partir das Leis, dos Decretos, de

Pareceres e Resoluções. Também foram investigados projetos desenvolvidos pela UFS,

Resoluções, Convênios e outros documentos procedentes de vários setores da instituição.

1 De acordo com o Censo Agropecuário de Sergipe 1995/1996, o estado de Sergipe possui três Mesorregiões
(Sertão Sergipano, Agreste Sergipano e Leste Sergipano, divididas em 13 Microrregiões (Sergipana do sertão do
São Francisco, Carira, Nossa Senhora das Dores, Agreste de Itabaiana, Tobias Barreto, Agreste de Lagarto,
Propriá, Cotinguiba, Japaratuba, Baixo Cotinguiba, Aracaju, Boquim e Estância).
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FONTE: UFS/PQD- Relatório Final/2003

Figura 02 – Pólo Regional do PQD em Propriá / Egressos em História com Maior
Experiência na Docência.

Ao analisarmos as implicações das ações do Projeto de Qualificação Docente/ UFS, na

formação de professores de História em áreas interioranas de Sergipe, em função da
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complexidade do tema, usamos o método qualitativo2, como fio condutor desta investigação, e

também, em alguns momentos, utilizamos os instrumentos quantitativos.

Para a realização do levantamento empírico foram organizados dois roteiros de

entrevistas3 do tipo semi-estruturadas4 O roteiro destinado aos docentes (Anexo A) foi

composto por seis questões fechadas e nove abertas, dando-se destaque aos aspectos

socioeconômicos e aos dados referentes à história de vida, as razões pelo ensino, os motivos

pela busca do Programa de Qualificação Docente da UFS, a escolha do curso de História,

aspectos da ação pedagógica em História e as ressignificações da prática docente e de alguns

aspectos cotidianos após a conclusão do curso.

O outro roteiro (Anexo B) foi elaborado para os seis gestores das escolas cujos

professores estavam efetivamente ministrando aulas em História e/ ou em disciplinas

correlatas5. Os itens versaram sobre sua formação profissional, aspectos do cotidiano escolar,

perfil do alunado e da importância da qualificação docente de seus pares através dos cursos de

formação superior e dos seus desdobramentos na instituição em que atuam.

Inicialmente, foram entrevistados nos seus municípios oito docentes habilitados em

História, egressos do Programa de Qualificação Docente do Pólo Regional de Propriá, da

Universidade Federal de Sergipe. Seis destes profissionais, no momento das entrevistas,

2 Concordamos com Maria Christina Siqueira de Souza Campos quando afirma que, enquanto que o método
quantitativo se caracteriza pela busca da precisão e objetividade, o qualitativo, ao contrário, “está mais
preocupado em aprofundar os temas em estudo, em conhecer de perto a natureza de um fenômeno social, os
próprios sujeitos, enquanto agentes nas coletividades sociais e razão de ser de toda a ciência social”. (CAMPOS,
2001, p.181)

3 Segundo Tuckman, 1972, apud Angulo, p. 152, a entrevista é uma técnica que se propõe “aceder ao que está
dentro da mente da pessoa, que faz possível medir o que uma pessoa conhece (conhecimento ou informação), o que
agrada ou não a uma pessoa (valores, preferências) e o que pensa uma pessoa (atitudes, crenças).”

4 De acordo com Bogdan & Biklen (1994), o caráter flexível desta forma de abordagem possibilita aos
entrevistados expressarem livremente sobre determinado assunto sem ficarem moldados a questões fechadas.
“Na investigação qualitativa não se recorre ao uso de questionários” (Bogdan & Biklen, 1994, p. 17)

5 Além de História o professor do município de Neópolis ministra a disciplina História da Educação (designada
para o Ensino Médio). As professoras que atuam nos municípios de Divina Pastora e Japaratuba também
ministram a disciplina Sociedade e Cultura (Educação Fundamental) e, o professor da cidade de Propriá ministra
Cultura Sergipana, direcionada para o Ensino Médio.
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estavam em pleno exercício em sala de aula, e duas docentes exerciam somente atividades

administrativas nas escolas. A professora residente no município de Itabi estava exercendo a

função de Coordenadora Pedagógica do Ensino Médio e a de General Maynard, a função de

Secretária na escola.

Os docentes selecionados são profissionais que têm entre 15 e 24 anos de experiência

no magistério, estão naquela fase considerada como “meio da carreira”, momento da vida

durante o qual as pessoas analisam suas trajetórias face aos seus ideais e objetivos

(HUBERMAN, 1995). Por certo, esse contexto influenciou para a anuência em participar da

nossa investigação uma vez que todos os profissionais se dispuseram a colaborar com a

pesquisa cedendo as entrevistas6 (em sua maioria, longas7) e permitindo a observação de suas

aulas, algumas gravadas em áudio e fotografadas.

Os locais para a realização das entrevistas dialogadas foram definidos pelos

entrevistados: cinco professoras optaram em realizá-las em suas próprias residências, os demais

escolheram as escolas em que atuam, sendo que, para que não houvesse prejuízo em suas

atividades profissionais, as conversas transcorreram em turnos diferentes ao das suas funções na

escola. Todos os gestores foram entrevistados em suas respectivas instituições escolares.

Presumimos que a colaboração foi facilitada pelo fato de que as nossas intenções para a

pesquisa foram explicadas logo no primeiro contato8 com os sujeitos: analisar os

6 Segundo Queiroz (1991), no ato da coleta das histórias de vida e/ou dos depoimentos pessoais, o monólogo do
informante deve ser preservado, pois ele é o “dono” das suas narrativas, que devem ser colhidas segundo a
orientação e ritmo do narrador. Quando se tem a perspectiva de esclarecer dados específicos e precisos,
circunstâncias, acontecimentos devem-se empregar a entrevista dialogada, respeitando-se a minimização da
influência do entrevistador.

7 Em respeito às verbalizações dos entrevistados e sempre procurando assegurar o máximo de fidelidade às
entrevistas, em alguns casos, retomamos os encontros a fim de complementar as informações, resultando em
registros de até 29 laudas de depoimentos, como foi o caso, por exemplo, do professor Alberto.

8 Depois do levantamento junto às fichas individuais dos alunos do Pólo Regional de Propriá tivemos acesso aos
números telefônicos e/ou de contatos dos professores selecionados para a pesquisa. No primeiro telefonema
foram explicadas sumariamente as intenções da pesquisa. No primeiro contato pessoal esclarecemos
minuciosamente os aspectos da investigação, apresentamos os critérios para a escolha do profissional e
dirimimos algumas eventuais dúvidas.
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desdobramentos das ações do Projeto de Qualificação Docente da Universidade Federal de

Sergipe na formação de professores de História em áreas interioranas, especificamente, do

Pólo Regional de Propriá.

Realizamos a construção de dados usando um gravador para o registro dos depoimentos.

Este aparelho é um instrumento importante para as investigações ligadas à memória

individual, compondo, segundo Maria Isaura Pereira de Queiroz (1991), o que na França é

denominada de “arquivos orais”, e, que em outros países tem recebido o nome de

“informação viva”. Segundo a autora, a utilização do gravador possibilita o enriquecimento

dos dados da pesquisa, “uma vez que, além de colher aquilo que se encontra explícito no

discurso do informante, ele abre portas para o implícito, seja este o subjetivo, o inconsciente

coletivo ou arquetipal” (QUEIROZ, 1991, p.75).

Após a realização de todas as entrevistas efetuamos a transcrição dos discursos gravados.

Esta fase teve por objetivo possibilitar o manuseio mais fácil das informações colhidas e

permitir a conservação mais longa e eficiente dos documentos, já que a fragilidade das fitas

exige condições especiais para o seu armazenamento. Por certo foi a parte que nos tomou

bastante tempo para a realização desta tarefa, uma vez que a realizamos sozinho.

Optamos em transcrever integralmente as entrevistas realizadas, anotando todas as

intervenções ocorridas nos diálogos, pautados na concepção de que a nossa participação

direta como entrevistador dar-nos-ia maior segurança no desempenho do trabalho “de

maneira que a escrita reproduza, o mais fielmente possível, a gravação” (QUEIROZ, 1991,

p. 86). Ainda segundo Queiroz, essa presença do pesquisador ao poder ouvir e transcrever a

entrevista, facilita na reconstituição de várias cenas vividas pelos informantes (risos,

lágrimas, gestos, silêncios), podendo ser revelados aspectos que não haviam sido lembrados

em outros momentos, possibilitando o enriquecimento do documento e de suas informações.
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Após a conclusão das transcrições das entrevistas, encaminhamos cada texto para cada

depoente, com o objetivo de que o material fosse lido e, caso julgassem necessárias,

realizadas correções, inserções e/ou observações. Este procedimento visou assegurar a

fidelidade da narrativa perante o narrador. Uma vez concluída esta fase e eventualmente

realizadas as correções necessárias nas transcrições, solicitamos a todos os entrevistados a

autorização para a utilização dos depoimentos em nosso trabalho, a fim de assegurar a

legalidade destas entrevistas, conforme sugerem Haguette (1986) e Meihy (2002).

A utilização da metodologia da história oral teve importância significativa para a construção

desta pesquisa. Segundo Meihy (2000), a utilização desta proposta metodológica é uma das

mais promissoras tendências para o entendimento da sociedade sendo definida como

“processos decorrentes de entrevistas gravadas, transcritas e colocadas a público segundo

critérios predeterminados pela existência de um projeto estabelecido” (MEIHY, 2000, p. 85).

Haguette (1987) assinala a complexidade acerca da definição de história oral. De acordo com

a autora, a descrição mais fácil é a de que, “Em termos gerais poder-se-ia dizer que tudo que

é ‘ORAL’, gravado e preservado pode ser considerado história oral” (HAGUETTE, 1987, p.

92). Para ela, qualquer tipo de comunicação humana que seja possível gravação, transcrição

e preservação, enquanto fonte primária para utilização da comunidade científica, deve ser

considerada como história oral.

Teixeira (2004) aponta, com muita clareza, princípios da história oral que justificam a sua

definição enquanto importante metodologia de pesquisa. Segundo ela, a história oral

(...) reúne, propõe e contém um conjunto de princípios teórico-
epistemológicos que fundamentam e norteiam a construção da pesquisa, da
investigação dos fenômenos da vida humana e social. E ela uma das
modalidades dos chamados Estudos Qualitativos, sustentados em
pressupostos teórico-epistemológicos, dentre eles o de que os sujeitos ou
atores sociais são seres de memória, de cultura e de história. São sujeitos de
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reflexividade, que interpretam, que significam e ressignificam o mundo, suas
vidas e experiências.(TEIXEIRA, 2004, p. 154)

Para Teixeira (2004), a história oral também é definida como uma técnica em função de que

ela propõe uma série de estratégias para o trabalho investigativo, baseado na oralidade e nas

diversas formas de se apreendê-la e registrá-la. As entrevistas, sejam elas estruturadas e/ou

semi-estruturadas, gravadas e/ou filmadas são “o seu principal instrumento ou estratégia de

abordagem dos sujeitos de pesquisa, seja para compor a chamada História Oral de Vida, seja

para a chamada História Oral Temática ou para Relatos Orais de Vida , dentre outras

vertentes” (op. cit, p. 155).

A proposição da utilização de técnicas de pesquisa da história oral em nosso trabalho

também é justificada em função de entendermos que este caminho metodológico nos

possibilita dar voz àqueles que normalmente não a tem, ou seja, foram silenciados pela

historiografia tradicional (GOODSON, 1995; JOUTARD, 2000; MEIHY, 2002;

THOMSON, 2000). A idéia de assegurar que a voz dos docentes seja ouvida e

compreendida, e que através destes depoimentos possam ser reveladas outras realidades

ainda não investigadas, foi um fator significativo que impulsionou a tentativa de reconstituir

a leitura desse novo mundo, ou seja, do sujeito que atua no ensino de História no interior

sergipano, fruto da formação do PQD da UFS.

Através dos registros das vozes de professores de História, oriundos da Regional do PQD em

Propriá, foi possível colher fragmentos de suas vidas, tendo em vista que as memórias

pessoais não deixam de ser também “memória social, familiar e grupal” (BOSI, 1994, p. 37).

A partir destes pressupostos, e tendo também a consciência de que a memória tem um

“cabedal infinito do qual só registramos um fragmento” (op. cit, p. 39), é que não nos

preocupamos com a veracidade do narrador uma vez que mesmo com seus eventuais
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equívocos e/ou lapsos nos deram subsídios para a construção e o desvelamento de outros

mundos, até então silenciados e obscuros.

Para Leydesdorff (2000), relatos orais oferecem uma alternativa às ciências por acomodar a

singularidade da experiência individual, proporcionando variedade de experiências,

sobretudo pela presença de dados que apresentam transformações “mentais e culturais de um

período” (LEYDESDORFF, 2000, p.76). Para esta autora, a história oral, na medida em que

possibilita dar voz aos silenciados, estimula a formação da identidade local e/ou regional,

indo de encontro à tendência da rápida globalização que, dentre outros aspectos, prolifera

sobremaneira a cultura de massa, em detrimento da articulação e da formação da identidade

das pessoas.

Le Goff (1996) assinala que a capacidade do homem em conservar certas informações está

relacionada a um conjunto de funções psíquicas as quais podem ser atualizadas a partir das

impressões, significados ou informações pretéritas. Para este autor, a memória é onde

cresce a história, tendo a incumbência de reconstituir o passado a fim de servir ao presente

e ao futuro.

De acordo com estudos de Halbwachs (1990), embora a memória individual tenha fortes

traços com a personalidade do sujeito e com a sua vida pessoal, ela sofre fortemente a

influência da “natureza social”. O registro das narrativas permite compreender o modo de

ser do indivíduo e do contexto social vivido à luz de como o próprio sujeito concebeu suas

experiências passadas. Para o autor, “[...] cada memória individual é um ponto de vista

sobre a memória coletiva, que este ponto de vista muda conforme o lugar que ali eu ocupo,

e que este lugar mesmo muda segundo as relações que mantenho com outros meios”

(HALBWACHS, 1990, p. 51).
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Os registros das vidas dos professores obtidos através de suas memórias revelam maneiras

de ser e de ensinar, entrecruzando-se os modos de ser do sujeito com o mundo social, com

as famílias, com as instituições e com os conflitos sociais que fazem parte de suas

trajetórias. Assim, o depoimento da pessoa está diretamente relacionado ao grupo social do

qual ela faz parte, sendo que suas lembranças estão inseridas num quadro de referência do

seu grupo.

Para que seja compreendida a trajetória de um indivíduo, Bourdieu (2006) considera

indispensável reconstruir o contexto do espaço social, ou seja a “superfície social” do

indivíduo, numa pluralidade de espaços e tempos. Segundo o autor, os acontecimentos

biográficos são definidos como colocações e deslocamentos em múltiplos campos, daí a

importância do sentido dos movimentos para o entendimento de sua dinâmica.

A reconstituição da memória de professores egressos do Curso de História do PQD da

Regional de Propriá nos auxiliou a compreender como estes profissionais se tornaram

naquilo que eles são agora. Em suas narrativas há entrelaçamento de acontecimentos e

influências que marcaram suas vidas. Assim, ratificamos a idéia de que “a memória é

constitutiva de todo ser humano, seja ele criança, jovem, adulto ou velho e, sendo assim,

ela se nos oferece como um prazeroso convite à viagem pelos tempos que repassam e

constituem” (FERNANDES & PARK, 2006, p.56).

O ato de lembrar está ancorado nos acontecimentos expostos de quem os vivenciou, sendo

expostos nas narrativas de suas memórias, sentimentos, valores, crenças e motivações.

Segundo estudo realizado por Mori (1998), relativo à vida de velhos professores, as

narrativas de memórias destes sujeitos desvelam imagens formadas com forte valor de

sentimentos, traduzindo ativamente suas vivências, pois “Nas lembranças de uma vida,

vêm o bonito e o feio, o íntegro e o incoerente, o comum e o incomum, o sucesso e o
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fracasso, a alegria e o desespero, o amor e o ódio, a coragem e o medo, a luta e a preguiça,

o que se acreditava correto e que hoje não o é mais” (MORI, 1998, p.25).

Ao optar pela predominância de uma investigação qualitativa, aproximamo-nos também

dos procedimentos utilizados pelos etnógrafos para melhor compreendermos a diversidade

cultural do cotidiano escolar dos profissionais de História, um dos objetos do nosso estudo.

Com o propósito de estudarmos diretamente as vivências e experiências nos múltiplos

cenários sociais, além das entrevistas, tentamos ler esses espaços através da observação in

loco (GEERTZ, 1989).

Neste sentido, ao longo de duas semanas, foram desenvolvidas observações das atividades

docentes de seis professores que estavam no pleno exercício em sala de aula. Optamos por

este caminho metodológico por entendermos que através dele é possível descrever aspectos

das práticas docentes, dos seus significados, linguagens, hábitos e crenças. A partir desta

metodologia, “que se caracteriza fundamentalmente por um contato direto do pesquisador

com a situação pesquisada” (ANDRÉ, 1995, p. 41) foi-nos possível reconstruir processos e

relações que configuram a docência no cotidiano escolar dos sujeitos estudados.

Para a realização das observações das atividades dos professores em suas respectivas

salas de aula, foi seguido um cronograma (Anexo III) elaborado após a disposição dos

horários das aulas e autorização dos docentes. Assim, as atividades de cada professor foram

acompanhadas por duas semanas, em suas instituições escolares, momento em que

enfatizamos a observação da prática docente e alguns ligados a aspectos de ensino-

aprendizagem os quais foram assinalados pelos depoentes como os que mais alteraram após a

conclusão do nível superior.
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O trabalho de observação nas instituições escolares foi realizado basicamente por meio

da observação direta e estruturada9, sempre com o intuito de compreender e descrever as

práticas docentes dos professores de História egressos do PQD. Assim, privilegiamos nossa

observação nas salas de aula em alguns aspectos da relação professor-aluno, das metodologias

de ensino empregadas, da utilização dos recursos didáticos e da avaliação.

Com o objetivo de minimizar a influência que o pesquisador pode causar nas instituições

escolares, termo conhecido como “efeito do observador” (BOGDAN & BIKLEN, 1994),

optamos pela observação10 do “tipo aberta”, ou seja, situação na qual o observador é visível

aos observados que sabem que estão sendo objeto de uma pesquisa (VIANNA, 2003). Nossa

intenção, ao optar por este tipo de observação, buscou alcançar uma maior naturalidade nas

ações dos docentes, objeto da nossa investigação, principalmente, por nos interessar obter

com transparência os significados das situações, das suas experiências em seus cotidianos.

Outro aspecto que consideramos relevante para a utilização dos estudos do tipo

etnográfico foi o fato de não dispormos de condições de uma longa permanência no campo,

principalmente em função de que era difícil o acesso para as instituições escolares onde os

professores atuavam. Além desse fator, podemos enumerar ainda como agravantes: a

dificuldade de acesso (estradas mal conservadas), forte diversificação dos horários das aulas

dos professores (geralmente distribuídos nos três turnos), as limitações para o pernoite nas

cidades (a maior parte não dispõe11 de hotel e/ou pousada) e, sobretudo, pelo tempo

regulamentado para a realização da pesquisa.

9 De acordo com Vianna (2003), o pesquisador, na observação estruturada, sabe perfeitamente o que observar
no grupo, os aspectos mais significativos para os objetivos do seu trabalho de pesquisa e, assim, traça um
planejamento para coleta e registro das observações que irá proceder.

10 A observação é considerada uma importante técnica de coleta de dados, mas, é a que demanda mais tempo e
exige maior envolvimento do pesquisador. Para Graziano & Raulin (2000) apud Vianna (2003), além da visão,
outros sentidos humanos podem ser utilizados para a coleta de dados através da observação. A audição, o tato e até
mesmo o olfato podem auxiliar no reconhecimento e registro eventos fatuais.
11 A única cidade com estrutura para pernoitar é Propriá. Dispõe de um hotel e duas pousadas em funcionamento.
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Outro instrumento metodológico utilizado nesta pesquisa foi o registro fotográfico, com o

objetivo de melhor ilustrar as situações de ensino-aprendizagem dos professores pesquisados

em seu locus de trabalho. Entendemos que a fotografia é também um importante documento

na pesquisa educacional, pois além de se ter seu uso consagrado em pesquisas, o registro

fotográfico possibilita “compreender e interpretar, à luz das evidências históricas, da qual a

imagem fotográfica é uma das manifestações, os sentidos que os indivíduos, isoladamente ou

em grupo, quiseram atribuir às suas práticas sociais” (BORGES, 2003, p.112).

Conscientes de que toda imagem fotográfica porta um pensamento, pelo menos para o

responsável por sua autoria, e de que ela pode sugerir algo para pensar por ser “ora um

pedaço do real para roer, ora uma faísca de imaginário para sonhar” (BRUNO & SAMAIN,

2006, p.29), é que entendemos que a utilização da fotografia pode ser um importante suporte

para auxiliar na compreensão de desdobramentos da formação superior na vida dos sujeitos

desta pesquisa, considerando, sobretudo, o seu locus cotidiano das práticas pedagógicas.

As fotografias revelam fragmentos do que foi vivenciado em um dado tempo e espaço. Têm

intencionalidade e identidade, e “servem, então, como suporte da memória, não como

acontece de fato, e sim, como um ponto de onde se sai para reconstruir a história que ela

ajuda a contar” (FERNANDES & PARK, 2006, p.47).

2. Breve perfil dos discentes da Licenciatura Plena em História – Pólo Regional de

Propriá

Concernente aos vinte e oito alunos que cursaram a Licenciatura Plena em História no

Pólo Regional de Propriá, a faixa etária variou entre 27 e 54 anos, sendo que a maioria da

turma apresentou idades superiores à média de 35 anos.
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Com relação à categoria de gênero, a turma foi caracterizada pela maioria feminina

tendo em vista que apenas cinco homens fizeram parte do grupo (Foto 01). Tal fato pode ser

associado a inserção das mulheres provenientes de áreas rurais na ocupação do magistério.

Além dessa alternativa há a questão da sobrevivência, pois a educação sempre foi considerada

na área interiorana como uma porta para o mercado de trabalho. Há ainda que considerar o

estereótipo que associa o magistério ao papel feminino (CARVALHO, 1989).

Fonte: Arquivo pessoal da prof.ª Maria de L.S.C. Souza. Autor: Alan R. O. Santos

Foto 01 - Aula da saudade da turma de História realizada no rio São Francisco – SE
(17/02/2002).

Referente à conclusão do 2º grau, onze professores concluíram na faixa de idade entre

20 a 25 anos, o que representou 39,28% da amostra. Concluíram o curso na faixa etária entre

os 14 e 19 anos, oito professores, representando 28,57%. Nas faixas superiores aos 26 anos,

seis professores terminaram o 2º grau, o que representou o índice de 21,42% (Figura 03).

A maioria cursou o 2º grau com habilitação em Magistério, sendo que duas

professoras antes de ingressarem na universidade fizeram também o Supletivo. Dois

professores cursaram o 2º grau com habilitação em Contabilidade.
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Com relação ao ingresso no curso superior, a média de idade da turma aproxima-se

dos trinta e três anos, considerada elevada (Figura 04). Este fato pode estar relacionado à falta

de oportunidade de acesso para a realização de um curso superior na capital, razão por que só

com a interiorização foi possível a esses professores terem acesso à graduação.
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12

Alunos

1

Idade de término do 2º grau

14 - 19
20 - 25
26 - 30
Acima de 30

Fonte: UFS/PQD - Relatório Final do PQD2 - Pólo Regional de Propriá.

Figura 03 – Idade de conclusão do 2º grau dos graduandos em História da Regional de
Propriá.
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Idade de ingresso no PQD

15 a 20
20 a 25
26 a 30
31 a 35
36 a 40
Acima de 40

Fonte: UFS/PQD - Relatório Final do PQD2 - Pólo Regional de Propriá.

Figura 04 – Idade de ingresso em curso superior.

O gráfico constante na Figura 05 apresenta os municípios de origem dos graduandos

em História do Pólo Regional de Propriá. Observa-se uma maior concentração de procedência

das localidades de Capela, Japaratuba e Itabi, com menor representatividade dos demais

municípios integrantes da Regional, sendo assim configurada a diversidade de locus de

origem destes alunos-professores.
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N.Sr. De Lourdes
Neópolis
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Pirambu
São Francisco
Divina Pastora
General Maynard

Fonte: UFS/PQD - Relatório Final do PQD2 - Pólo Regional de Propriá

Figura 05 – Municípios de origem dos graduandos em História do Pólo Regional de
Propriá.

3. Os sujeitos deste trabalho

O nível de escolaridade dos pais dos professores é baixo. Conforme os dados

constantes na Figura 06, cursaram até a 2ª série apenas 50%, 25% concluíram a 4ª série,

12,5% sem escolaridade e 12,5% estudou até a 3ª série.

2ª série
4ª série
Sem escolaridade
3ª série

Fonte: Atividade de campo (2004).
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Figura 06 – Níveis de escolaridade dos pais dos professores integrantes da amostra.

O levantamento da situação ocupacional, constatado através da atividade

desempenhada pelos pais dos professores apontou, como era de se esperar, um predomínio de

ocupações ligadas à agricultura. Segundo os depoimentos, a maioria dos pais trabalhou no

setor primário (75%) como pequenos proprietários agrícolas (minifundistas). Observamos que

a diversificação ocupacional em suas localidades praticamente inexiste, aparecendo na

categoria outras ocupações (25%) oficial de justiça e (25%) estivador.

Quanto às atividades desempenhadas pelas mães, a maioria dos entrevistados declarou

que não eram remuneradas, tendo no cuidado do lar e dos filhos sua ocupação principal. Além

das funções domésticas, as mulheres camponesas, assim como seus dependentes, estavam

totalmente engajados nos afazeres do campo.

A situação profissional dos cônjuges dos professores entrevistados apresentou

atividades exercidas em áreas urbanas. Apenas as esposas dos dois professores são docentes,

ambas com titulação superior. Com relação às professoras, dois cônjuges são eletricistas,

sendo que, um deles, no momento da entrevista, estava desempregado. Apenas um cônjuge

desempenhava a função de assistente administrativo em uma das prefeituras.

Pelos dados levantados, constatamos a baixa inserção social dos professores

integrantes da amostra desta pesquisa. Considerando-se as variáveis escolarização, ocupação e

renda, comumente utilizados para medir o nível sócio-econômico da população, podemos

afirmar que a maioria dos professores provêm de famílias cuja escolarização concentra-se em

nível do antigo primário incompleto, desempenhando trabalhos eminentemente manuais,

diretamente vinculados ao cultivo da terra, com níveis de renda extremamente limitados.

Vale ressaltar que a melhoria da renda familiar é um processo lento, que depende da

formação educacional da população e dos investimentos públicos e privados, voltados ao setor
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produtivo. Assim, a alternativa do PQD para esses professores, embora seja um investimento

a longo prazo, pode tornar-se um importante capital social, conforme será apresentado nos

depoimentos dos sujeitos para o ingresso no magistério (Capítulo 3).

No quadro 03, apresentamos as atividades educacionais desenvolvidas pelos

professores no momento da realização das entrevistas. Vale observar que duas professoras

naquele contexto, não estavam lotadas em salas de aula.

PROFESSOR VINCULO SÉRIES DISCIPLINAS
Edma Estado/Município 5a a 8a História

Conceição Estado 5ª a 8ª História / Sociedade e
Cultura

Otaviana Estado Secretária ---
Gildaci Estado Coordenação

Pedagógica
---

Nivalda Estado/Município 5ª a 8ª História / Sociedade e
Cultura

Alberto Estado Ensino Médio
(Pedagógico)

História da Educação

Município 5ª a 8ª História
Lourdes Estado 5ª a 8ª História

Ensino Médio Cultura Sergipana
Município 5ª a 8ª História

Claudomir Município 5ª e 6ª História
Município Ensino Médio

2 e 3ª
(Pedagógico)

Metodologia das Ciências
Humanas

Estado 5ª a 8ª Sociedade e Cultura
3º ano do Ensino Médio Cultura Sergipana

Pré Vestibular História
Fonte: Atividade de Campo (2004).

Quadro 03 – Atividades educacionais dos sujeitos da pesquisa.

O quadro referente à descrição das atividades educacionais dos professores dá sinais de que

a graduação em História ampliou o leque das possibilidades de ações destes sujeitos, uma

vez que, outras matérias passaram a ser ensinadas, como é o caso da Sociedade e Cultura

para alguns que atuam no Ensino Fundamental e, para os que exercem o magistério no
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ensino médio, Cultura Sergipana, Metodologia das Ciências Humanas e História da

Educação.

Esta tese está estruturada em composição de quatro capítulos. No primeiro,

apresentamos o atual papel do Estado democrático como promotor de ações de políticas

públicas voltadas à qualificação do ensino superior. Em âmbito nacional, contextualizamos

ações de políticas implementadas em alguns estados, dando ênfase ao PQD - Projeto de

Qualificação Docente da Universidade Federal de Sergipe (trajetórias, características, alguns

resultados), inserido em uma destas políticas públicas voltadas para docentes da rede pública

do interior sergipano. Procuramos traçar um breve perfil do Curso de Licenciatura em

História ofertado pelo PQD ministrado no Pólo Regional de Propriá.

No segundo capítulo, além de uma breve caracterização da educação rural, procuramos

apresentar o perfil das localidades dos sujeitos envolvidos na pesquisa no sentido de melhor

compreender as relações de seu locus com os docentes. Logo após, mostraremos o trajeto do

currículo de História da UFS e a sua relação com o do PQD a fim de que possamos

compreender a sua adequação à realidade dos alunos-professores.

No terceiro capítulo, apresentamos recortes das trajetórias dos professores de História

que participam deste trabalho, entre os períodos que vão desde a infância até o ingresso no

curso de licenciatura em História, pelo Projeto de Qualificação Docente da Universidade

Federal de Sergipe. Vale observar que as memórias são expostas contemplando os aspectos

das entrevistas.

No quarto capítulo, analisamos alguns dos desdobramentos ocorridos nas práticas

pedagógicas e na vida pessoal de professores egressos do curso de licenciatura em História,

realizado no PQD da Universidade Federal de Sergipe, no Pólo Regional de Propriá. Também

integram o capítulo, as concepções dos gestores das escolas onde atuam os docentes da
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pesquisa, acerca dos desdobramentos da qualificação deles em seus estabelecimentos de

ensino.

CAPÍTULO I
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ENTRE A GLOBALIZAÇÃO E O PROJETO DE QUALIFICAÇÃO

DOCENTE EM SERGIPE

A proposta deste capítulo é contextualizar e compreender as relações existentes da

formação em serviço no interior sergipano, via PQD, enquanto componente das recentes

tendências das políticas públicas educacionais preconizadas por organismos internacionais. O

Projeto de Qualificação Docente em Sergipe, implementado em 1997 pela Universidade

Federal de Sergipe em parceria com a Secretaria de Estado da Educação e Lazer e a Fundação

de Apoio à Pesquisa em Sergipe, é fruto de reformas educativas voltadas para a titulação de

professores que exercem o magistério sem a devida qualificação profissional.

1.1 – Contextualizando a temática

A compreensão das dimensões globais da sociedade, do processo de mundialização em

que vivemos e da revolução informativa e social é fundamental para entendermos o

significado das novas propostas curriculares implementadas através das reformas

educacionais em vários países.

A respeito do processo de mundialização, o local insere-se no global como parte de

uma mesma totalidade. Isto é possível em função da circulação do capital e da informação,

que permite o rompimento de fronteiras e a criação de necessidades no âmbito local para

atender ao mercado global.

Se por um lado “nenhum subespaço do Planeta pode escapar ao processo conjunto de

globalização e fragmentação, isto é, individualização e regionalização” (SANTOS, 1996,

p.196), por outro, o espaço não se torna mundial “... senão como metáfora. Todos os lugares

são mundiais, mas não há espaço mundial. Quem se globaliza, mesmo, são as pessoas e os

lugares” (SANTOS, 1998, p.31).
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Estas mudanças em função da globalização, com a internacionalização de questões

sociais, políticas, culturais, dentre outras, chegam às escolas sob o aspecto da necessidade de

implementar a interdisciplinaridade e práticas educacionais integradas. Para Santomé (1998,

p. 83) esse processo é irreversível, pois

Chegamos a uma etapa histórica na qual é impensável a não-cooperação em
nível internacional. As decisões que qualquer governo é obrigado a tomar
sempre precisam da consideração das perspectivas internacionais. Isto se
manifesta em todos os âmbitos de qualquer sociedade. Assim, vemos, por
exemplo, como a própria política de desenvolvimento da ciência e
tecnologia proposta pelos governos sempre está condicionada por interesses
de ordem internacional.

Pautada nos interesses da nova ordem internacional, a educação ganha relativa

importância como definidora do acesso a empregos. Os trabalhadores, então, só estarão aptos

a lidar com os novos processos tecnológicos e organizacionais se elevarem seu nível

educacional. Assim, é possível fundamentar a idéia de que quanto mais o trabalhador obtiver

grau de escolaridade e melhor qualificação, maior será a facilidade de acesso ao emprego e ao

sucesso no mercado de trabalho.

Dentro dessa visão, a educação é considerada como um dos mais importantes

mecanismos para a inserção dos sujeitos no processo produtivo e na vida social

contemporânea, sobretudo para lidar com os processos de inovações tecnológicas e

organizacionais.

Como conseqüência dessa postura, tem sido atribuída à educação a responsabilidade

de minimizar a miséria e o atraso da população dos países subdesenvolvidos. Também é da

sua incumbência proporcionar aos indivíduos a melhora de suas capacidades produtivas, o

rompimento de uma cultura de atraso e indigência econômica: a educação é o principal

instrumento de equalização social (OLIVEIRA, 2000).
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Neste contexto, as reformas educacionais emergem, então, como eixo norteador da

educação adequando-a “às exigências dos novos tempos e contextos, tais como a globalização

das economias, as atuais políticas públicas e especialmente os impactos das novas tecnologias

e comunicações” (RAMALHO 2003, p.18).

No entanto, estudos de Flores, 2001; Bernal e Rodrigues, 2001, apontam que as

formações recebidas pelos docentes, sobretudo, as provenientes de políticas públicas não

contemplam as instituições escolares e, por vezes, estão baseadas em modelos que fogem às

múltiplas realidades locais.

Ramalho (2003) adverte quanto à importância de se compreender os reais objetivos

das reformas educacionais e sua relação com a formação docente, pois mascarar as

tradicionais práticas pedagógicas tidas como deficientes com um discurso novo, implica a

continuidade da educação formativa tradicional.

No tocante à formação docente e às ações de políticas públicas voltadas à qualificação

do ensino superior, as universidades têm um papel privilegiado. Ao mesmo tempo em que são

um pólo de produção e de legitimação do saber, são também instituições de difusão e de

certificação dos conhecimentos (JOBERT, 1985, apud GAUTHIER, 1998, p.70).

De acordo com os estudos de Schein, 1973, apud Schön, 2000, a racionalidade técnica

é a composição básica para a estruturação das universidades modernas. Essa instituição, com

seu currículo normativo, utilizado inicialmente nos primeiros anos do século passado, quando

as profissões especializadas buscavam ganhar prestígio através do estabelecimento de suas

escolas em universidades, ainda incorpora a concepção de que,

[...] competência prática torna-se profissional quando seu instrumental de
solução de problemas é baseado no conhecimento sistemático, de
preferência científico. Assim, o currículo profissional normativo apresenta,
em primeiro lugar, a ciência básica relevante, em seguida, a ciência aplicada
relevante e, finalmente, um espaço de ensino prático no qual se espera que
os estudantes aprendam a aplicar o conhecimento baseado na pesquisa aos
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problemas da prática cotidiana. (SCHEIN, 1973, apud SCHON, 2000, p.
19)

É inquestionável, portanto, que, a formação dos professores e seus respectivos saberes

dependem fundamentalmente, além das universidades, do interesse do Estado. Para Tardif

(2002, p.41),

[...] as universidades e os formadores universitários assumem as tarefas de
produção e legitimação dos saberes científicos e pedagógicos, ao passo que
aos professores compete apropriar-se desses saberes, no decorrer de sua
formação, como normas e elementos de sua competência profissional,
competência essa sancionada pela Universidade e pelo Estado.

No contexto global contemporâneo, as políticas públicas educacionais, gerenciadas

pelo Estado, têm tido papel preponderante em busca de inovações educacionais. Em nosso

país, de acordo com Marques (1992, p.19), as políticas educacionais foram sempre marcadas

por “padrões verticalistas e centralistas a partir do núcleo do Estado, mais acentuadamente do

poder executivo, com a dispensa até mesmo do legislativo”.

No contexto nacional, há mais de 50 anos, o país solicita empréstimos ao Banco

Mundial tendo na presença e atuação dos gestores um papel decisivo para a estruturação de

políticas educacionais em todo território, em nome da “ajuda externa” e/ou cooperação

técnica. Por outro lado, os próprios técnicos do Banco pressionam o governo para reduzir os

investimentos em cultura, saúde e educação para que o país possa ter reservas de capital e

pagar a dívida externa. São estes técnicos que juntamente com representantes do poder

público definem quando, onde e como deve ser gasto o dinheiro, tornando as escolas meras

executoras de decisões.

Com a emergência da crise do endividamento, no início dos anos 1980, o Banco

Mundial e o Fundo Monetário Internacional - FMI ampliaram a implantação de programas de
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estabilização e ajuste na economia de diversos países. No Brasil, estas ações influenciaram

fortemente na formulação da política externa e na própria legislação brasileira.

Tendo como principal objetivo a redução da pobreza e a melhora da equidade sem

sacrificar o crescimento (BORON, 2003), o Banco Mundial considera o investimento em

educação uma das formas mais eficientes para aumentar os recursos dos pobres. Além de

reduzir a pobreza, a formação de capital humano12 nesses países é um outro alvo a ser

atingido:

No setor social, o Banco Mundial vem dando ênfase especial à

educação, vista não apenas como instrumento de redução da pobreza, mas

principalmente como fator essencial para a formação de “capital humano”

adequado aos requisitos do novo padrão de acumulação. (SOARES, 2003,

p. 30)

Segundo o Banco Mundial, para que se obtenha êxito nas reformas dos países da

América Latina, ou seja, para que os países sejam enquadrados na realidade educativa do

modelo econômico globalizado, é mister estabelecer que as tarefas do Estado no campo da

Educação apenas devem assegurar a educação básica, deixando os demais setores de serem

direitos do cidadão para serem convertidas em um bem de serviço13. Assim, “La educación

12 A concepção de capital humano, base da economia e da educação, vem sendo relacionada em uma perspectiva
macro-econômica com os avanços educacionais e o fortalecimento econômico de um país. Para Frigotto (1993),
o conceito de capital humano está pautado na superação do atraso econômico e no aumento da produtividade, na
equalização social e na distribuição de renda, sobretudo dos países periféricos. À luz do discurso neoliberal, a
educação, além de ser concebida enquanto investimento, é o principal capital humano na perspectiva em
potencializar o fator trabalho e enquanto produtora da capacidade laborativa.

13 Embora um dos resultados da Conferência Mundial sobre Ensino Superior, realizada em Paris em 1988 tenha
sido o estabelecimento das definições do conhecimento como patrimônio social e da educação como bem
público, fruto das políticas neoliberais, há uma forte marcha da mercantilização do ensino, em caráter mundial.
Tanto é que na lista dos 12 itens envolvidos no acordo da Organização Mundial do Comércio – OMC, a
educação de nível superior figura ao lado dos serviços de comunicação, serviços financeiros (seguros e serviços
bancários), serviços de saúde, serviços de transporte, entre outros. Este resultado é uma decorrência da política
de liberalização progressiva da educação enquanto serviço comercial, objeto de negociação no âmbito do GATS
(Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços).
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comienza a ser convertida en un servicio y termina siendo un bien como un automóvil

cualquiera” (BORON, 2003, p. 34).

De acordo com estudos de Coraggio (2003), os investimentos do Banco Mundial em

setores sociais de países endividados buscam prevenir situações politicamente críticas.

Considerando que no setor educacional, o poder público manter-se-á, pelo menos por algum

tempo, como o principal provedor da educação básica e média, o Banco conhece a

necessidade da capacitação docente para esses países. Neste sentido, “o Banco sabe que é

preciso capacitar o corpo docente, mas mediante programas paliativos em serviço (se

possível, à distância), porque não é eficiente investir mais na sua formação prévia”

(CORAGGIO, 2003, p. 101).

Na mesma direção, o documento elaborado pela CEPAL & UNESCO (1995)

corrobora com a necessidade urgente de reformas educacionais para países da América Latina

e Caribe. Sob a justificativa de que o setor público continuará provendo a educação básica e

média e de que o aluno-professor assuma responsabilidades crescentes, atesta que,

A maneira mais rápida e eficaz de melhorar a capacidade profissional dos
professores é realizar programas especiais de capacitação docente, de fácil
acesso, associados a adequado esquema de incentivos. Um bom exemplo seria
um programa de educação à distância combinado com serviços de assessoria
profissional, como parte de um plano de estudos que leve à obtenção de
certificado profissional. (CEPAL & UNESCO, 1995, p. 295)

É importante que, um aspecto significativo acerca das últimas reformas da educação

no Brasil é que o processo de globalização e reestruturação produtiva tem imposto uma

adequação das políticas educacionais aos interesses e orientações das agências internacionais

direcionadas, sobretudo para a redução14 nos gastos públicos no ensino.

14 No caso brasileiro observa-se a diminuição da proporção de investimentos destinados à educação. De acordo
com França (2004), a redução dos gastos no setor educacional se faz presente em função da “criação ou
ampliação de contribuições que, por não serem impostos, não entram no cômputo dos recursos vinculados à
Manutenção do Desenvolvimento do Ensino (MDE)”. Um exemplo atual é a Contribuição Provisória da
Movimentação Financeira (CPMF).
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Elaborado pelo MEC para o período de 1993-2003, o Plano Decenal de Educação para

Todos15, visou propor diretrizes de política para a reconstrução do sistema nacional de

educação básica. Uma das medidas de implementação consiste em intensificar as ações do

Programa de Capacitação de Professores, Dirigentes e Especialistas através da reestruturação

da formação inicial e da expansão da formação continuada dos profissionais da educação

básica. Além de agências de formação, as universidades brasileiras seriam estimuladas a se

integrarem ao programa, através de “projetos de alta efetividade e com custos compatíveis

com as necessidades e possibilidades das administrações dos sistemas de ensino” (PLANO

DECENAL, 2003, p.60)

Em 1996, mais uma legislação educacional foi implantada no Brasil. Resultante de

uma série de reformas econômicas, sociais e políticas, foi criada a Lei de Diretrizes e Bases

da Educação Nacional, Lei nº 9394/96. Essa lei marca efetivamente uma nova perspectiva

para a qualificação do magistério nacional por estabelecer, dentre outras normas, a

obrigatoriedade de professores habilitados em nível superior para o exercício da profissão.

Concernente à formação e ao exercício profissional, a atual LDB prescreve os

seguintes fundamentos em seu artigo 61:

I - associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a
capacitação em serviço;
II – o aproveitamento da formação e experiências anteriores em
instituições de ensino e outras atividades. (BRASIL, 1996)

Com o propósito de alterar a política de financiamento no ensino brasileiro foi criado

o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do

15 Fruto do compromisso assumido pelos países na Conferência Mundial sobre Educação para Todos, realizada
em 1990, na cidade de Jomtien, na Tailândia, o Plano Decenal de Educação do Brasil foi elaborado em 1993, na
gestão do Ministro Murílio Hingel, com o propósito de assegurar boa qualidade do ensino, discutir questões
acerca do Ensino Fundamental e garantir vagas para todos.
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Magistério (FUNDEF), através da Emenda Constitucional nº 14/96 que deu nova redação ao

artigo 60 da Constituição Federal.

O FUNDEF congrega recursos oriundos dos seguintes impostos: dos municípios,

através do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e quota do ICMS - Imposto Sobre

Circulação de Mercadorias e Serviços, quota do IPI-EXP - Imposto referente aos Produtos

Industrializados, proporcional à exportação; dos estados, via Fundo de Participação dos

Estados - (FPE), (ICMS), e (IPI-EXP). (FRANÇA, 2004, p. 82)

No Brasil, no governo de Fernando Henrique Cardoso, as reformas liberalizantes

tiveram continuidade, o processo de abertura econômica foi ampliado, o processo de

privatização foi intensificado e várias mudanças constitucionais foram aprovadas,

possibilitando assim a intensificação de ações reformistas atreladas à política neoliberal.

Hage (1999) observa que no governo de Fernando Henrique Cardoso foi utilizada com

sucesso a combinação da estratégia de centralizar no Executivo Federal a elaboração e

definição das políticas educacionais (através do estabelecimento dos rumos e das diretrizes) e

a descentralização da operacionalização das mesmas, ao serem fornecidos mecanismos de

apoio às instâncias da administração pública e ao setor privado para atuarem efetivamente no

nível estratégico-gerencial do sistema educacional.

A orientação das políticas neoliberais sugere que o Estado tenha um caráter

subsidiário, e que o setor privado passe a assumir uma forte posição na oferta dos chamados

“serviços sociais”. A secundarização do papel do Estado na economia e, sobretudo, na oferta

dos serviços públicos, tem como principal meta diminuir os gastos públicos. Estas

proposições estão vinculadas à expectativa do ajuste econômico, fruto das dívidas dos países e

da alegação de incapacidade estrutural do Estado para administrar as políticas sociais16.

16 Um dos alvos de diminuição de gastos é sem dúvida o ensino público. A concepção neoliberal afirma que a
inviabilidade do acesso à escola pública é decorrente da burocratização e do centralismo do Estado. Segundo
Corsseti (2004), esta instituição está em crise em virtude de que não foram institucionalizados critérios
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De acordo com Soares (2003), tais ações contemplam o perfil dos interesses do Banco

Mundial, como por exemplo, a implementação da reforma do sistema previdenciário, a

revisão do sistema tributário, a flexibilização dos monopólios, a disposição dos recursos para

a educação no ensino básico e outras. Tais ações fazem parte da formulação da política

econômica externa do Banco e demonstram como a própria legislação brasileira sofre a

interferência desta instituição.

Além da proposição de associar teorias e práticas, perpassando todo o curso de

formação, outro aspecto que merece ser salientado é a questão da capacitação em serviço,

visto que surgem novas possibilidades para a qualificação docente de profissionais que

exercem atividades docentes sem a titulação em nível superior.

Com o intuito de atender às peculiaridades de algumas localidades, as propostas de

formação em serviço no país apresentam características diferentes em seus objetivos,

conteúdos e formas. Santos (1998) observa que há distintos processos de formação continuada

e que elas variam de acordo com a origem da iniciativa.

Segundo a autora, os processos de formação podem ter iniciativas pessoais e

institucionais, ambas podendo ser individuais ou coletivas. Como exemplo de iniciativa

pessoal estão os cursos de especialização ou similares, definidos pelo próprio docente,

efetivados em horários distintos de seu horário de trabalho e, exclusivamente, de sua

responsabilidade. Quanto à iniciativa pessoal de caráter coletivo, aponta como exemplo a

formação de pequenos grupos (quatro a oito docentes) que remuneram um profissional para

lhes dar assessoria técnica em aspectos psico-pedagógicos, com o intento de ajudá-los a

solucionar problemas de sala de aula. Ambas as iniciativas compartilham de uma

característica em comum: os participantes arcam com as despesas e responsabilidade por sua

formação.

competitivos que garantam uma distribuição diferenciada do serviço, baseada no mérito do esforço individual da
sua clientela.
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É interessante frisar que a formação e/ou qualificação docente tem a iniciativa

institucional e objetiva promover a qualificação dos seus professores, seja ela individual ou

coletiva, as formas e o financiamento da capacitação são de responsabilidade institucional,

sendo que, várias vezes, o professor é dispensado totalmente das suas atividades para a

realização do curso.

Os programas de capacitação docente implementados no país através da oferta de

vários cursos têm como um dos objetivos consolidar a visão neoliberal de mundo no âmbito

escolar, propondo a formação de intelectuais em diferentes níveis educacionais.

Na década de 1990, amparados na legislação e em função das demandas

socioeducacionais relacionadas à habilitação de professores para atuarem no ensino

fundamental, vários estados deram início a ações voltadas para a formação de docentes sem a

titulação em nível superior.

De acordo com Cunha (1998), na gestão do Ministro Murílio Hingel ocorreu o

fortalecimento do papel da Secretaria de Educação Fundamental na formação de professores.

Uma das ações da SEF-MEC foi a de colocar em pauta a formação docente baseada nas

necessidades dos sistemas estaduais e municipais de educação.

Assim, de forma inovadora, o Ministério da Educação cooperou em 1994, no Rio

Grande do Norte, com a experiência em que o Instituto de Formação de Professores

Presidente Kennedy passou a ter a competência de formar educadores em nível superior

através do Curso Normal Superior. Os cursos foram destinados a docentes da educação das

séries iniciais do ensino fundamental em exercício, “utilizando sua prática como matéria

prima” (CUNHA, 1998, p.65). De acordo com o autor, a utilização dessa metodologia

possibilitou superar a dicotomia entre teoria e prática.

Segundo Cunha (1998), embora não houvesse a intenção de substituir o sistema

universitário, e sim o interesse em desenvolver alternativas com o propósito de oferecer
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subsídios para formação docente, outras inovações foram apoiadas pelo MEC. Um exemplo

foi o programa de formação do educador para o ensino fundamental que promoveu a

licenciatura parcelada no interior, oferecida pelo Instituto de Educação da Universidade

Federal de Mato Grosso.

Para a oferta de programas de formação destinados aos docentes, algumas secretarias

de educação, tanto municipais como estaduais, elaboram convênios com instituições de ensino

superior, geralmente através de licitação pública. Esses órgãos definem a clientela a ser

contemplada pelos programas e os princípios para a formação.

Os programas de formação em serviço comportam duas modalidades: a forma

presencial e à distância. A forma presencial pressupõe o contato direto entre formadores e

formandos. De acordo com Santos (1998), a tendência da forma presencial valoriza a

participação efetiva do “professor”, pois considera que qualquer processo educacional sem a

respectiva presença física do docente fica bastante comprometido.

A proposta da formação à distância, tendência crescente no país, caracteriza-se,

sobretudo pelo uso da televisão, da internet, juntamente com o trabalho de monitores, e tem

como suporte materiais impressos. Além de minimizar custos, esta tendência geralmente

envolve um grande número de capacitandos.

Para Cunha (1998), a estruturação das propostas para a educação à distância é

complexa em função de não terem sido esclarecidas pelo MEC algumas questões relativas à

associação entre a teoria e a prática para esta modalidade. Segundo o autor, se a tarefa de

organizar a concepção da teoria e da prática para a modalidade presencial é difícil, mais

complicada ainda é a estruturação obedecendo a este princípio para o ensino à distância.
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1.2 Desdobramentos de Políticas Públicas Educacionais

Em recente levantamento bibliográfico acerca das investigações relativas às

implicações dos programas de qualificação docente nas práticas pedagógicas no Brasil,

constatamos poucas pesquisas acerca deste objeto. Em projeção mundial, este fato parece ser

semelhante em face de que, de acordo com estudos de Barriga & Espinoza ( 2001, p. 10), “Sin

embargo, también se reconoce que existen pocos que se dediquen a describir y reflexionar

sobre lo que ocurre en el encuentro entre las políticas establecidas y los actores en la

cotidianidad y puesta en práctica”.

Barriga & Spinoza apontam que, na América Latina, os últimos quinze anos do século

passado foram caracterizados pelo estabelecimento de um conjunto de reformas educacionais

que têm uma série de metas comuns:

lograr mayor equidad en el acceso a la educación; mejorar-la calidad del
servicio ofrecido, así como de sus resultados; establecer un conjunto de
sistemas que tiendan a informar a los usuarios (estudiantes, padres de
familia y sociedad) de los resultados de la educación; revisar los contenidos
que integran al currículo y en algunos casos a los libros de texto; en menor
medida se busca incorporar los aportes de la psicología del aprendizaje
(generalmente los vinculados con las llamadas ciencias cognitivas) a las
orientaciones para el trabajo docente. (Barriga & Spinoza, 2001, p. 04)

Para estes autores, a maioria das reformas educativas tem como intencionalidade real,

embora seja ocultado em seu discurso, “la reducción del gasto educativo, aunque desde um

punto de vista argumental se exprese lo contrario”(op. cit., p. 07). Em suas investigações

apontam também que os docentes têm sido excluídos da definição e elaboração das políticas

educativas. Além deste problema, currículos inadequados, condições salariais, a exigência de

que o professor tenha competências “mundializadas”, inclusão de novos conteúdos sem a

permuta dos métodos, financiamento e manutenção da instituição escolar são alguns entraves

significativos que inviabilizam o êxito das reformas educacionais.
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Para Maurice Tardif (2002), a exemplo do que ocorre em vários países latino-

americanos, na maior parte dos países de cultura anglo-saxônica, bem como, de forma mais

recente, na Europa francófona, toda área educacional está inserida numa vasta corrente de

profissionalização dos agentes da educação, em geral, e dos professores, em particular.

Segundo ele, “A profissionalização do ensino e da formação para o ensino constitui, portanto,

um movimento quase internacional e, ao mesmo tempo, um horizonte comum para o qual

convergem os dirigentes políticos da área da educação, as reformas das instituições educativas

e as novas ideologias da formação e do ensino” (TARDIF, 2002, p.247).

Embora não faltem críticas às reformas relativas à formação de professores em vários

países, de acordo com estudos de Tardif (2002), na América do Norte, os desdobramentos

foram positivos para a titulação dos professores de profissão:

Por exemplo, na América do Norte, a formação de professores tornou-se,
nas universidades, uma coisa mais séria do que antes, e mesmo as
autoridades universitárias e as faculdades disciplinares tradicionais
reconhecem sua importância. Nos Estados Unidos e no Canadá, constata-se
também a existência de esforços importantes para elevar o nível de
qualidade da formação dos professores: de um modo geral, houve um
aumento de pelo menos um ano a mais na duração dos cursos e a parte
dedicada à formação prática ocupa agora uma boa parcela do currículo.
Nos Estados Unidos, o National Council for Accreditation of Teacher
Education (NCATE) e o National Board for Professional Teaching
Standards (PBTST) implantaram padrões mais elevados de formação e de
prática profissional. No Canadá, a criação de ordens profissionais na
Colúmbia Britânica e em Ontário vai nessa mesma direção. Além disso, as
relações entre as universidades e as escolas se multiplicaram e se
estabilizaram, e, apesar de certas tensões inevitáveis, pode-se falar de
parcerias bem sucedidas em vários casos, sobretudo se compararmos a
situação atual com a que prevalecia nas décadas anteriores. (TARDIF, 2002,
p. 283-284)

No México, Etelvina Sandoval Flores analisa algumas das condições de trabalho dos

professores do ensino médio, que dificultam a concretização da reforma educativa, iniciada

em 1993. Segundo a autora, por parte das autoridades “existe un desconocimiento de las
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particularidades del trabajo docente e secundaria, lo que lleva diseñar propuestas difíciles de

realizar en las condiciones actuales” (FLORES, 2001, p.01).

A grande quantidade de discentes que cada professor deve atender e a exigüidade de

tempo livre dos professores são os principais entraves apontados pela autora para o êxito das

reformas na educação mexicana.

E, ao concluir o seu trabalho, a teórica confessa o seu ceticismo acerca das reformas

pelo fato de que “entran de manera lenta al ámbito de las escuelas y sobre todo a sus prácticas,

la secundaria tiene aún muchos problemas pendientes que tiene que resolver, entre ellos las

condiciones de trabajo de sus docentes”(op. cit., p.14).

Para os investigadores colombianos Elsa Castañeda Bernal e José Gregório Rodriguez

(2001, p.20), embora as reformas educacionais busquem ampliar a oferta de vagas, avançar na

equidade social e melhorar a qualidade do ensino, estes propósitos pouco têm a ver com a

vida cotidiana da maioria das escolas públicas. Os gestores das políticas desconhecem as

condições concretas das instituições escolares e da vida dos professores.

Segundo os referidos teóricos, há uma forte distância das propostas de se respeitar as

culturas regionais e gerar nas mentes dos discentes a concepção de cidadania considerando

que os docentes não possuem uma boa formação e, portanto, são excluídos da chamada

modernidade. Para estes autores, as inovações educacionais provenientes de políticas

educacionais são verdadeiramente paradoxais, pois

(...) los maestros que trabajan con los grupos populares y con los sectores
más desprotegidos de las clases medias deben luchar contra otra cara de la
paradoja: con las mínimas herramientas que les confiere esta inclusión
precaria, con su trabajo y con su manera de formar derivada de su vida, de
su propia historia, intentan incluir en la modernidad a los estudiantes de
clases populares que vienen en su mayoría del mundo de exclusión. Son
maestros incluidos precariamente, encargados de incluir a los excluidos.
(BERNAL & RODRIGUEZ, 2001, p.21)
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Forte integrante das ações no governo de FHC, a educação à distância passou a ter

como alvo os cursos de formação de professores. E, sob a concepção de que o desafio para a

transformação da universidade brasileira é se pensar internacionalmente com a intenção de ser

ao mesmo tempo, global, nacional e regional, o ex-Ministro da Educação (1ª gestão do

governo Lula), Cristovam Buarque17, enfatizou em sua gestão a necessidade de ampliar o

ensino à distância, especialmente pela possibilidade de reduzir o tempo de formação

profissional:

O ensino a distância é uma forma de triplicar o acesso à Educação Superior.
A mesma revolução que trouxe o quadro negro - que possibilitou aumentar
o número de alunos para turmas de 40, 50 estudantes - e o microfone - que
permite dar aulas para 100 alunos - traz a informática, que elimina a
necessidade dos alunos estarem presencialmente nos locais de aula. [...}Não
é possível, diante de toda esta revolução científica que estamos vivendo,
continuarmos levando quatro anos para formar um profissional. Este é um
modelo que existe há 100 anos, é preciso revê-lo. Temos de reduzir o tempo
de formação e ao mesmo tempo, torná-la permanente. Mesmo porque o
conhecimento hoje se torna obsoleto muito rapidamente.

Na busca de atender as propostas de melhoria da capacitação profissional dos docentes

sugeridas pelas recentes políticas educacionais, em todo país foram criados projetos similares

com intuito de formar docentes em exercício sem a devida habilitação da formação superior.

Em 2000, no Rio Grande do Sul, através de convênio firmado entre a Faculdade de Educação

(FAED) da Universidade de Passo Fundo e 72 (setenta e duas) prefeituras gaúchas, foi criado

o Projeto “Titulação de professores para a educação básica – ensino fundamental (Pedagogia

Séries Iniciais)”.

O principal objetivo deste convênio foi habilitar e qualificar docentes em exercício,

lotados nas redes municipais de ensino, possibilitando-lhes a sistematização da práxis.

17 Discurso proferido na 69ª Reunião Plenária do CRUB, publicado em 14.04.2003:
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O Curso de Licenciatura em Pedagogia18 objeto deste convênio destinou-se a

professores no exercício da docência nas séries iniciais do ensino fundamental (1ª a 4ª séries),

puderam concorrer às vagas oferecidas professores da rede ensino municipal vinculados ao

município.

A carga horária total do Curso de Pedagogia foi de 181 créditos. Nessa carga horária

estavam incluídas as atividades realizadas em estudos à distância, ou seja, pesquisas da

prática, estudos complementares, seminários e as atividades específicas de estágio

supervisionado, assim distribuído: aulas (40% - intensivo + 28,4% atividades acadêmicas

quinzenais); estudos e pesquisas (24,97%); práticas e estágios (5,52%); prática de educação

física (1,1%).

Também em forma de convênio com prefeituras, além do Curso de Licenciatura em

Pedagogia foi oferecida uma turma de licenciatura em Educação Física (Faculdade de

Educação Física e Fisioterapia - FEFF), uma turma de licenciatura em Letras (Instituto de

Filosofia e Ciências Humanas – IFCH), e uma turma de Ciências – Licenciatura Plena para o

Ensino fundamental – 5ª a 8ª séries (Instituto de Geo-Ciências e Ciências Exatas).

No estado de Minas Gerais, foi implantado em 2001, no governo de Itamar Franco, o

“Projeto Veredas – Formação Superior de Professores”. As atividades começaram em 2002 e

com duração de três anos e meio. O Projeto teve como objetivo habilitar, em curso de

graduação plena, os docentes das Redes Públicas de Educação de Minas Gerais, em exercício

nas séries iniciais do Ensino Fundamental, sem formação em nível superior.

O Projeto Veredas foi financiado pela Secretaria de Estado da Educação de Minas

Gerais com recursos provenientes do salário educação, e desenvolvido em parceria com

Instituições de Ensino Superior de Minas Gerais, denominadas de Agência de Formação

18 No Curso de Pedagogia foram titulados 746 (setecentos quarenta e seis) professores em serviço, distribuídos
em 11 turmas. As primeiras turmas tiveram início no ano de 2000 e a última no ano de 2003. As primeiras
turmas colaram grau no final de 2003 e a última na metade do ano letivo de 2006.
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(AFOR), entre elas a Universidade Federal de Uberlândia. Com o propósito de facilitar o

acesso dos professores cursistas a essas AFORs, na fase presencial, foram criados 21 Pólos,

alguns deles divididos em subpólos, objetivando que cada AFOR se responsabilizasse por um

número de aproximadamente 600 matrículas.

A composição do Projeto se deu por cinco sistemas integrados: o Sistema Instrucional,

o Sistema Operacional, o Sistema de Tutoria, o Sistema de Monitoramento e Avaliação de

Desempenho e o Sistema de Comunicação e Informação de Atendimento nas AFOR (com

atendimento através de telefone, fax ou correio, e o Sítio na Web prestando apoio aos

professores cursistas e às Agências Formadoras, através de diferentes campos). A produção

dos materiais instrucionais do curso, a reprodução e distribuição às AFOR foram de

competência da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais.

Concernente à metodologia, o Projeto Veredas contou em sua matriz curricular com

atividades presenciais realizadas no início de cada módulo em uma semana, com atividades

coletivas em reuniões mensais, atividades individuais à distância e atividades pedagógicas

orientadas.

No Rio Grande do Norte, o PROBÁSICA representou uma resposta da UFRN à

demanda dos professores ainda não graduados e à política nacional de formação docente

oriunda das diretrizes da LDB de 1996 (ARAGÃO, 2002). O programa iniciou as atividades

em 1997, com a oferta do curso de Licenciatura em Pedagogia: habilitação nas séries iniciais

do Ensino Fundamental para três Pólos. Ao longo dos anos foi ampliado o número de Pólos

para vinte e sete, abarcando boa parte dos municípios daquele estado.

Além da Licenciatura em Pedagogia, o PROBÁSICA ofereceu os cursos de Ciências

Biológicas, Educação Física, Letras e Matemática. Até o ano de 2007, segundo o Relatório de

Gestão do Programa, obtiveram a graduação em Pedagogia 3.965 professores. No mesmo

período, 136 concluíram o curso da Licenciatura em Letras; 150 terminaram o de Ciências
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Biológicas e 148 foram graduados na Licenciatura em Matemática, perfazendo um total de

4.399 professores habilitados para o magistério no Rio Grande do Norte.

De acordo com o mesmo relatório, o Programa mantêm em andamento as

Licenciaturas em Pedagogia, Ciências Biológicas, e Educação Física, atendendo atualmente a

cerca de 500 profissionais em formação.

Na Paraíba, a professora Denize Zoraide Alexandria Fernandes estudou em sua

dissertação de mestrado as dinâmicas de estigmatização dos estudantes do Curso de

Licenciatura em Ciências Sociais, beneficiados pelas políticas de inclusão no interior da

Universidade Federal de Campina Grande. O estudo foi realizado à luz da experiência do

Programa Estudante Convênio – Rede Pública (PEC-RP), através do qual a Universidade

Federal de Campina Grande (UFCG) e a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) têm

promovido, desde 1998, o ingresso diferenciado de discentes em seus cursos de licenciatura.

O referido programa objetiva formar professores em efetiva atuação profissional na rede

pública de vários municípios da Paraíba e do Ceará.

Segundo a autora, é possível evidenciar peculiaridades dos grupos de alunos não PEC

e PEC construídas através de identidades diferenciadas no curso de licenciatura de Ciências

Sociais na UFCG. Fernandes aponta que os fatores geradores de tais diferenças são a forma

diferenciada de ingresso dos alunos/professores bem como as características físicas, “etárias e

sociais mais gerais” (FERNANDES, 2006, p.101).

Nesta direção, em Sergipe, sobretudo em função do baixo índice de docente com a

formação em nível superior e das reivindicações de vários segmentos da sociedade, foi

criado em 1997, o PQD - Projeto de Qualificação Docente, uma parceria da Secretaria de

Estado da Educação e do Desporto e do Lazer - SEED, com Universidade Federal de

Sergipe e com a Fundação de Apoio à Pesquisa de Sergipe – FAPESE. O principal objetivo

do PQD era de qualificar professores do interior sergipano em nível superior. Ainda neste
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capítulo, este projeto será melhor caracterizado até mesmo em função de que nosso estudo

visa compreender quais são os desdobramentos desta qualificação superior na vida de

egressos do Curso de História do Pólo Regional de Propriá.

Em Sergipe, três trabalhos são voltados para análise de alguns aspectos do Projeto de

Qualificação Docente, em sua primeira etapa. Um elaborado pela Secretaria de Estado da

Educação e do Desporto e Lazer, o segundo pelo Departamento de Psicologia da

Universidade Federal de Sergipe, e o terceiro é a dissertação de mestrado da professora

Maryluze Souza Santos Siqueira, defendida no Núcleo de Pós-Graduação em Educação da

Universidade Federal de Sergipe.

A Secretaria de Estado da Educação e do Desporto e Lazer, em 1999, sob a

justificativa da “necessidade da sistematização de informações que permitam à Coordenação

do PQD (Plano de Qualificação de Docentes), analisar o grau de desempenho dos cursos, as

perspectivas e os impactos, bem como os pontos que dificultam ou entravam a satisfação dos

alunos” (SEED, 1999, p.04), analisou o funcionamento pedagógico e administrativo dos

cursos integrantes do Programa de Qualificação Docente (PQD 1 e 2).

De acordo com a análise da SEED, ficou demonstrado pelos alunos-professores um

grau de satisfação e de aproveitamento do curso. Outra questão observada foi a de que “na

análise dos aspectos positivos e negativos dos cursos oferecidos, a predominância dos

positivos, nos faz reconhecer que o caminho escolhido é o correto, mesmo sendo necessários

ajustes que tragam melhorias à qualidade de ensino oferecida” (op. cit., p.51).

Em 2001, o Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Sergipe,

sob a coordenação dos professores Rivaldo Sávio de Jesus Lima e Sonia Cristina Pimentel de

Santana, desenvolveu uma investigação no Programa de Qualificação Docente, primeira

etapa, cujo objetivo foi “avaliar o PQD 1 em seus aspectos fundamentais, verificando de que
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modo têm sido realizados os objetivos propostos de que forma particular a UFS tem cumprido

as ações necessárias para obtenção desses resultados” (UFS/DPS, 2001, p.04).

Segundo as observações do documento, o papel singular do PQD frente ao quadro

histórico e social da Educação Pública sergipana foi marcante, sobretudo por fomentar

mudanças e criar “expectativas positivas de curto e médio prazo” (op. cit p.65). Um outro

aspecto positivo destacado pelo documento é que,

Tais mudanças, que já ocorrem, têm deixado nosso Estado em situação de
ponta, quando buscou capacitar em termos de formação superior e plena
seus professores e melhorar materialmente os mesmos, gerando um
aumento da sua auto-estima através da valorização do seu trabalho. (op. cit.
p.65)

A pesquisa da professora Maryluze Souza Santos Siqueira investigou a influência do

PQD1 na formação e atuação de docentes egressos do Curso de Letras, no Pólo Regional de

Estância.

Tendo concluído seu trabalho em setembro de 2006, a autora aponta como positivo o

resultado do Projeto de Qualificação da UFS na formação dos professores do Curso de Letras

do Pólo Regional de Estância. Pautada nos depoimentos dos entrevistados e nas observações

das aulas afirma que “[...] a participação no programa permitiu-lhes vislumbrar uma nova

compreensão acerca do magistério, oferecendo-lhes, inclusive, mais segurança no exercício da

docência, mediante a profissionalização que lhes estava sendo garantida” (SIQUEIRA, 2006,

p. 96). Ainda de acordo com a pesquisadora, além de ter sinalizado com novas aprendizagens

de métodos e técnicas de ensino, o PQD possibilitou aos professores egressos que adquirissem

posturas inovadoras acerca do conhecimento, por passarem a compreender que a importância

do domínio do conteúdo está conjugada a novos saberes e metodologias de ensino.

Relativo ao Projeto de Qualificação Docente, 2ª etapa, em 2004, através da

coordenação dos professores Rivaldo Sávio de Jesus Lima e Sônia Cristina Pimentel de
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Santana, o Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Sergipe publicou um

segundo estudo tendo como objetivo, a exemplo da pesquisa anterior realizada por este

Departamento, avaliar a referida etapa (PQD2), concernente aos seus objetivos propostos.

A pesquisa foi realizada com os discentes e docentes – inclusive os coordenadores dos

Pólos - que atuaram no PQD II, nos Pólos Regionais de Estância, Itabaiana, Lagarto, Nossa

Senhora da Glória e Propriá, cujo resultado veio das respostas de 734 alunos e de 31

professores da UFS.

O estudo sobre o Projeto de Qualificação Docente, segunda etapa, a exemplo da

primeira experiência, apesar de apontar algumas falhas e de ter muitas dificuldades, apresenta

características consideráveis para a capacitação dos professores da rede oficial, “mudando o

quadro da Educação no nosso Estado, melhorando ainda, como resultante direta, as condições

desses professores, como também das comunidades carentes envolvidas” (UFS/DPS, 2004,

p.66).

1.3 O Projeto de Qualificação Docente da Universidade Federal de Sergipe: Trajetórias

Inserida no contexto da federalização19 das Universidades ocorrida no país, sob a

forma de Fundação, a Universidade Federal de Sergipe foi instalada no dia 30 de abril de

1968, instituída através do Decreto–Lei sob nº 269, de 28 de fevereiro de 1967, do então

presidente da República, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco.

Além dos esforços de um grupo de intelectuais, a criação da Universidade Federal está

ligada à inserção do Estado de Sergipe no cenário nacional com o início da exploração

comercial do petróleo, potássio e salgema. Esta instituição passa a ser uma forte base de apoio

19 Seguindo princípios adotados anteriormente, a Lei 5.540, de 28 de novembro de 1968, e o Decreto-Lei nº 464,
de 11 de fevereiro de 1969, consolidaram a Reforma Universitária da década de 1960. A expansão com
contenção de despesas das universidades públicas, a racionalização das atividades acadêmicas e a eficiência
operacional (criação dos departamentos, unificação dos vestibulares, sistemas de créditos, entre outros), foram
alguns dos ideais estabelecidos pela Reforma Universitária. Para Martins (2006), a reforma de 1968 teve como
orientação básica interligar o ensino superior com a produtividade do sistema econômico vigente.
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para o processo de mudança econômica, social e cultural, através da expansão do ensino,

pesquisa e extensão desenvolvida desde o princípio de sua criação (SANTOS, 1999).

A mais importante participação da UFS com atividades de extensão no interior

sergipano foi a oferta dos cursos de Licenciatura Curta, na década de 1970. Os cursos

profissionais superiores de curta duração, amparados pelo Ato Institucional nº 5, de dezembro

de 1968, foram criados pelo Decreto-Lei nº 547, de 18 de abril de 1969, com o objetivo de

atender às “carências do mercado” para a área da educação. Naquele contexto, o poder

público considerava desnecessária uma formação longa e sólida para as licenciaturas.

Os municípios de Propriá, Nossa Senhora da Glória, Lagarto, Itabaiana, foram

contemplados com cursos de Licenciatura Curta: Comunicação e Expressão, Estudos Sociais

e Ciências, ofertados pela UFS. Tendo como prerrogativa o êxito destes cursos, no início da

década de 90, alguns prefeitos do interior sergipano passaram a solicitar junto à UFS ações

efetivas para a formação de recursos humanos para o magistério do ensino de 1º e 2º graus,

conforme transcrição de um dos relatos elogiosos (Anexo C):

[...] foram aqui realizados cursos de Licenciatura de Curta Duração, em
Comunicação e Expressão, Estudos Sociais e Ciências, todos, altamente
valiosos para os participantes e para as unidades escolares que contaram
com professores qualificados para melhor atuação e maior produtividade do
processo de ensino deste e de outros municípios participantes.(PMP, 1991)

No mesmo período, a Universidade Federal de Sergipe recebeu solicitações de

propostas de convênios para a implantação de Campus avançados da Secretaria de Estado da

Educação e Cultura e do SINTESE – Sindicato dos Trabalhadores da Educação no Ensino de

1º e 2º Graus da Rede Oficial do Estado de Sergipe, a fim de promover a interiorização da

instituição através da oferta de cursos de licenciatura. Além da carência de profissionais

habilitados em nível superior, essas instituições alegaram os desgastes físicos e emocionais

dos professores, os elevados custos financeiros para eles e familiares residentes no interior do
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Estado, como argumentos utilizados para o processo de implantação dos cursos no interior

sergipano.

Embora a UFS tenha recebido várias solicitações através de ofícios, a consolidação

dos ideais para a concretização de cursos de licenciatura no interior só foi iniciada a partir do

convite do então Secretário de Estado da Educação e do Desporto e Lazer, jornalista Luiz

Antônio Barreto, elaborada através do ofício nº 213/96, de 08 de abril de 1996 (Anexo D).

É neste contexto que, no dia 19 de fevereiro de 1997, através da Resolução nº 02/97

CONSU (Anexo E), por decisão unânime do Conselho Superior Universitário da

Universidade Federal de Sergipe, foi aprovada “a criação dos cursos de Licenciatura Plena em

Português e em Ciências, com habilitação em Química, Biologia e Matemática a serem

ministrados em Convênio com a Secretaria de Estado de Educação e Desporto e Lazer do

Estado de Sergipe e Fundação de Apoio à Pesquisa de Sergipe”. Assim, a UFS deu um passo

significativo para a viabilização do seu primeiro Projeto de Qualificação Docente.

A criação do Projeto de Qualificação Docente em Sergipe se insere como um dos

resultados das políticas educacionais, que preconizam, dentre outras questões, o crescimento

das práticas de formação de professores no país.

Além de buscar contemplar o que é estabelecido no Inciso IV, do Art. 87 da nova

LDB, quanto às diretrizes de habilitação em nível superior, que estabelece que “até o fim da

década da Educação somente serão admitidos professores habilitados em nível superior ou

formados por treinamento em serviços” (...), o Projeto de Qualificação Docente tem como

enfoque metodológico a proposta de que “a relação teoria x prática será constante durante o

processo, culminando com a prática docente de 1º e 2º graus das diversas disciplinas, objeto

de formação dos cursos” (UFS/PQD, 1996, p.08).

Neste sentido, sob a justificativa de que a realidade educacional de Sergipe é

fortemente marcada por ter um “insuficiente número de professores licenciados pela UFS, em
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relação à demanda; a ausência de uma política de incentivo à qualificação do professor; as

ínfimas condições de trabalho ofertadas ao magistério; as dificuldades materiais da população

do interior em buscar formação na capital” (op. cit. p. 06), foi firmado o Convênio sob nº

130/97 SEED/UFS/FAPESE, assinado no dia 13 de março de 1997.

A implantação do Projeto de Qualificação Docente da UFS teve como maior propósito

“a melhoria do nível do Ensino Público de Sergipe” (op cit.). Assim, o processo de seleção

para ingresso nas Licenciaturas deu-se através de Concurso Vestibular Especial, com vistas a

preencher 500 (quinhentas) vagas, distribuídas entre quatro habilitações, com entrada única.

Considerando esse enfoque, e em função das peculiaridades da clientela e dos recursos

humanos e materiais, os cursos foram sediados nas cidades de Estância, Itabaiana, Lagarto,

Nossa Senhora da Glória e Propriá. A opção por estas cidades deveu-se à infra-estrutura, à

facilidade de acesso e por essas cidades se constituírem Pólos de desenvolvimento regionais.

Além das aulas realizadas nos Pólos Regionais foram desenvolvidas atividades nos

laboratórios situados no Campus Universitário, buscando contemplar as especificidades de

algumas disciplinas, componentes das grades curriculares dos cursos oferecidos pelo Projeto.

De acordo com o Projeto de Qualificação Docente foram estabelecidos os seguintes

objetivos:

1– Qualificar docentes em Licenciatura Plena em Letras/Português e em
Licenciatura Plena em Ciências, com habilitação em Biologia, Matemática e
Química dando-lhe uma dimensão de interdisciplinaridade, visando uma
formação científica;
2– Contribuir para a melhoria da qualidade de ensino de 1º e 2º graus no
Estado de Sergipe.
3– Permitir à UFS realizar ações de extensão, somando-se ao Estado e à
comunidade na busca de soluções para a questão da educação pública. (op.
cit, p. 07)

Para cumprimento dos objetivos do Convênio foram definidas obrigações das

instituições envolvidas na execução desse projeto. À SEED ficou com a incumbência de

repassar para a FAPESE os recursos para o funcionamento dos Cursos; de responsabilizar-se,
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com o apoio das Prefeituras Municipais pelo deslocamento dos discentes para os Pólos

Regionais e para o Campus Universitário, no decorrer das aulas práticas dos Cursos, além do

compromisso de acompanhar a execução dos Cursos, de acordo com as Normas do Sistema

Acadêmico da UFS, através do Assistente de Coordenação representante da SEED. Também

ficou a cargo da SEED o fornecimento de hospedagem20 e alimentação nos Pólos, para os

coordenadores, professores universitários, estagiários e alunos participantes dos Cursos.

Sob a responsabilidade da FAPESE ficou estabelecido o apoio à Universidade Federal

de Sergipe nas ações desenvolvidas para a realização dos Cursos de Licenciatura; o

desenvolvimento de ações necessárias à aplicação dos recursos repassados pela SEED,

fazendo as movimentações financeiras em conta bancária, e efetuando as despesas de acordo

com o plano de aplicação estabelecido. Também a FAPESE ficou obrigada a apresentar à

Universidade Federal de Sergipe e à SEED o relatório financeiro semestral das atividades

desenvolvidas.

Para a Universidade Federal de Sergipe foi atribuída a responsabilidade pela

Coordenação Técnico-Pedagógica-Administrativa dos Cursos; a viabilização do

funcionamento da Coordenação Geral e das atividades pedagógicas e administrativas dos

Cursos (conforme organograma apresentado a seguir), a designação de docentes e técnicos-

administrativos do seu quadro pessoal para atuarem nas atividades próprias dos Cursos,

trabalhos ligados à Pró-Reitoria de Graduação. Além da realização do Concurso Vestibular

Especial, sob a égide de Edital Específico, a UFS comprometeu-se em:

20 Através do Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 1349/98, datado de 19 de maio de 2000 foi excluída a
obrigação da SEED do fornecimento das condições de hospedagem e alimentação necessárias à permanência,
nos Pólos, dos Professores Universitários, dos estagiários e dos alunos participantes dos Cursos. Neste mesmo
documento foi reduzido em 31,16% o valor total do Convênio, ou seja, de R$ 7.903.314,42 foi alterado para R$
4.703.075,32.
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PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DOCENTE - PQD2

ORGANOGRAMA

Fonte: Relatório do PQD2 (2003).

Figura 07 – Organograma do Projeto de Qualificação Docente.
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- colocar à disposição do Projeto suas instalações físicas e laboratoriais;
- avaliar as atividades dos Cursos através de um Plano Pedagógico de Avaliação, em
conformidade com as Normas do Sistema Acadêmico da UFS;

- constituir um Colegiado para o acompanhamento pedagógico e decisões
deliberativas e consultivas setoriais, com base nas Normas do Sistema Acadêmico
da UFS;

- selecionar os discentes da UFS, para atuarem como bolsistas, nas atividades dos
Cursos, contribuindo para a melhoria da sua formação profissional;

- acompanhar o desenvolvimento das atividades, objeto do presente Convênio,
através de relatórios a serem elaborados pelas Coordenações dos Cursos pela
Coordenação do Projeto;

- apresentar, semestralmente, à SEED, relatório das atividades inerentes ao
desenvolvimento dos Cursos;

- conferir grau de licenciado, fornecendo os Diplomas aos concludentes dos cursos.
(UFS/PROGRAD, 2002).

Para minimizar a interferência nas atividades pedagógicas dos docentes, as aulas

foram concentradas nas sextas-feiras e sábados, com caráter presencial, perfazendo um total

de 20 horas/aula semanais. A fim de garantir a integralização curricular, as atividades

didático-pedagógicas foram intensificadas nos meses de férias (janeiro e julho). Vale observar

que a proposta do PQD ocupou os estudantes-professores com aulas nos dois dias da semana,

o que não atrapalhou as suas atividades laborativas em seus respectivos municípios.

Com o propósito de discutir e analisar as questões pedagógicas inerentes aos cursos

oferecidos pelo PQD, e de acordo com o estabelecido nas normas acadêmicas, foi constituído

um Colegiado de Curso, tendo como membros a Coordenação Geral, os Coordenadores dos

Pólos Regionais, os representantes dos Departamentos envolvidos no Projeto, professores e

alunos eleitos pelos seus pares (UFS/PQD, 1998).

Concernente aos instrumentos avaliativos estabelecidos pelo Projeto de Qualificação

Docente, foi estabelecido que o aluno que não obtivesse o desempenho mínimo exigido (nota

5,0), seria submetido a um programa especial de atividades compensatórias21 de estudo,

incluindo uma nova avaliação.

21 De acordo com o Manual de Informações acadêmicas do PQD: “O aluno que não obtiver, em cada nota
conferida na disciplina, o mínimo de 5,0 (cinco) será submetido a um Programa Especial de Atividades
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As atividades compensatórias de estudo foram pautadas nas dificuldades apresentadas

pelos discentes no decorrer das disciplinas especialmente as demonstradas nas avaliações.

Foram realizadas sob a orientação dos professores e tiveram como objetivos: possibilitar nova

oportunidade de superação das dificuldades e fazer o aluno alcançar o desempenho mínimo

exigido.

Em função de nova solicitação da Secretaria de Estado da Educação quanto à

ampliação dos Cursos de Licenciatura ministrados no interior do Estado de Sergipe, a Pró-

Reitoria de Graduação da UFS – PROGRAD, através da Coordenação Geral do PQD,

juntamente com os Departamentos Acadêmicos da UFS, responsáveis pelos cursos indicados

para o PQD2,

elaborou a Proposta Pedagógica e Financeira do PQD 2, tendo
posteriormente passado pelas diversas instâncias necessárias à sua
aprovação e implantação. A elaboração das Propostas Pedagógicas dos
cursos foi assessorada pelo DEAPE – Departamento de Apoio Pedagógico
da PROGRAD (UFS/PQD, 2003, p.02).

Para a proposta pedagógica do segundo Projeto de Qualificação foram mantidas as

mesmas concepções pedagógicas e sistemáticas de funcionamento do primeiro Projeto, houve

uma diversificação dos cursos e foi o principal objetivo aprofundado: a “melhoria do nível do

Ensino Público de Sergipe”, com a oferta de 1060 (mil sessenta vagas), oferecidas aos

professores das Redes Públicas de Ensino Estadual e Municipal do Estado de Sergipe.

Assim, através do Convênio nº 1349/98/SEED/UFS/FAPESE, assinado em 30 de

junho de 1998, cuja meta principal “foi a qualificação de 1060 docentes das Redes Públicas

Compensatórias. As atividades compensatórias serão aplicadas paralelamente ao programa regular da(s)
disciplina(s), incluindo uma nova avaliação que será somada à anterior. O resultado desta soma será dividido por
dois originando uma média que será a nota do aluno. As atividades compensatórias serão pautadas nas
dificuldades apresentadas pelos alunos, para possibilitar-lhe a obtenção do desempenho mínimo exigido de 5,0
(cinco). O aluno que não obtiver, ao final do período letivo, o desempenho mínimo exigido de 5,0 (cinco), em
qualquer disciplina, estará desligado do curso”. (UFS, 1998, p. 19 e 20)
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de Ensino Estadual e Municipal, que lecionam e residem nos municípios sergipanos,

excetuando-se os municípios de Aracaju e da Grande Aracaju” (op. cit, p. 03), foi iniciado o

processo de implantação do PQD2 – 2ª Etapa do Projeto de Qualificação Docente.

O ingresso para o Projeto, a exemplo do anterior, deu-se através do Concurso

Vestibular Especial, também organizado pela CCV/UFS – Coordenação de Concurso e

Vestibular da UFS, sendo oferecidas vagas para os cursos de Licenciatura em Educação

Física, Geografia, História, Letras-Português, Letras-Português/Inglês e Pedagogia. No dia 29

de dezembro de 2002, foi realizada no Ginásio de Esportes Constâncio Vieira, em Aracaju, a

colação de grau da segunda etapa do Projeto.

Nos 05 (cinco) Pólos Regionais que compõem o Programa de Qualificação Docente2

foram totalizadas 142 (cento quarenta e duas) habilitações no Curso de Licenciatura em

História. O Pólo Regional de Própria graduou 28 (vinte e oito) dos 30 (trinta) que iniciaram o

Projeto, o que corresponde a um aproveitamento de 93,33% da matrícula inicial.

Dando continuidade à política de expansão e interiorização da Universidade Federal

de Sergipe, através do Contrato sob nº 019/02/SEED/UFS/FAPESE, assinado no dia 04 de

abril de 2002, deu-se início a 3ª etapa do Programa de Qualificação Docente – PQD3

objetivando a graduação em nível de Licenciatura dos docentes das Redes Públicas de Ensino

– Estadual e Municipal, nas áreas de Letras-Português/Inglês, Física, Matemática, Química,

Ciências Biológicas e Educação Física, com a oferta de 1.080 (um mil e oitenta) vagas.

Com relação à localização dos cursos e a definição dos municípios que fazem parte do

Programa, foram mantidos os Pólos Regionais onde funcionaram as etapas anteriores,

considerando que já contavam com a infra-estrutura mínima necessária para atender à
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demanda do PQD3. Um passo inovador foi a implantação de mais um Pólo Regional22,

buscando contemplar os docentes residentes na Grande Aracaju.

O funcionamento e o ingresso dos cursos obedeceram às mesmas sistemáticas dos

oferecidos pelos projetos anteriores. Além de o processo didático ser presencial, a fim de

atender às especificidades de determinadas disciplinas, parte da carga horária foi desenvolvida

nos laboratórios da UFS, situado no Campus Universitário de São Cristóvão. E, para garantir

a conclusão dos cursos no prazo estabelecido de quatro anos, as atividades didático-

pedagógicas foram também intensificadas nos meses de recesso escolar e/ou férias dos

professores/discentes.

As mudanças que estão ocorrendo nos padrões de trabalho, empregos, qualificações e

critérios de formação estão diretamente associadas ao processo da globalização. Para Kovács

(2002), a globalização, na perspectiva liberal significa “a universalização das relações

mercantis com efeitos positivos” (KOVACS, 2002, p. 147). A eficiente distribuição mundial

dos recursos possibilitaria o desenvolvimento da competitividade das economias e do bem-

estar das pessoas.

O acesso à educação tem atribuído relativa importância para a obtenção de empregos

em alguns setores mais dinâmicos da economia global. Para tal, argumenta-se que para os

trabalhadores estarem aptos para lidar com os processos de inovações tecnológicas e

organizacionais, é mister que adquiram níveis educacionais mais elevados. (OLIVEIRA,

2000).

Atendendo ao contexto do processo da mundialização, as reformas educativas

ocorridas em vários países marcam um novo cenário nacional e internacional. O contexto

nacional, é caracterizado pelas crises econômicas e pela ampliação da relação entre a política

22 O Pólo da Grande Aracaju abrange os municípios da Barra dos Coqueiros, Divina Pastora, Itaporanga
D’Ajuda, Laranjeiras, Maruim, Nossa Senhora do Socorro, Riachuelo, Santa Rosa de Lima, Santo Amaro das
Brotas e São Cristóvão
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e a economia, sendo que o político está subordinado aos interesses econômicos. Já no âmbito

internacional é caracterizado pela ascensão das teorias vinculadas ao mercado, que definem

como objetivo central a intervenção do estado na sociedade, a mundialização das relações

comerciais e o desenvolvimento das tecnologias de comunicação e informação, propondo a

valorização e a promoção da educação, ação esta atribuída a vários organismos internacionais

(BARRIGA; ESPINOSA, 2001).

No caso do Brasil, a CEPAL e o Banco Mundial são os organismos internacionais que

exercem forte influência na política educacional. Todavia, de acordo com Miranda (1996),

constam diferenças entre as propostas destas duas instituições. Enquanto a CEPAL vincula as

políticas educacionais ao desenvolvimento da cidadania, o Banco Mundial apresenta uma

visão claramente economicista, ao defender explicitamente a vinculação entre educação e

produtividade.

Contemplando as diretrizes destes organismos internacionais as políticas públicas de

qualificação profissional são pensadas com a incumbência de atenderem às novas exigências

tecnológicas e organizacionais, sendo dada prioridades às relações entre educação formal e

formação profissional, com destaque para o Ensino Fundamental.

Fruto das tendências das políticas públicas educacionais, a formação em serviço tem

ocupado espaço importante nas ações do estado brasileiro o qual, tem incubido a tarefa de

criar e implementar os cursos de formação superior às instituições de ensino, sobretudo

universidades, em cooperação com as Secretarias de Educação. O locus destes cursos nas

universidades e/ou em outros espaços a elas articulados são justificados por serem espaços de

“produção de conhecimento, onde circulam as informações mais recentes, as novas tendências

e buscas nas diferentes áreas do conhecimento”. (CANDAU, 1997 p.53).

Em Sergipe, a criação do Programa de Qualificação Docente da Universidade Federal

de Sergipe se insere como um dos desdobramentos das políticas educacionais implementadas
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no país. O principal propósito do PQD é melhorar a qualidade do ensino público sergipano,

por isso foi criado com a incumbência de qualificar professores que atuam no magistério no

interior do estado sem a devida formação superior.

Com o propósito de melhor compreender as trajetórias de vida dos sujeitos partícipes

desta pesquisa, o próximo capítulo contextualizará a problemática da educação em áreas

interioranas. Posteriormente, apresentaremos panoramicamente o perfil socioeconômico das

localidades dos professores desta pesquisa e em seguida abordaremos a trajetória do currículo

de História da UFS e a sua relação com o da graduação realizada na Regional de Propriá.
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CAPÍTULO II

EDUCAÇÃO INTERIORANA E O PQD DE HISTÓRIA EM PROPRIÁ

Para melhor compreender as verbalizações reveladas nas narrativas das trajetórias de

vida dos egressos do curso de História apresentaremos algumas discussões acerca da

problemática da educação rural no Brasil. Logo em seguida, traçaremos um breve perfil dos

municípios que integram a Regional de Propriá, por entendermos que essas informações nos

auxiliarão a compreender as singularidades dos locais onde vivem os professores que

integram esta pesquisa. Em seguida, apresentaremos a trajetória do currículo de História da

UFS e a sua relação com o do PQD a fim de que possamos compreender melhor a sua

adequação à realidade dos professores com formação em serviço.

2.1 A escola interiorana

No Brasil, áreas rurais têm se caracterizado por forte subordinação socioeconômica e

política às áreas urbanas e pela inexistência de políticas sociais para o atendimento de suas

especificidades. Consoante a esse contexto, igualmente, a educação rural tem sido

marginalizada, desvalorizada em suas necessidades e especificidades. Para López et.al.

(1982), nos países de economia capitalista, a escola rural não é objeto central de preocupação

em função da desvalorização do trabalho rural, pois

Em este tipo de sociedad la labor de la escuela se reduce a formar um
trabajador más productivo pero incapaz de transformar el status imperante;
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um explotado capaz de rendir más beneficio pero que se mantiene sujeto a
sus más tristes y negativas tradiciones y prejuicios (LÓPEZ, 1982, p.03).

Estudos de Petty et al (1985) apontam que, no Brasil, as populações rurais possuem

baixos níveis de subsistência, pelo fato de estarem situadas em áreas de fraco

desenvolvimento econômico, geralmente voltadas às atividades agropastoris. E, a instituição

escolar inserida nestas localidades,

tende a ser a típica escola urbana tradicional, com objetivos alheios à
realidade camponesa. Existe, portanto, em muitas zonas, uma radical
desvinculação entre a escola e o contexto em que esta se insere, questão que
se reflete nos crônicos problemas de absenteísmo, abandono de curso e
analfabetismo que, por sua vez, perpetuam a situação de
subdesenvolvimento econômico-social na qual se encontram (PETTY et al,
1985, p.32).

Para o mesmo autor, o problema da educação em áreas interioranas está atrelado ao

peso político dessas áreas ser muito inferior ao exercido pelos centros urbanos, carecendo da

força necessária para atrair maiores investimentos. Assim, um outro grande problema para

essas localidades está diretamente vinculado ao número de investimentos repassados, pois [...]

“geralmente, pelo menos na América Latina, o investimento por aluno é menor nas escolas

rurais que nas urbanas” (PETTY et al, 1985, p.34-35).

De acordo com estudos de Leite (1999), a escola rural nem sempre se estabelece com

vigor entre os rurícolas, pois para garantir a manutenção econômica da família, o trabalho é

mais forte que a importância dos estudos, o que normalmente provoca um relativo

distanciamento da família rural em relação à escola. Para este autor, no tocante a correlação

entre economia, produção/trabalho e escola,

(...) a educação rural recebe muito mais influências do que proporciona
transformações. E ao mesmo tempo podemos concluir que ela,
historicamente, tem projetado uma situação negativa para o rurícola
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brasileiro, o qual é explorado como elemento produtivo e inibido como
cidadão (LEITE, 1999, p. 80).

Segundo a análise de Martins (1985, p.263), a escola constitui um forte instrumento de

adestramento que implica na construção de hábitos e na incorporação de concepções

compatíveis com as representações dos setores dominantes e que dão sustentação à sociedade.

Para ele, mesmo que as aspirações em relação à instituição escolar sejam modestas, a escola é

valorizada e aceita em áreas interioranas por ser equivalente ao trabalho, pois

[...] não é imediatamente o teor da informação escolar, o seu conteúdo
ideológico, nem o teor das representações do educador, não é, em suma, o
teor da ‘mensagem escolar’ que baliza a socialização dos ‘imaturos’ no
meio rural. A escola concorre para essa socialização na medida em que a
atividade escolar constitui uma forma de adestramento pelo trabalho em si
(MARTINS, 1985, p.253).

Em função das características da população, é imprescindível insistir na necessidade

de definição do tipo de educação para essas localidades. O distanciamento dos valores

culturais da escola compromete consideravelmente o seu significado. Para tanto, [...] “a

eficácia da escola em cada uma dessas situações sociais (...) depende de fundamentos

estruturais diversos, apesar da aparência de não diversidade, e não do teor do ensino nem da

eficiência do professor” (op. cit, p.263).

Estudos de Campanhola et al (2001) apontam que o fato da capacidade de espaços

rurais se tornarem relevantes para a economia é uma realidade brasileira, embora não ocorra

similarmente em todas as áreas do país.

As estatísticas brasileiras sinalizam uma queda da população ocupada na agricultura

em função da incorporação de novas tecnologias voltadas ao processo produtivo, como, por

exemplo, a colheita mecânica em muitas lavouras. Campanhola et al. (2001) observam que na

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.



78

década de 1990 há fatores que contribuíram para mudanças nas ocupações agrícolas23 no meio

rural. As inovações tecnológicas de comunicação e de transporte têm propiciado a diminuição

das distâncias dos centros urbanos e/ou dos centros econômicos para os espaços rurais,

ocasionando tais mudanças.

Para estes autores, a modernização da agricultura, a diminuição dos preços agrícolas

(que vêm sofrendo forte decréscimo nas últimas três décadas) e a oferta de ocupações não

vinculadas à agricultura sugerem alterações no meio rural brasileiro a partir de dinâmicas não

agrícolas:

Na realidade, o que se caracteriza efetivamente como ‘novo’ no meio rural
brasileiro são as novas atividades agrícolas e as dinâmicas não agrícolas
originadas de famílias urbanas que passam a freqüentar regularmente o
campo (chácaras de recreação e/ou segunda residência), e dos bens de
serviços relacionados ao turismo e lazer no meio rural (CAMPANHOLA,
2001, p. 71).

Outras alterações importantes ocorridas no meio rural brasileiro e, em especial, na

região Nordeste foram as aposentadorias e pensões que representam parte significativa da

renda familiar, sobretudo a partir de 1988 (DELGADO; CARDOSO JR., 2000). De acordo

com os autores, o nordeste brasileiro concentra os maiores índices de idosos e inválidos

cobertos por aposentadorias e pensões por morte. Este aspecto ratifica a importância da renda

domiciliar para a sustentação da renda rural.

No geral, esses benefícios previdenciários contemplam pessoas residentes em

municípios pequenos dos estados e/ou áreas economicamente mais pobres, atendendo em sua

maioria, idosos do sexo feminino, residentes em locais de economias agrícolas relativamente

mais frágeis.

23 A fim de compreender as categorias agrícolas e não agrícolas, Campanhola et. al.(2001) denominam essas
atividades como provenientes diretamente da terra, dos bens de serviços agropecuários, do seu processamento,
transporte e dos insumos não agrícolas utilizados nesses processos. Para a categoria não agrícola são inclusas as
dinâmicas derivadas do consumo final das populações urbana e rural; das demandas derivadas dos setores
imobiliários e, por fim, do grupo dos gastos sociais, especialmente das transferências públicas (aposentadorias,
subsídios, pensões e outras transferências sociais).

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.



79

Respeitando algumas especificidades locais, a grande mudança ocorrida no meio rural

brasileiro é que deixou de ser apenas um locus específico de produção agropecuária para se

tornar também um espaço de consumo final de bens e serviços, relacionado às atividades

consideradas não agrícolas como o turismo rural, áreas de lazer, restaurantes, artesanato etc.

Embora em algumas localidades rurais sejam oferecidas novas oportunidades de

geração de renda, as atividades que absorvem maior quantidade de mão-de-obra são

normalmente aquelas que pior remuneram, pelo fato de não exigirem qualificação

profissional: diarista doméstica, ajudantes diversos, vendedor ambulante, vigia, servente,

faxineiro, ajudante de pedreiro, entre outros (CAMPANHOLA et. al., 2001 p.73).

Damasceno e Beserra (2004) explicam o déficit educacional nas localidades rurais em

função do pequeno poder de barganha dessas áreas, tendo em vista que em uma sociedade

capitalista a importância deste tema está relacionada ao valor relativo do setor agrícola em

relação aos setores ligados à indústria e ao de serviços. Para as autoras, a educação rural é

negligenciada em função da demanda do mercado de trabalho não exigir uma produção

baseada no trabalho qualificado, não considerar a educação como um requisito importante

para o trabalho rural.

No meio rural brasileiro, geralmente as ocupações consideradas não agrícolas, ou seja,

aquelas que exigem maior nível de qualificação profissional como nos exemplos de

professores, auxiliares de serviços médicos, motoristas, recepcionistas, geralmente são

preenchidas por profissionais que residem em áreas urbanas. Tais constatações sinalizam para

a necessidade de o poder público oferecer condições a essas localidades através de políticas

públicas para que sejam solucionadas essas carências.

Diante dos desdobramentos globalizantes do mundo contemporâneo, o meio rural

também se insere às novas demandas socioeconômicas. A oferta de eficiente qualificação

técnica em diferentes níveis para essas localidades com o objetivo de propiciar a qualidade de
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vida e o pleno exercício da cidadania deve ser operacionalizada através de implementações de

políticas públicas voltadas para essas localidades.

Considerando o contexto das políticas de expansão de cursos voltados para a formação

docente e a realidade brasileira, entendemos que é mister formar professores qualificados para

atuarem com discentes de padrões culturais diferenciados. Atualmente, já existem argumentos

que defendem uma educação multicultural que contemple não só os grupos discriminados,

como também os grupos dominantes, uma vez que “[...] tal tipo de educação visará não só a

igualdade educacional, como também a formação de novas gerações destituídas de

preconceitos, reconhecendo a pluralidade étnico-cultural como um enriquecimento e não

como uma deficiência para a sociedade” (CANEN, 2003, p. 209-210).

2.2 O PQD2 : Aspectos gerais dos municípios da Regional de Propriá

O Pólo Regional de Propriá é o que abrange a maior quantidade de municípios

sergipanos. Dos 24 (vinte e quatro) municípios que integram este Pólo, a maioria está

concentrada na área do Baixo São Francisco Sergipano, que segundo estudos de Souto (1997),

é uma das regiões menos desenvolvidas do país.

Os municípios que compõem o PQD2 do Pólo Regional de Propriá apresentam uma

população de 223.307 habitantes, o que representa 11,9% da população sergipana.

Acompanhando a tendência supracitada, predomina na área a população urbana que

corresponde a 55,4% do total, merecendo destacar os municípios de Cedro de São João,

Propriá e São Francisco por apresentarem índices superiores a 85% da sua população

localizada em áreas urbanas (Tabela 01).
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Segundo as informações disponibilizadas nos dados censitários24 (2000), o estado de

Sergipe vem seguindo a tendência nacional de urbanização e nos últimos trinta anos os

habitantes urbanos superaram os residentes na zona rural, conforme os dados constantes nas

Figuras 03 e 04 (FRANÇA e CRUZ, 2007).

Ainda de acordo com a tabela 01, com relação à concentração da população na zona

rural, destacam-se os municípios de Pacatuba com 78% de seus moradores residentes nessas

áreas; Gararu com 73,7%; e Japoatã, com 70,3%.

URBANO RURAL

Total Absoluto % Absoluto %

Amparo do São Francisco 2.182 1.205 55,2 977 44,8
Aquidabã 18.344 9.647 52,6 8.697 47,4
Brejo Grande 7.102 3.947 55,6 3.155 44,4
Canhoba 3.965 1.595 40,2 2.370 58,8
Capela 26.518 16.095 60,7 10.423 39,3
Carmópolis 9.352 7.606 81,3 1.746 18,7
Cedro de São João 5.378 4.650 86,5 728 13,5
Divina Pastora 3.266 1.849 56,6 1.417 43,4
General Maynard 2.400 1.565 65,2 835 34,8
Ilha das Flores 8.281 3.796 45,8 4.485 54,2
Itabi 5.174 2.638 51 2.536 49
Japaratuba 14.556 7.212 49,5 7.344 50,5
Japoatã 13.020 3.860 29,7 9.154 70,3
Malhada dos Bois 3.208 1.331 41,5 1.877 58,5
Muribeca 7.101 2.763 38,9 4.338 61,1
Neópolis 18.593 10.501 56,5 8.092 43,5
Pacatuba 11.536 2.533 22 9.033 78
Pirambu 7.255 4.148 57,2 3.107 42,8
Própria 27.385 23.567 86,1 3.818 13,9
São Francisco 2.532 2.166 85,5 366 14,5
Santana do São Francisco 6.135 4.051 66 2.084 34
Telha 2.638 1.063 40,3 1.575 59,7
Gararu 11.363 2.988 26,3 8.375 73,7
Nossa Senhora de Lourdes 6.023 2.965 49,2 3.058 50,8
FONTE: Seplantec (2002).

TABELA 01 – População Urbana e Rural dos Municípios Integrantes do Pólo Regional de
Propriá – 2000.

24 Utilizamos os dados censitários do ano de 2000 porque eles expressaram o momento da realização do Curso
pelos sujeitos.
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Figura 08 - População urbana de Sergipe (2000).
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Figura 09 – População rural de Sergipe (2000).
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Os municípios integrantes da Regional de Propriá correspondem a 20,1% do território

sergipano. A área é caracterizada pelo predomínio das atividades econômicas ligadas ao setor

primário, e apresenta algumas peculiaridades em função das diversidades microregionais.

Na parte oeste da região, numa área que vai desde Aquidabã até Gararu, predominam

as pastagens e a pecuária bovina, que são considerados cultivos poucos significantes. Nos

municípios que margeiam o rio São Francisco, desde Telha até Brejo Grande, incluindo Cedro

de São João, destaca-se a rizicultura. Essa atividade era desenvolvida nas lagoas decorrentes

das cheias do rio e após o represamento para a produção de energia, passou a ser realizada nos

projetos de irrigação (Propriá, Cotinguiba, Pindoba e Betume). Entre os municípios de

Neópolis, Japoatã e Pacatuba está instalado o Platô de Neópolis, voltado para a fruticultura

irrigada, destinada à exportação. Nos municípios litorâneos destaca-se a produção do coco-da-

baía que alcança o município de Japoatã através do Platô de Neópolis. Ainda convém destacar

a presença da cana-de-açúcar em Japaratuba, Capela, Muribeca e Divina Pastora, municípios

com tradição nesta atividade sempre associada às pastagens para a criação de bovinos.

Outro elemento importante na economia de alguns municípios que compõem o Pólo é

a indústria extrativa mineral que ocorre em Japaratuba, Pirambu, Pacatuba, Divina Pastora,

Carmópolis e General Maynard, com a exploração de petróleo e gás natural.

Atividade tradicional nos municípios do Pólo é a piscicultura, tradicionalmente

realizada nos rios e riachos, além da pesca no mar. Na faixa litorânea do nordeste de Sergipe,

constata-se uma elevada piscosidade, em decorrência das correntes marinhas que passam

próximo ao litoral, trazendo volume expressivo de cardumes.

De acordo com os dados levantados na SEPLANTEC (2000), paralelamente aos

cultivos agrícolas, todos os municípios integrantes da Regional de Propriá constatam-se

números superiores da pecuária bovina com relação a outros rebanhos.
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Outra característica relativa aos municípios do Pólo Regional de Propriá é a

inexpressividade econômica referente aos setores de serviços. Na recente categorização

referente aos municípios sergipanos, elaborada pelas geógrafas Vera Lúcia Alves França e

Maria Tereza Souza Cruz (2007), apenas duas cidades merecem destaque: Aquidabã,

considerada como Centro de Zona e a sede do Pólo Regional (Propriá), caracterizada

enquanto Subcentro Regional (FRANÇA e CRUZ, 2007).

A renda é um item considerado importante para caracterizar as condições

socioeconômicas de uma população. De acordo com os dados apresentados pela

SEPLANTEC (2000), a renda dos municípios integrantes do PQD2, do Pólo Regional de

Propriá é baixa, uma vez que somados os percentuais dos moradores sem rendimento com os

que recebem até um salário mínimo foram totalizados índices superiores a 50%, tendo sido

constatado que onze destes municípios apresentaram percentuais superiores a 70%.

No geral, os municípios integrantes da Regional de Propriá apresentam aspectos que

configuram a fragilidade econômica e social da área. Após apontarmos breves considerações

acerca dos aspectos socioeconômicos dessas localidades, apresentaremos algumas

características de umas das localidades onde foi implementado o Projeto de Qualificação

Docente – Propriá.
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2.3 PROPRIÁ: Um dos locus do PQD

Ai, ai! Ui, ui!
Eu tenho que voltar

Ai, ai! Ui, ui!
Minha vida tá todinha

Em Propriá

Luiz Gonzaga

Nas décadas de 50 e 60, do século passado o baião “Propriá”, de autoria de Guio de

Morais e Luiz Gonzaga fazia sucesso em todo o território nacional. Foi uma das homenagens

do “Rei do Baião”, ou também conhecido como “Lua” quando da sua passagem pela cidade,

nos anos 50.

Propriá, situada na região norte do estado, também conhecida como a “Princesinha do

São Francisco”, sede de um dos pólos regionais do PQD, teve um merecido destaque para

Sergipe no século passado.

Banhada pelas águas do rio São Francisco, desfrutando de privilegiada localização

geográfica, característica que possibilitou nas décadas passadas destaque econômico para a

região por conta da produção, do beneficiamento e da comercialização do arroz de várzea.

Propriá está a 100 quilômetros da capital sergipana, e a esta se liga através da rodovia BR

101.

Em função da expressiva produção deste produto, a partir de 1914 começaram a surgir

indústrias de beneficiamento de arroz, tornando o município o maior produtor de rizicultura

de Sergipe, “[...] e a cidade de Propriá o grande centro de beneficiamento e comercialização

do produto de toda a região” (ARAGÃO, 1997, p.86).

De acordo com Aragão (1997), o destaque ocorrido na fase de desenvolvimento do

progresso da cidade está relacionado aos transportes fluvial/marítimo e ferroviário, uma vez

que Propriá, antes da construção da ponte na BR 101 (que ligou Sergipe a Alagoas, em 1972)
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além de importante entreposto comercial e agrícola, desempenhava a função de prestadora de

serviços, como hotéis, restaurantes, bares e vendas de produtos artesanais e de souvenirs.

Segundo o autor, a inauguração da ponte sobre o rio São Francisco, nesse trecho, foi um dos

fatores que contribuíram para o declínio da cidade, tendo em vista a perda a sua função de

transbordo.25

Fruto do destaque econômico, em meados do século XX, Propriá exerceu influência

econômica e política sobre as demais áreas do Baixo São Francisco. No setor de serviços,

especialmente voltados às áreas da saúde e da educação, exerceu comando regional, por conta

da economia que atingiu a segunda colocação no Estado, sendo ultrapassada apenas pela da

capital sergipana, Aracaju.

Outro fator que demonstra a importância de Propriá frente à região norte de Sergipe

foi a fundação da sua diocese em 2 de julho de 1960, no mesmo período da fundação da

diocese de Estância. Neste mesmo tempo, a diocese de Aracaju foi elevada à categoria de

arquidiocese.

Mesmo em proporção menor, se comparada a com décadas anteriores, Propriá,

atualmente, destaca-se como centro de prestação de alguns serviços públicos e, no setor

privado, sobretudo através dos serviços bancários.

25 De acordo com Britto (1952), desde do século XIX a freguesia de Santo Antônio do Urubu de Baixo (atual
Propriá) exercia a função de transbordo, entre a navegação de cabotagem, a de navegação fluvial e o transporte
terrestre, contemplando, assim, uma vasta área do Baixo São Francisco sergipano e alagoano.
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Autor: Alan Raniere Oliveira Santos em 22/01/2008

Foto 02 - Vista parcial da sede municipal de Propriá – SE.

Dentre os serviços oferecidos merece destaque o do setor educacional. De acordo com

Cardoso (1988), a grande quantidade de ônibus escolares que se destinam à sede de Propriá

oriundos de vários municípios de Sergipe e de Alagoas, coloca Propriá em posição de

destaque na prestação de serviços para a região do Baixo São Francisco.

Além da escola mantida pela Fundação Bradesco e do CAIC – Centro Integrado para a

Criança, esta última construída pelo governo federal e administrada pelo poder público

municipal, Propriá oferece cursos superiores através do Pólo Regional do PQD, da

Universidade Federal de Sergipe e da UNIT – Universidade Tiradentes, esta última ali

instalada em 2000. A oferta destes serviços justifica a característica da cidade enquanto centro

regional de relativa importância que atende parte significativa dos municípios circunvizinhos,

tanto de Sergipe quanto de Alagoas.
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2.3.1 O PQD no Pólo Regional de Propriá

Em meados de 1998, foram realizadas no pavimento superior do Restaurante

Universitário, no Campus da UFS, as inscrições ao Concurso Vestibular Especial, Convênio

nº 1349/98 com o Governo do Estado de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Educação

e do Desporto e Lazer, para preenchimento de 1.060 (um mil e sessenta) vagas relativas ao

ano de 1998, nos cursos oferecidos nas cinco regionais que compõem o Projeto de

Qualificação Docente.

A seguir, apresentaremos uma tabela relativa à quantidade de alunos que ingressaram e

que, posteriormente, se graduaram por Pólo Regional.

Considerando a matrícula inicial de cada Regional e o total dos graduados, em termos

de aproveitamento percentual das vagas preenchidas, o índice apresentado em cada Pólo26

variou de 91,4 a 98%, o que significa considerar “[...] que o PQD2 obteve excelentes

resultados em todos os Pólos” (UFS/PQD, 2003, p. 25).

Ao Pólo Regional de Propriá coube a oferta de duzentas vagas. Para os Cursos das

Licenciaturas em Educação Física, Letras-Português/Inglês, Geografia e História (trinta vagas

para cada curso) e para os cursos de Letras-Português e Pedagogia (quarenta vagas para cada

curso).

De acordo com os dados do relatório de pré-inscrição da DR6 para o Vestibular

Especial/98 da Universidade Federal de Sergipe, foram inscritos quatrocentos quarenta e sete

candidatos, provenientes da rede municipal e duzentos e dez candidatos da rede estadual,

perfazendo o total de seiscentos cinqüenta e sete candidatos.

26 De acordo com o Relatório Final da UFS/PQD2, os Pólos Regionais apresentaram as seguintes classificações
quanto ao índice de aproveitamento de vagas preenchidas: Lagarto – 98%; Itabaiana – 96,5%; Estância – 95,2%;
Nossa Senhora da Glória – 94,5%; Propriá – 91,4%
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PÓLO CURSO MATRÍCULA INICIAL ALUNOS GRADUADOS

Estância

Física 29 26
Ed. Física 30 28
Pedagogia 40 38
História 30 29
Geografia 30 28

Letras-Português 40 39
Letras Port/Inglês 30 30

Sub-total 229 218

Lagarto

Ed. Física 30 28
Pedagogia 40 39
História 30 30
Geografia 30 30

Letras-Português 40 40
Letras Port/Inglês 30 29

Sub-total 200 196

Itabaiana

Física 30 27
Ed. Física 30 30
Pedagogia 40 39
História 30 28
Geografia 30 29

Letras-Português 40 38
Letras Port/Inglês 30 31

Sub-total 230 222

Propriá

Ed. Física 30 26
Pedagogia 40 39
História 30 28
Geografia 30 26

Letras-Português 40 37
Letras Port/Inglês 27 24

Sub-total 197 180

N. Srª da Glória

Ed. Física 30 29
Pedagogia 40 37
História 30 27
Geografia 30 29

Letras-Português 40 39
Letras Port/Inglês 30 28

Sub-total 200 189

TOTAL 1056 1005

Fonte: Relatório Final do PQD2.

Tabela 02 – Alunos matriculados e graduados no PQD2 por Pólo e por Curso.

As maiores demandas de inscrições para o Vestibular Especial/98 foram para os cursos

de Licenciatura Plena em Português (duzentos e quatorze inscritos) e para o curso de

Licenciatura Plena em História (cento e setenta e quatro inscritos). As menores demandas
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foram para os cursos de Licenciatura Plena em Física27 (seis inscritos) e para o curso de

Licenciatura Plena em Português-Inglês (dezenove inscritos), conforme demonstramos no

gráfico a seguir:

Após a realização do Concurso Vestibular Especial/98, a ocupação dos cursos de

licenciaturas na Regional de Propriá apresentou a seguinte distribuição: Educação Física,

Geografia e História, com trinta aprovados; Letras-Português/Inglês, com vinte e cinco

aprovados; Letras-Português e Pedagogia, com quarenta aprovados.

Obedecendo à indicação dos Departamentos envolvidos na oferta dos Cursos para o

PQD, alguns materiais didáticos e livros especializados foram adquiridos e disponibilizados

através de pequenas bibliotecas situadas nos Pólos Regionais. No Pólo Regional de Propriá,

547 livros fizeram parte do acervo, contemplando várias áreas do conhecimento, conforme

quadro a seguir:

Áreas Número de exemplares
Biologia 63

Ciências Sociais 28
Dicionários 02
Educação
PCN

153
03 (coleções)

Educação Física 61
Geografia 88
História 125
Inglês 24
Total 547

Fonte: UFS/PQD, Relatório Final, 2003.

Quadro 04 - Livros disponíveis no Pólo Regional de Propriá para o PQD2

27 Devido à baixa demanda para o curso de Licenciatura Plena em Física, a oferta do curso no Pólo Regional de
Propriá foi suspensa, sendo mantida a oferta deste curso nas Regionais de Estância, Lagarto e Itabaiana.
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A quantidade reduzida de livros disponíveis na Regional foi matéria de constantes

reclamações tanto dos discentes quanto dos docentes do PQD2. Este assunto será pautado nos

capítulos subseqüentes com mais detalhes.

A composição dos docentes que ministraram aulas no Pólo Regional de Propriá é um

fato importante para caracterizar as Licenciaturas ofertadas pelo PQD2. Embora não tenhamos

a intenção de analisar todos os cursos ofertados, apresentamos a tabela demonstrativa da

qualificação dos docentes, por Curso, em Propriá:

Licenciaturas Graduação Especialização Mestrado Doutorado
Educação Física 10 7 10 1
Geografia 4 4 13 2
História 2 2 15 1
Letras-
Português/Inglês

9 6 10 -

Letras-Português 3 7 10 1
Pedagogia 8 8 11 3
Total 36 34 69 8
Fonte: UFS/PQD, Relatório Final, 2003.

Tabela 03 - Qualificação dos docentes que atuaram no PQD2 no Pólo Regional de Propriá.

A partir dos dados apresentados, podemos perceber que apenas uma minoria tinha

como titulação a graduação (24,48%). Dos pós-graduados, o maior índice apresentado é do

curso de mestrado, com um percentual de 46,93%, sendo seguidos pelos especialistas

(23,12%) e, por último, os com o nível de doutorado (5,44%).

A quantidade de professores com título na pós-graduação certamente está atrelada ao

fato de que, a Universidade Federal de Sergipe, até o momento da realização do PQD2,

dispunha apenas de cursos para a pós-graduação, em nível de mestrado, nas áreas de Ciências

Sociais, Educação, Geografia e Química.
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Concernente ao aproveitamento dos alunos nos Cursos de Licenciatura do Pólo

Regional de Propriá, os índices apresentados foram bastante satisfatórios, de acordo com os

dados da tabela e do gráfico, a seguir:

Curso Total de
alunos

matriculados

Reprovados Desistentes Excluídos Transferidos Graduados

Educação Física 30 0 02 02 0 26
Geografia 30 01 02 01 0 26
História 30 01 01 00 0 28
Letras-
Português/Inglês

27 0 01 0 02 24

Letras-
Português

40 02 01 0 0 37

Pedagogia 40 0 01 0 0 39
Totais 197 04 08 03 02 180
Fonte: UFS/PQD, Relatório Final, 2003.

Tabela 04 - Índice de aproveitamento do PQD2 por Curso no Pólo Regional de Propriá.

180

8 4 3

Graduados
Desistentes
Reprovados
Excluídos

Fonte: UFS/PQD, Relatório Final, 2003.

Figura 10 - Índice de aproveitamento geral dos Cursos do PQD2 no Pólo Regional
de Propriá.
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De acordo com os dados apresentados, todos os cursos ministrados pelo PQD2 no Pólo

Regional de Propriá apresentaram percentuais de aprovação dos alunos superiores a 84%. O

maior índice de aprovação foi o registrado no Curso de Licenciatura em Pedagogia, que

atingiu 97% de graduados. O Curso de Licenciatura em Geografia foi o que apresentou o

menor número de graduados, com um índice de 85%.

Os índices de reprovação, exclusão e desistência foram muitos baixos. Na Regional de

Propriá as reprovações atingiram apenas 2,03% dos discentes matriculados; as exclusões,

1,52%; e com relação às desistências foi contabilizado o percentual de 4,06%.

Um outro mecanismo que permite sistematizar informações relativas ao grau de

desempenho dos cursos foi o diagnóstico realizado pelo MEC. Desde 1996, o MEC implantou

no país o Exame Nacional dos Cursos de Graduação (Provão), cujo principal objetivo é

auferir a qualidade dos cursos de graduação, ministrados nas instituições de ensino superior.

De acordo com o rol dos Cursos do MEC avaliados no país, apenas duas Licenciaturas

ofertadas pelo PQD2 no Pólo Regional de Propriá foram submetidas ao “Provão”: os Cursos

de História e Letras/Português, exames que foram realizados no mês de junho de 2002, na

sede da Regional do Pólo.

Todos os discentes das referidas licenciaturas da Regional de Propriá compareceram

ao Exame Nacional de Cursos, contemplando a exigência da condição para o registro dos

diplomas, conforme o disposto no parágrafo 3º, artigo 3º, da Lei 9131/95. O resultado final

apresentado foi o conceito28 “D” para o Curso de História e “E” para a Licenciatura

Letras/Português.

28 Em todos os Pólos Regionais do PQD o Curso de História obteve conceito “C”. Concernente ao Curso de
Letras/Português, os Pólos de Estância e Itabaiana obtiveram o conceito “C”, o Pólo de Lagarto, ‘D”, e as
Regionais de Nossa Senhora da Glória e Propríá, conceito “E”. De acordo com a Escala Absoluta de Conceitos
disponibilizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP, os valores atribuídos são os
seguintes: ”A”- médias maiores ou iguais a 80; “B” – médias maiores ou iguais a 60 e menores que 80; “C” –
médias maiores ou iguais a 40 e menores que 60; “D” – médias maiores ou iguais a 20 e menores que 40; “E” –
médias maiores ou iguais a 0 e menores que 20.
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2.4 – Múltiplos olhares do PQD

Quinta-feira, seis e quinze da manhã! Começava aí a transposição do nosso desafio

inicial enquanto coordenador do Pólo Regional do PQD de Propriá: vencer com o nosso

próprio veículo os cem quilômetros da BR 101 para chegar à sede do Projeto.

Trecho em constante manutenção, repleto de buracos, sem sinalização e carente de

policiamento ostensivo, trafegar pela BR 101 fez parte de uma trivial tensão matinal e noturna

em nossas constantes idas e vindas ao Pólo.

Segundo depoimento da professora Lílian Wanderley, ministrante de disciplina

Cartografia Geográfica no Curso de Licenciatura em Geografia e usuária de uma das linhas do

transporte coletivo, embora a ida ao Pólo fosse “prazerosa na paisagem, que melhorava

quando se avistava a Lagoa do Cedro, a uns 10 km de Propriá”, o trecho que liga Aracaju a

Propriá, pela rodovia, “era de risco porque a BR 101 não era fácil. Assim, o melhor era deixar

o carro em casa e arriscar um microônibus às 11:15 para chegar em Propriá às 13:00 horas”.

Para Itamar Freitas, um dos professores responsáveis pela disciplina Pesquisa de

Ensino de História do Pólo de Propriá e orientador de catorze trabalhos monográficos, o

deslocamento de Aracaju até a nossa Regional “naquela época era simplesmente terrível (...)

pista estreita, movimentada, caminhões, poucos lugares para ultrapassagem.” Segundo ele,

transtorno maior eram as aulas no horário vespertino: “O pior horário era mesmo à tarde. Sair

de Aracaju com sol a pino, era um grande incômodo. Mas tinha que fazer isso!”

À medida que nos aproximávamos de Propriá deparávamo-nos ao longo dos

entroncamentos com alunos do PQD, a espera de transporte para o Pólo, denunciando

antecipadamente um dos grandes problemas daqueles discentes: a maior parte das prefeituras

não assegurava condução para seus docentes participarem dos cursos ministrados por este

Projeto.
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Superado o desafio inicial da estrada, nos primeiros dias do exercício da nossa nova

função, convivemos naturalmente com outra ansiedade dessa nova tarefa: muitos colegas da

nossa universidade não acreditavam na viabilidade desse empreendimento obter êxito –

inclusive, inicialmente, alguns se negaram a participar como professores de diversos cursos

oferecidos, tendo o Projeto recebido por alguns o apelido de “Mobral da UFS”.

Para a professora Elúzia Maria de Carvalho Almeida da Costa, coordenadora geral do

PQD, uma das partícipes desde o início da implantação e desenvolvimento do Projeto, “Os

comentários irônicos, sarcásticos, o menosprezo de alguns integrantes da comunidade da UFS

– docentes e discentes – em relação ao PQD”, serviram como mais um fator impulsionador

para que a equipe da coordenação se sentisse desafiada e determinada a “fazer a experiência

dar certo e a obter o máximo de qualidade possível”. Segundo ela, foi “Com o passar do

tempo e com os resultados alcançados [...]” que o Projeto adquiriu confiança na sociedade

sergipana, tendo como um dos desdobramentos o engajamento de [...] “opositores e críticos,

na sua grande maioria”, transformados em “aliados e colaboradores.”

De acordo com o professor João Costa, ministrante de várias disciplinas em todos os

Pólos Regionais, na área de Língua Portuguesa, a qualificação docente no interior sergipano,

através do PQD, nasceu repleta de ceticismo junto aos pares da UFS:

As primeiras tentativas, através de reuniões e consultas entre os professores
da Universidade Federal de Sergipe – UFS – sobre o funcionamento dos
cursos no interior sergipano, houve muitas recusas e apreciações negativas
sobre a sua viabilidade. Primeiro, porque não se acreditava que tais cursos
chegariam a atingir um grau de valor em comparação aos cursos da UFS, na
Capital; segundo, porque o deslocamento do professorado para as cidades
do interior do Estado, era um fato não habitual, inédito, pois excetuando-se
os cursos de curta duração ocorridos no período noturno em dois
municípios, outras atividades congêneres não tinham sido postas à prova.
Em suma, não se acreditava nos seus bons resultados. Afinal, após haver-se
adotado em Sergipe os cursos do PQD não houve mais resistência da parte
do professorado de curso superior, transformando-se numa atividade aceita
e desempenhada naturalmente (Entrevista ao autor por escrito em
03/03/2006).
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Para o professor Itamar Freitas, apesar das qualidades do projeto de qualificação, os

cursos do PQD foram alvos de críticas negativas tanto por parte da comunidade acadêmica

quanto pelo Sindicato dos Professores do Estado de Sergipe, conforme seu depoimento:

O projeto foi a única iniciativa original de formação de professores que vi
acontecer em Sergipe. Era pesado, mas pesada era a vida de todas aquelas
pessoas. O projeto foi bombardeado por alunos de São Cristóvão, Sindicato
dos Professores do Estado de Sergipe, por professores da UFS. Foi taxado
de “escolão”, de assistencialista, de privilégio, etc. Os críticos não têm idéia
de que o real é muito mais grotesco do que se comenta nas reuniões e
assembléias da UFS. Os professores precisavam mesmo da interiorização da
Universidade. E ela foi ao encontro deles. Foi uma idéia original e o
resultado foi muito bom também. O projeto nos colocou à prova como
professores. Estávamos bem acomodados pensando basicamente na
formação historiadora e aquilo foi um choque. (Entrevista ao autor por
escrito em 05/03/2006)

O professor Itamar também relatou algumas narrativas preconceituosas ouvidas acerca

da Regional de Propriá antes da sua ida ao Pólo: “Fui para Propriá meio escaldado. Ninguém

queria ir para lá. Era muito distante e ainda diziam que lá estavam os alunos mais fracos (isso

foi o mínimo que ouvi)”.

Ao ter suas primeiras experiências docentes na Regional, outro aspecto foi observado

pelo professor Itamar acerca da turma História de Propriá. Trata-se da questão relativa à

identidade do grupo, conforme sua narrativa:

A classe estava dividida em blocos de municípios. As identidades
afloravam. O povo de Capela embirrava com o povo de Japaratuba, o de
Cedro com o povo de Itabi, etc. Mas todos se uniam contra estudantes e
alguns professores de Aracaju. O estigma de ‘último Pólo’ e as
impropriedades de alguns mestres da UFS feriam fundo a moral daqueles
alunos. (Entrevista ao autor por escrito em 05/03/2006)

Além do desconhecimento da proposta do PQD por parte da comunidade acadêmica,

inferimos que o ceticismo inicial acerca do Projeto está relacionado também na luta pelo
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poder via saber que é travada tanto dentro das universidades quanto nas Secretarias de

Educação.

Com relação ao posicionamento preconceituoso de parte da academia relativo ao PQD,

ao negar ou não acreditar nas potencialidades da universidade frente à qualificação de

docentes no interior do estado, nos parece estar associado à postura dos intelectuais

denominada por Lelis (1988) de “meio imobilista” que é a de rotineiramente formularem

críticas teóricas ao fracasso escolar “mas não meterem a mão na massa”, relacionando-se com

a Rede de Ensino.

Neste sentido, concordamos com Balzan (1988), ao afirmar que algumas ações na

universidade relativas à existência de discursos muitas vezes transformadores e progressistas e

uma prática descompromissada frente à melhoria da qualidade de ensino são instrumentos que

possuem como objetivo a manutenção de uma discriminadora hierarquia entre o saber e o

poder.

Várias atividades administrativas foram inerentes à coordenação ao longo da

realização do Projeto. Nossa prática cotidiana envolvia encaminhamento à Coordenação Geral

de vários documentos de ordem administrativa, sendo os mais freqüentes os atestados

médicos de discentes, a freqüência dos docentes, da secretária e dos estagiários. Também a

supervisão da catalogação e dos empréstimos dos livros adquiridos através dos Convênios

para a Regional; reuniões semanais com a Coordenação Geral; elaboração de relatórios;

assessoramento aos docentes e discentes objetivando sempre o melhor andamento dos cursos;

análise e elaboração de pareceres dos processos administrativos oriundos dos discentes e, a

aplicação dos questionários de avaliação das disciplinas, além das reuniões mensais do

Colegiado de Políticas Educacionais ocorridas na sede do Pólo e das reuniões do Colegiado

da UFS, fizeram parte das nossas atividades enquanto coordenador do Pólo.
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2.5 - O locus do PQD em Propriá: a DRE-6

A maior parte das atividades acadêmicas dos cursos oferecidos pelo PQD foram

realizadas nas sedes de cada Pólo Regional, apenas as atividades com necessidade da

utilização de laboratórios foram ministradas no Campus da UFS, em São Cristóvão.

No Pólo Regional de Propriá (Foto 03) o Projeto foi instalado e realizado no prédio da

SEED/DRE-6 (Diretoria Regional de Educação e Cultura), sediado na rua do América, nº

1068, bairro do América, em Propriá.

Autora: Rita de Cácia Hora Santana em 27/01/2008.

Foto 03 - Vista parcial da sede da Diretoria Regional de Propriá – SE.

A construção do prédio da DR6 foi iniciada em 1964 e concluída em 1965, na gestão

do então governador Celso de Carvalho. O Centro de Treinamento e Supervisão Dr. Celso de

Carvalho foi uma realização conjunta dos governos do Brasil e dos Estados Unidos, através

do convênio firmado entre o Estado de Sergipe, a SUDENE e a USAID dentro do programa
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“Aliança para o Progresso”. A função primeira do prédio era acomodar os professores da rede

estadual de ensino que residiam no município e em áreas adjacentes e que vinham para cursos

de capacitação.

Atualmente, o prédio possui dois pavimentos, e é organizado com as seguintes

subdivisões: no térreo consta a recepção, um pequeno auditório, uma sala de aula29 que foi

adaptada para o funcionamento da coordenação do PQD, utilizada também para a secretaria,

biblioteca e sala dos professores do Projeto; uma sala de aula equipada com um aparelho de

televisão, um vídeocassete e antena parabólica; cinco salas administrativas ocupadas pelos

servidores da SEED; um almoxarifado; um depósito de merenda, uma cozinha e uma sala de

refeições e três banheiros. No pavimento superior, existem seis salas de aula, dois alojamentos

(masculino e feminino) e banheiros.

Além das atividades administrativas, o espaço da DR6 disponibiliza sua estrutura de

sala de aulas para a oferta de vários cursos. Alguns exemplos podem ser registrados, como é o

caso da CODEVASF (Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco), que

ministrou vários cursos para parceleiros30 bem como, mais recentemente, suas salas

receberam a clientela de alguns cursos oferecidos pela SEED (Proformação31 e Progestão32), e

29 Quando as turmas do Projeto de Qualificação Docente precisavam ser divididas em função das especificidades
das disciplinas ofertadas, aos sábados, eram cedidas salas de aula pela direção da Escola Estadual Graccho
Cardoso (localizada vizinha ao prédio da DR6), contemplando satisfatoriamente a demanda dos Cursos.

30 Rizicultores donos de uma parcela de terra.

31 O PROFORMAÇÃO, Programa da Secretaria de Educação à Distância, é um curso em nível médio com
habilitação para o magistério na modalidade Normal, realizado pelo MEC em parceria com os estados e
municípios. Destina-se aos professores que, sem formação específica, encontram-se lecionando nas quatro séries
iniciais, classes de alfabetização ou Educação de Jovens e Adultos – EJA das redes públicas de ensino no país.
Disponível em:www.proformacao.proinfo.mec.gov.br Acesso: 27/12/2007

32 O Programa de Capacitação à Distância para Gestores Escolares – PROGESTÃO, é um programa de formação
continuada na modalidade à distância, para gestores escolares que se encontram em exercício nas escolas
públicas do país. O Progestão teve seu lançamento oficial em abril de 2001, mas, em Sergipe, foi implementado
em 2003. Foi desenvolvido pelo Conselho Superior de Educação, em parceria com a Secretaria de Educação,
com apoio e cooperação da Fundação FORD e da Universidad Nacional de Educación a Distância – UNED e da
Fundação Roberto Marinho. A duração do Programa é de 270 (duzentas e setenta horas), correspondendo a 30
(trinta horas) por Módulo, podendo ser complementado por outros Módulos propostos localmente ou mediante
parceria com Instituição de Ensino Superior para oferta de especialização latu sensu. Em Sergipe, essa parceria
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cursos ministrados pela Secretaria Municipal de Saúde e de Turismo de Propriá, além de

sediar encontros religiosos e cursos de Teologia.

A seguir, apresentaremos a trajetória do currículo do Curso de História da

Universidade Federal de Sergipe com o objetivo de compreender a sua atual composição e a

similaridade que se impõe com o currículo implementado no Curso de História do PQD. A

nossa preocupação com essa abordagem acontece por conta da especificidade da clientela

discente do Projeto.

2.6. O currículo de História da Universidade Federal de Sergipe

Para a análise de um currículo de História, Bittencourt (2004) sugere que sejam

adotados dois métodos: a análise externa e a interna. Na análise externa deve ser verificada a

autoria e a contextualização histórica da concepção do documento, sendo importante para o

pesquisador apontar a conjuntura política do momento da elaboração. Devem ser consideradas

também a composição da equipe autora e as condições para a redação do documento.

Concernente à análise interna, Bittencourt sugere a compreensão da estrutura geral do

documento, ou seja, da introdução, dos objetivos propostos, dos conteúdos, das metodologias,

da avaliação e da bibliografia.

Para Veiga-Neto (2000), a fim de compreender o currículo é mister analisá-lo

enquanto “artefato escolar”, imbricado nas próprias condições históricas em que o documento

foi concebido. O currículo é constituído por uma historicidade pois além de ter a sua própria

história é um componente importante para a história educacional.

O Curso de Geografia e História – Bacharelado e Licenciatura teve início em Sergipe

em 1951, sendo constituído inicialmente por uma habilitação. O Curso foi oferecido

foi realizada com a Faculdade Pio Décimo, instituição localizada em Aracaju. Disponível em:
www.consed.org.br/progestao - Acesso: 27/12/2007
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inicialmente na Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe, com a primeira turma composta

por sete alunos.

A estrutura do Curso (conforme quadro a seguir) era composta por disciplinas do

Bacharelado que deveriam ser cursadas nos três primeiros anos. As disciplinas do 4º ano

somente eram cursadas para os alunos que optavam pela Especialização Pedagógica ou

Licenciatura.

ANO MATÉRIA

1º Antropologia, Geografia Física, História da Civilização, Geografia Humana e

Teologia

2º Geografia Física, Etnologia, Geografia Humana, História da Civilização,

História do Brasil e Teologia

3º Etnografia do Brasil, História da América, História da Civilização e Geografia

do Brasil

4º Didática Geral, Fundamentos Biológicos da Educação, Administração Escolar,

Psicologia Educacional, Fundamentos Sociológicos da Educação e Didática

Especial de História da Civilização e de Geografia.

Fonte: Relatório de 1º período letivo de 1953, da Faculdade Católica de Filosofia de

Sergipe.

Quadro 05 – Estrutura do curso de História/1953.

A fim de obter uma melhor compreensão da estrutura e organização dos cursos de

Licenciatura tal qual existe atualmente é necessário retroceder ao início da década de 1960

quando a Lei nº 4.024, de 20 dezembro de 1961, criou o Conselho Federal de Educação, tendo

delegado, dentre outras, a competência para a fixação dos conteúdos mínimos e a duração dos

cursos superiores destinados à formação de pessoal para profissões regulamentadas em lei.
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O currículo mínimo do Curso de Licenciatura em História foi estabelecido através do

Parecer nº 377/62, aprovado em 19 de dezembro de 1962, pelo Conselho Federal de

Educação, tendo como relator o Conselheiro Newton Sucupira. De acordo com o Parecer, o

currículo mínimo proposto foi elaborado para preparar o futuro docente para o exercício no

magistério na escola média.

A Resolução de 19 de dezembro de 1962 fixou os mínimos de conteúdo e estabeleceu

2.200 horas de atividades para a duração do curso, com a integralização do curso estabelecida

para no mínimo de três e no máximo de sete anos letivos. De acordo com o mesmo

documento as normas entraram em vigor a partir do ano letivo de 1962.

O currículo mínimo do curso de História ficou assim constituído: 1) Introdução ao

estudo da História: História Antiga, História Medieval, História Moderna, História

Contemporânea, História da América e História do Brasil; 2) Duas matérias escolhidas dentre

as seguintes: Sociologia, Antropologia Cultural, História das Idéias Políticas e Sociais,

História Econômica (Geral e do Brasil) e História da Arte, Literatura Brasileira, História da

Filosofia Geografia (geo-histórica), Filosofia da Cultura, Civilização Ibérica e Paleografia.

Para os Cursos de Licenciatura foram exigidas as matérias pedagógicas, estabelecidas

na forma do Parecer 292/62, aprovadas pelo Conselho Federal de Educação, tendo como

relator o Conselheiro Valnir Chagas.

De acordo com o Parecer 292/62 que fixou as matérias pedagógicas para os currículos

mínimos dos cursos que habilitam o exercício do magistério em escolas do nível médio, foram

estabelecidas as seguintes matérias pedagógicas como obrigatórias: a) Psicologia da

Educação: Adolescência, Aprendizagem; b) Didática; c) Elementos de Administração

Escolar; d) Práticas de Ensino, sob a forma de estágio supervisionado.

Em Sergipe, a partir de 1963, os Cursos de História e Geografia ganharam autonomia

sendo assegurado que os recém-aprovados na seleção fariam opção pelo Bacharelado ou pela
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Licenciatura em um dos cursos. A elaboração do currículo de História em Sergipe,

contemplou o Parecer 292/62, do Conselho Federal de Educação, conforme Quadro de

Disciplinas, a seguir:

Série MATÉRIA

1º Língua Portuguesa, Introdução à Filosofia, Introdução aos Estudos Históricos,

História Antiga, Sociologia e Geo-História.

2º História Medieval, História Econômica Geral e do Brasil, História da América,

Antropologia Cultural, Elementos de Administração Escolar e Geo-História.

3º História Moderna, História Econômica Geral e do Brasil, História do Brasil,

antropologia Brasileira, Didática, Prática de Ensino e Psicologia da Educação.

4º História Contemporânea, História do Brasil, História de Sergipe, Didática,

Prática de Ensino, Geografia de Sergipe e Sociologia da Educação.
Fonte: Relatório do ano letivo de 1964, da Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe.

Quadro 06 – Estrutura do curso de História/1963.

A Resolução 09/69 e o Parecer 672/69 aprovados pelo Conselho Federal de Educação

implementaram algumas mudanças nos cursos de licenciatura. Destacamos a alteração do

título da disciplina “Administração Escolar” para “Estrutura e Funcionamento do Ensino” e o

estabelecimento da obrigatoriedade da porcentagem mínima de créditos para os currículos dos

cursos de licenciatura, de pelo menos um oitavo do total do curso deveria ser composto pelas

matérias pedagógicas.

O Conselho Federal de Educação, ao estabelecer em 1975 os currículos mínimos para

o curso de História, pautou-se na concepção de que o estudo da História deve implicar

necessariamente o “conhecimento aprofundado da realidade histórica e dos processos e

métodos com os quais se faz a história como ciência” (MEC, 1975, p. 262), a História deveria

ser trabalhada sob o pressuposto indispensável da compreensão, a fim de possibilitar análises

amplas e variadas das manifestações culturais inseridas nas múltiplas dimensões espirituais.
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O documento ressalta a importância do conhecimento básico do método histórico e

das técnicas para a formação do professor de História. Assim, foram estabelecidas três ordens

de disciplinas para a constituição do currículo de História:

1) as matérias históricas propriamente ditas, ou seja, o domínio da história

universal, tal como se distribuem tradicionalmente, segundo uma

nomenclatura que, embora possa ser tida como superada, é a clássica e

apresenta aspectos práticos; 2) disciplinas culturais de complementação,

imprescindíveis para uma compreensão adequada do fenômeno histórico; 3)

disciplinas onde se estuda o método histórico, em nível introdutório, em

razão dos objetivos específicos do curso (MEC, 1975, p. 263).

O Curso de graduação em História da Universidade Federal de Sergipe alterou a

estrutura curricular no ano de 1979, a partir da homologação da Resolução33 nº 22/79/CONEP

(Anexo F), que instituiu novas normas para a estruturação e funcionamento dos ciclos de

Graduação.

Através do Anexo nº 13 da citada Resolução foi estabelecido que o Curso de

Graduação em História contemplaria o curso de Licenciatura e o de Bacharelado, destinados à

formação de docentes para o ensino de 2º grau ou de especialistas em História. Tendo como

proposta ser ministrado em duração plena, o Curso de História foi concebido com a

totalização de 163 créditos. Para a oferta das disciplinas, foi estabelecido que no I Ciclo34

seriam disponibilizadas as disciplinas da área de Humanidades e no II Ciclo as demais

33 A Resolução nº 22/79/CONEP (homologada em 12 de dezembro de 1979) aprovou a nova Estrutura Curricular
da Universidade Federal de Sergipe estabelecendo que a mesma deveria ser implantada a partir do 2º semestre de
1980.

34 Também conhecido como Núcleo Comum, o I Ciclo disponibilizou um rol de 26 disciplinas oriundas de vários
Departamentos.
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disciplinas que compõem o currículo a serem definidas pelos discentes desde que fossem

obedecidos os pré-requisitos exigidos.

Para o Curso de Licenciatura Plena em História, a Resolução 22/79 definiu a

obrigatoriedade das disciplinas de formação pedagógica: Estrutura e Funcionamento do

Ensino, Psicologia da Educação I, Psicologia da Educação II, Didática, Prática de Ensino de

História I e Prática de Ensino de História II. Para o Curso de Bacharelado foram dispensadas

as disciplinas que compõem o quadro da formação pedagógica sendo fixadas a

obrigatoriedade das disciplinas Métodos e Técnicas de Pesquisa Histórica, Historiografia

Brasileira, Pesquisa Histórica I e Pesquisa Histórica II.

No início de 1990, a elaboração da nova proposta curricular do Curso de Licenciatura

em História da Universidade Federal de Sergipe inseriu-se no contexto das reformas

curriculares sugeridas pelo MEC. Com o propósito de atender essas orientações, no início de

1991 foram indicados pelo Departamento de Filosofia e História quatro docentes35 para a

composição da comissão encarregada de encaminhar a reforma do currículo de História. A

indicação da comissão ocorreu em função do Colegiado do Curso de História encontrar-se

desarticulado devido à aposentadoria de vários professores do Departamento. A respectiva

comissão também foi composta por um acadêmico do Curso, indicado pelo Centro

Acadêmico.

Ao longo das atividades desenvolvidas pela Comissão responsável pela elaboração do

Currículo, o Colegiado do Curso de História aderiu aos trabalhos, culminando na elaboração

da Proposta para o Novo Currículo de História, apresentado em julho de 1992.

Segundo a justificativa da proposta para a elaboração do novo documento, o currículo

anterior, implementado em 1979, continha características dos ideais do Estado autoritário,

35 Foram indicados para a elaboração do novo Currículo de História os professores Lenalda Andrade Santos,
Maria de Lourdes Amaral Maciel, Gema Galgane Fontes de Faria Fernandes e Ruy Belém de Araújo.
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restringindo a possibilidade de confronto de idéias, estando muito distante do papel de

formador da consciência histórica.

Outro aspecto importante alegado para a modificação do currículo de História foi a

constatação de que a formação propiciada aos profissionais de História não vinha atendendo

às necessidades do campo de trabalho.

De acordo com a proposta, os docentes de História, egressos da Universidade Federal

de Sergipe, tinham dificuldades em despertar nos alunos de 1º e 2º graus interesse pelo estudo

da matéria. Falsas concepções de matéria inútil e mnemônica foram atribuídas às práticas

pedagógicas dos professores de História, pois os mesmos se limitavam “a repassar

conhecimentos armazenados ao longo do curso, sem o empenho em desvelar a História como

estudo vivo que se faz no perceber e interpretar o movimento da humanidade no tempo e no

espaço” (UFS, Proposta Curricular para o Curso de História, 1992, p.04).

O documento da Proposta Curricular de 1992 para o Curso de História aponta que para

sanar a deficiência da formação do professor de História deve-se adotar um novo currículo

que possibilite uma “nova mentalidade” em relação às concepções de História: “É preciso

viabilizar a formação de licenciados em História, aptos a abordar cientificamente os temas

históricos, com a inventividade e o rigor metodológico necessários à investigação científica”

(op. cit, p.04).

A fim de possibilitar a formação em História pautada na perspectiva de abordagens

científicas e na superação do papel do professor enquanto assimilador e repassador de

informações, o novo currículo incluiu disciplinas voltadas para estudos temáticos e para a

inserção de um trabalho de pesquisa integrado à disciplina Prática de Pesquisa.

Destarte, a implantação do currículo do Curso de História, implementado em 1992, na

Universidade Federal de Sergipe, tem como propostas básicas atender “às exigências de sua
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própria natureza enquanto espaço de produção do saber, e às exigências do mercado de

trabalho” (op. cit, p.04) que exige, por sua vez, reorientar a atuação dos seus profissionais.

A proposta de orientação do currículo do curso de História implementada em 1992,

objetivou atender ao perfil de um profissional que superasse as concepções tradicionais

vinculadas às concepções de história linear, cronológica e personalista implementando uma

concepção de História pautada nos princípios da superação da dicotomia entre ensino X

pesquisa, e teoria X conteúdo.

Além de observar a importância para a figura do professor – pesquisador através da

observância de um caráter “dinâmico, crítico e participativo” (Proposta Curricular, 1992,

p.06), o perfil para o profissional em História passou também a dar importância às novas

concepções do trabalho do historiador, ao considerar as interpretações das linguagens

iconográficas, do cinema, da literatura, entre outros, como subsídios necessários para a

produção do conhecimento histórico.

O Projeto da Reforma Curricular estabeleceu o prazo mínimo de 04 anos e o máximo

de 07 para a integralização Curso, sendo estabelecido um total de 198 créditos, assim

distribuídos:

• Currículo Mínimo................................67 créditos

• Legislação Especial.............................06 créditos

• Formação Pedagógica.........................25 créditos

• Currículo Complementar....................68 créditos

• Créditos Optativos..............................32 créditos

Total.................198 créditos
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A Carga horária do curso de História/Licenciatura ficou estabelecida em 2.970

horas/aulas, sendo que 2.490 horas/aulas para as disciplinas obrigatórias e de 480 horas/aulas

para as disciplinas optativas, tendo a previsão para o funcionamento36 do novo currículo no

primeiro semestre letivo de 1993.

Considerando termos apresentado recortes da trajetória do Curso de História na

Universidade Federal de Sergipe, propomo-nos a seguir, apontar alguns elementos do

currículo do Curso Licenciatura em História, oferecido pelo Projeto de Qualificação Docente.

Dessa forma, nosso propósito é de compreender que pressupostos curriculares subsidiaram

essa formação docente.

2.7 O currículo do curso de História para o PQD

O projeto pedagógico do curso de História – habilitação Licenciatura, do Programa de

Qualificação Docente da Universidade Federal de Sergipe foi aprovado através da Resolução

nº 16/02/CONEP, datada de 10 de abril de 2002. Em seu artigo 7º estabelece que o currículo

proposto é idêntico ao do curso de Licenciatura Plena em História, oferecido nas

dependências do Campus da Universidade Federal de Sergipe.

O curso foi estruturado com uma carga horária de 2445 (duas mil quatrocentas e

quarenta e cinco) horas cada, correspondendo a 163 (cento e sessenta e três) créditos dos

quais 147 (cento quarenta e sete) foram obrigatórios e 16 (dezesseis) optativos, tendo o seu

currículo padrão (ver anexo) montado para ofertar disciplinas em 8 (oito) semestres

consecutivos.

36 A aprovação do novo Currículo do Curso de Licenciatura de História foi efetivada através da Resolução Nº
10/93/CONEP (Anexo G), implementando o Projeto Didático-Científico a partir do segundo semestre letivo de
1993.
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Um primeiro olhar na organização do currículo de História do PQD aponta a

permanência dos princípios organizacionais dos conteúdos em uma perspectiva de História

linear e cronológica, uma vez que a disposição das disciplinas está dividida em grandes

períodos históricos, conforme alguns exemplos a seguir: Pré-História (1º semestre); História

Antiga (2º semestre); História Medieval I (3º semestre); História Moderna I (4º semestre);

História Moderna II (5º semestre); História Contemporânea I (6º semestre); História

Contemporânea II (7º semestre).

Outro aspecto integrante na composição deste currículo para o Curso de História é a

clara manutenção do modelo de racionalidade técnica, sendo caracterizado pela

hierarquização do saber através da disponibilização das disciplinas de “conteúdos” na maior

parte do currículo, restando apenas para o final do curso as disciplinas responsáveis pela

utilização do conhecimento básico e a sua aplicação prática como, por exemplo, as Práticas de

Ensino.

A disposição destas disciplinas no currículo padrão de História do PQD confronta com

o princípio de superação das concepções tradicionais de História associadas unicamente à

idéia de sistematização cronológica e linear, constante no inciso IV do artigo 4º da Resolução

nº 16/02, que aprovou o projeto pedagógico dos cursos de História – habilitação Licenciatura.

De acordo com estudos de Bezerra (2003), Karnal (2003), Bittencourt (2004), este tipo

de recorte da “história da humanidade” é um resquício da concepção eurocêntrica que, no

nosso contexto, não atende mais às finalidades da disciplina. É um exemplo de organização

dos acontecimentos com base na concepção da evolução, apontando para uma perspectiva de

linearidade e seqüencialidade.

Outro aspecto que merece ser destacado na disposição das disciplinas no currículo

padrão é o relativo às disciplinas ditas “pedagógicas”, também denominadas de teorias da

aprendizagem ou conhecidas como as de conteúdo específico da Educação. Apenas 15,33%
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do currículo do curso de História do PQD são de disciplinas voltadas especificamente para

reflexões sistemáticas sobre o processo de ensino-aprendizagem. Vale observar ainda que em

todos os currículos apresentados para os cursos de graduação em História, as disciplinas para

a formação pedagógica sempre foram desprestigiadas, reforçando a tendência dos cursos na

direção da racionalidade técnica e na pouca importância dada à formação de professores.

De acordo com o currículo padrão, as disciplinas oferecidas para o Curso de História –

habilitação Licenciatura do PQD com conteúdos específicos da Educação foram as seguintes:

Estrutura e Funcionamento do Ensino (2º semestre), Introdução à Psicologia do

Desenvolvimento (3º semestre), Introdução à Psicologia da Aprendizagem (4º semestre),

Didática (5º semestre), Prática de Ensino de História I (7º semestre) e Prática de Ensino de

História II (8º semestre).

A estruturação do currículo do Curso de História do PQD minimiza a fundamentação

pedagógica proporcionando a perda da oportunidade de serem pensados e discutidos, com

maior profundidade, aspectos dos problemas educacionais inerentes à ação docente.

Embora o curso seja oferecido para docentes em exercício no magistério, as

disciplinas ditas “práticas” são disponibilizadas apenas no final do currículo, ou seja, nos

períodos finais da graduação. Tal característica é um marco que conota a idéia de

desarticulação entre a teoria e a prática, aspecto marcante das tendências tradicionais de

ensino.

De acordo com Rocha (2002), para a efetiva transposição didática dos conteúdos de

História, além de dominar o conteúdo e a teoria que o organiza, é necessário que o aluno

tenha acesso a reflexões sistemáticas relativas ao processo de ensino-aprendizagem. Para o

autor, as teorias da aprendizagem ainda são um “campo marginal à tradição de estudo dos

professores de História” (ROCHA, 2002, p.25).

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.



112

Diante destas primeiras observações acerca do currículo do Curso de História –

habilitação Licenciatura do Programa de Qualificação Docente, podemos afirmar que o

currículo escrito muitas vezes é a culminância de tomadas de decisão de diretrizes político-

ideológicas e de orientações metodológicas dos grupos responsáveis, inseridas em um dado

tempo e espaço.

Neste sentido, embora seja um currículo concebido para a formação de professores

que atuam efetivamente em escolas públicas no interior de Sergipe, sua estrutura está muito

distante de propor um maior aprofundamento das discussões relativas para pensar a

organização do trabalho escolar, as tecnologias educacionais, os múltiplos espaços e tempos

escolares, sendo reforçada quase que exclusivamente a competência técnica voltada para a

produção do conhecimento histórico.

Os apontamentos dos aspectos da marginalização educacional, da fragilidade

econômica dos municípios que integram o Pólo Regional de Propriá são importantes para nos

ajudar a compreender as singularidades das trajetórias de vida dos professores de História

egressos do Pólo Regional de Propriá que integram esta pesquisa. Trata-se da inadequação do

currículo com a realidade em que foi implantado, uma vez que não ficou demonstrada uma

valorização da experiência pedagógica desses sujeitos.

Por outro lado, o entendimento da composição curricular da Licenciatura em História

da Universidade Federal de Sergipe nos propicia um entendimento importante para a

compreensão do processo da formação em serviço dos professores que integram esta pesquisa.

Assim, no próximo capítulo, buscaremos compreender as trajetórias de vida dos

sujeitos partícipes desta pesquisa, desde a infância até o ingresso na graduação em História,

no Pólo Regional de Propriá, do Projeto de Qualificação Docente.
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CAPÍTULO III

DA ENXADA AO GIZ: TRAJETÓRIAS DOS PROFESSORES
INTERIORANOS RUMO À ESCOLA

Neste capítulo apresentaremos recortes das trajetórias dos professores sujeitos desta

pesquisa, desde a infância até o ingresso no curso de licenciatura em História pelo Projeto de

Qualificação Docente da Universidade Federal de Sergipe. Suas narrativas evidenciaram

percursos repletos de lutas e conflitos, de dúvidas, avanços e recuos; configuraram

singularidades mergulhadas em contextos socioeconômicos e espaço-temporais, às vezes,

muito similares.

As memórias relatadas pelos professores acerca da iniciação escolar envolveram

inevitavelmente recordações das suas famílias, das instituições escolares e de algumas
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características cotidianas vividas por eles em seus respectivos contextos, o que nos

proporcionou auxiliar a compreensão da importância do locus social enquanto “espaço

específico que confere uma materialidade própria às relações sociais que nele têm lugar”.

(SANTOS, 2005, p. 194).

Nas lembranças de iniciação escolar dos professores, o que apareceu foi uma série de

imagens da escola rural do século passado mescladas com as limitações e dificuldades do

meio rural37 da época, sobretudo em função da inerente necessidade do labor nas atividades

do campo desenvolvidas pela maior parte destes sujeitos e suas famílias a fim de garantir-lhes

sustento econômico.

As narrativas dos docentes, contempladas fortemente pela integração das experiências

de vida e das experiências profissionais, constituem saberes muito particulares, que permitem

expressar o modo de ser, de ver o mundo e as atividades profissionais desenvolvidas. Desta

forma, “A história do trabalhador, sua socialização e sua personalidade são, por assim dizer, a

face oculta da carreira profissional: elas constituem a proto-história, aquilo que a revela e a

torna pensável e possível para o indivíduo”. (TARDIF e LESSARD, 1999, p. 376).

Essas características podem ser percebidas nas memórias de infâncias destes

interlocutores a partir das leituras de mundo de suas localidades, dos cotidianos vividos e,

sobretudo, da expressiva referência familiar e sua influência para os primeiros passos da vida

escolar.

À luz das narrativas de cada professor, apresentaremos um breve recorte das memórias

de suas trajetórias vividas na infância, com intuito de saber mais sobre as vidas destes

37 No Brasil, uma das definições para o meio rural corresponde “ao entorno da cidade, espaço de habitat disperso
onde predominam as paisagens naturais e os usos atribuídos às terras apropriadas, tradicionalmente, à produção
agrícola ou os espaços improdutivos” (WANDERLEY, 2000, p. 32). Para a compreensão das localidades onde
os professores desta pesquisa deram início às atividades escolares, a área rural é caracterizada como espaço que
depende diretamente da cidade que a congrega. No geral, eram áreas que não disponibilizavam vários serviços,
ocasionando o deslocamento de seus moradores para cidades mais próximas em busca de serviços médicos,
bancários, administrativos e, inclusive, em alguns casos, de escolas para dar prosseguimento aos estudos de seus
filhos.
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profissionais. Consideramos que tais informações são relevantes para a análise e compreensão

da relação existente entre a experiências de vida e a relação com a opção docente bem como

com a sua prática profissional.

Vale registrar que cada depoimento é fruto de características pessoais cujas

intensidades e teores foram respeitados a fim de assegurar o máximo de fidelidade das

particularidades das trajetórias dos sujeitos que componentes desta pesquisa. As memórias são

expostas uma a uma, contemplando aspectos da infância; do início da vida escolar; da

inserção no mundo do trabalho formal; da opção pelo magistério; do ingresso no curso

superior; das práticas pedagógicas exercidas antes do ingresso no PQD, dentre outros temas

abordados, a critério dos entrevistados.

Em face às peculiaridades pessoais de cada sujeito, o volume dos depoimentos

apresentou variações. Assim, alguns entrevistados concederam depoimentos com grande

volume de informações enquanto que outros, contemplaram nossas indagações com respostas

mais concisas, contudo, também sempre expressivas para a nossa pesquisa.

3.1 Claudomir: “Cruz credo! Lá vem ele!”

Claudomir, filho de pescadores, iniciou sua vida escolar em 1977, na Escola Isolada

do Povoado Touro, situada no município litorâneo da Barra dos Coqueiros. Em 1980,

juntamente com a irmã, mudou para o Povoado Flexeiras, localizada no município de Santo

Amaro das Brotas, onde cursou a 4ª série também em uma escola rural.

Em seu depoimento, Claudomir ressalta a importância dada por seus pais aos estudos.

Segundo ele, apesar de serem camponeses pescadores era muito comum ouvirem a seguinte

frase: “Eu não tenho herança para dar a vocês, a herança que eu tenho é a educação. Então

estudem”.
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Visivelmente emocionado e indicando saudades de sua infância, Claudomir lembra

que sempre no final das tardes ia pescar com seu pai, pernoitava no barquinho e, quando

retornava pela manhã, se dirigia para a escola.

Dormia no barco! A gente comia bolachão com banana e tomava água.
Precisava mais nada! Aquilo para a gente era algo fantástico, né! Tinha
muito mosquito lá, mas isso marcou! (Entrevista ao autor em 18/03/2005)

Em outras oportunidades também acompanhava sua mãe nas atividades de pesca,

numa localidade chamada de Riacho do Macaco. Segundo o depoente, foi o sofrimento das

atividades pesqueiras dos pais e da exploração dos pescadores artesanais38 de Pirambu, que o

motivou posteriormente a ingressar na militância estudantil.

Em 1981, a sua família mudou para a cidade de Pirambu. Para realizar os estudos do

1º grau ingressou na Escola Estadual José Amaral Lemos, onde viria a ser professor em 1988.

Foi um dos componentes dos 17 alunos que compuseram a primeira turma da escola e que

concluíram este curso em 1984.

Em meados da década de 1980, não havia oferta de escolas com a disponibilidade do

2º grau na cidade de Pirambu, o que provocou a ida de Claudomir para a cidade de

Japaratuba. Naquele contexto, em face à precariedade dos transportes na localidade, a única

forma de deslocamento disponível durante os três anos que durou o curso foram as caronas de

caminhão.

Tendo optado por cursar o 2º grau com Habilitação para o Magistério , fez o 1º e 2º

anos no Colégio Cenecista Senador Albano Franco. Em 1987, cursou o 3º ano no Colégio

38 De acordo com Silva, em seus estudos relativos às atividades pesqueiras do município de Pirambu, o pescador
artesanal é caracterizado por utilizar tecnologia simples com custo de produção baixo. A sua produção se destina
basicamente ao auto-sustento e, quando há comercialização, esta é destinada ao mercado interno. Segundo a
autora, em alguns casos a remuneração é feita através do sistema de meação, sendo os grupos de trabalho
“formados por referenciais de parentesco, sem vínculo empregatício entre as tripulações e os mestres” (SILVA,
1985, p. 99)
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Municipal Professor. Emiliano Nunes de Moura, também em Japaratuba, tendo sido também

um dos componentes da primeira turma a concluir o segundo grau naquela instituição.

O professor Claudomir prestou concurso para o município de Pirambu em 1988 tendo

iniciado a sua vida docente na Escola Estadual José Amaral Lemos, ministrando aulas nas

séries iniciais. Para ele, pontos foram cruciais para o ingresso no magistério: a influência

familiar, os exemplos de algumas ex-professoras e a facilidade de conseguir emprego.

Claudomir deu início ao gosto pelas aulas através do intermédio de uma tia e da sua

mãe que ministraram aulas para o MOBRAL (Movimento Brasileiro para Alfabetização), em

uma escola no Povoado Canal, localizado no município da Barra dos Coqueiros. Desde

pequeno conviveu e aprendeu a gostar das atividades docentes ocorridas em seu meio

familiar. A apreciação era tão intensa que mesmo sem compromisso freqüentava estas aulas, à

noite:

[...] mas o motivo do ingresso foi a minha tia, Ilma dos Santos Tavares que
era professora no Povoado Canal e minha mãe, Edimê Tavares da Silva, que
em alguns momentos deu aulas, em substituição a minha tia quando ficava
grávida. Eu gostava tanto das aulas que tinha o antigo Mobral e eu ia à noite
sem compromisso. (Entrevista ao autor em 18/03/2005)

Após denúncia formulada à prefeitura da Barra dos Coqueiros foi obrigado a deixar de

freqüentar as aulas sob a alegação de que estava tomando a vaga de outra pessoa. Assim, “foi

literalmente expulso do Mobral”.

Além dos exemplos de práticas pedagógicas positivas e do incentivo de algumas ex-

professoras, um fator marcante para o ingresso no magistério foi a falta de opção de cursos no

2º grau: “Quando a gente entra no 2º grau, você tem Pedagógico e Contabilidade”.Como em

Pirambu o curso de Contabilidade não oferecia facilidade para o ingresso no mercado de

trabalho, optou pelo curso Pedagógico pela maior possibilidade de conseguir emprego.
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As primeiras experiências escolares se fizeram determinantes para o desenvolvimento

ulterior de Claudomir na sua vida de magistério. De acordo com estudos de Catani et. al., as

relações estabelecidas com as primeiras professoras ou mesmo com outras pessoas de fora da

escola, são cruciais para o desenvolvimento das relações com efeitos positivos ou negativos

que “posteriormente os alunos passam a estabelecer com o conhecimento e com outros

valores relacionados à atividade docente, tais como o prazer/desprazer pela escrita, o gosto ou

aversão pelos livros, a busca ou desinteresse pelo que é desconhecido, entre outros.”

(CATANI, et. al., 1998, p. 53-54)

Despido de um olhar preconceituoso a respeito do magistério enquanto campo

profissional ocupado primordialmente por mulheres, o fato da turma do Pedagógico em

Pirambu ser composta pela maioria feminina, parece ser encarado com muita naturalidade por

Claudomir em função de ter se limitado em observar apenas que “eram três homens (eu,

Waldemar Nascimento e Juarez Batista, atual prefeito de Pirambu) num universo de 40

alunos”.

Dos oito professores, Claudomir foi o único que já tinha ingressado no ensino superior

antes de ser aprovado para o PQD. Fora estudante do curso de História da UFS, tendo em 6

anos de curso totalizado 43% de créditos cursados. Em seu relato, lembra que enquanto aluno

da UFS considerou-se “um tanto irresponsável”. Reprovações e abandonos de disciplinas

faziam parte da sua vida discente, conforme sua explicação a seguir:

Naquela época não sabia das provas e, no período por problemas de faltas,
abandonei e perdi. Então, já tive dificuldades de pegá-las num período
subseqüente. Isso ocorreu sempre! Com problemas de ordem pessoal que
hoje acredito estarem superando e, outras disciplinas chegavam no período
de janeiro, por exemplo fevereiro, fazia uma opção – eu era muito festeiro!
– aí vinha o carnaval, aquela disciplina, eu abandonava. (Entrevista ao autor
em 18/03/2005)
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Antes do ingressar no PQD, Claudomir achava que o Projeto fosse “uma espécie de

apêndice da Universidade”. Diante deste quadro, viu na graduação em História oferecida pelo

PQD como uma alternativa para “salvar o curso que estava um tanto quanto comprometido

(eu queria fazer vestibular para ‘limpar’ o currículo!)”.

O primeiro vestibular prestado por Claudomir teve como opção o curso de Educação

Física. O interesse inicial por esta área se deu em função de ter feito um curso sobre regras de

futebol na Secretaria de Educação do município de Pirambu. Após a sua não aprovação no

vestibular para o curso de Educação Física, na UFS, passou a se interessar pela formação na

licenciatura em História por ter sido “sempre apaixonado pela História, principalmente pela

História dos vencidos”.

Desde os 14 anos Claudomir participou do movimento estudantil tendo sido

influenciado pelas difíceis condições socioeconômicas dos pais e pelo sofrimento e

exploração dos pescadores de Pirambu. Outro motivo apontado como marcante para o

ingresso na militância estudantil foi “[...] a falta de liberdade que nós tínhamos nas escolas

naquela época”.

A inércia, a incapacidade de organização e de reivindicação dos estudantes da Escola

Amaral Lemos foram fatores apontados para a criação do grêmio estudantil em 1983, apesar

da proibição naquele momento. A fim de burlar a ditadura militar foi criado o Centro Cívico

e, posteriormente, um jornal denominado “O Clarim” que teve por objetivo abrir um espaço

democrático na escola:

Se, de repente, alguém desconfiasse daquele jornal (a gente lia muito o
Homem Aranha – daí “O Clarin”). Uma outra saída seria “O Clarim” – o
jornal argentino – disfarçava muito bem. Poderia ser também o jornal em
que trabalhava o fotógrafo Peter Parker, o personagem dos quadrinhos que
se transformava no Homem Aranha. (Entrevista ao autor em 18/03/2005)
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Claudomir lembra um momento marcante da atuação do jornal quando circulou uma

pequena matéria discutindo a possibilidade de ser realizada eleição para diretor naquela

escola. Como conseqüência, os componentes do Centro Cívico foram ameaçados de expulsão

pela direção, o que resultou na imediata suspensão da circulação do jornal.

Em março de 1984, juntamente com alguns colegas, Claudomir criou o “Jornal de

Pirambu”, com intuito de dar continuidade ao “O Clarim”. Daí em diante a participação na

militância política foi intensificada, tendo se tornado, inclusive, integrante de um partido

político.

A iniciação da participação política partidária de Claudomir foi inspirada “em uma

eleição que teve em Aracaju (Marcelo Deda teve uma performance fantástica, ao obter 11%

dos votos), aí eu me inspirei em filiar no PT”. Em sua trajetória, enquanto militante político

partidário, atuou como dirigente sindical no SINTESE e foi membro da UJS - União da

Juventude Socialista.

A escolha pelo curso de História teve forte influência da participação no movimento

estudantil e da militância política. De acordo com o relato de Claudomir, a primeira

aprovação para o curso de História obtida na UFS, proporcionou a abertura de novos

horizontes e ajudou a consolidar novas concepções políticas.

Claudomir foi o professor que mais explicitou suas preocupações políticas e também,

de forma mais evidente, inseriu sua história de vida no contexto sócio-político mais amplo,

inclusive da sua opção para a graduação no curso de História, embora tenha tentado

inicialmente vestibular para o curso de Educação Física.

A “possibilidade de transformar a sociedade”, através das aulas de História, era o

propósito do professor Claudomir. Apesar da boa intenção, achava que já estava preparado

para ministrar as aulas. No entanto, não fazia muitas leituras que pudessem subsidiar o

trabalho em sala de aula, tendo dedicado muito tempo para as atividades de jornalismo.
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Claudomir relata que “[...] tinha dificuldades de passar duas aulas tendo argumento

para dar duas aulas seguidas”. Reconhece também o estigma negativo que carregava perante

os alunos enquanto professor de História, pois lembra que quando ia entrar na sala de aula

alguns alunos diziam “Cruz credo! Lá vem ele!”

A narrativa de Claudomir revela o nível de consciência das limitações de sua prática

pedagógica antes de dar prosseguimento ao curso de História, através do PQD. A carência de

leituras e de aprofundamento teórico foram assinalados como empecilhos para que suas aulas

de História possibilitassem a transformação da sociedade, conforme seu ideal docente.

3.2 Otaviana: “Muitos dias eu não tinha dinheiro para viajar”

Filha de agricultores, Otaviana juntamente com oito irmãos sempre trabalhou em um

horário em roças de General Maynard e reservava o outro para os estudos. Para o sustento da

família o pai sempre dependeu dos grandes proprietários que cediam ou arrendavam terras

para plantar. Seus irmãos mais velhos ajudavam no sustento da família trabalhando nos

canaviais da região.

A vida escolar de Otaviana foi iniciada aos sete anos numa escola rural de General

Maynard, tendo permanecido na mesma instituição até a 4ª série do primeiro grau. Com o

término da 4ª série prosseguir os estudos passou a ser tarefa extremamente difícil pelo fato de

que na localidade onde residia não eram ofertadas as outras séries do 1º grau e seus pais não

tinham condições financeiras para pagar o transporte para ir às escolas nos municípios de

Carmópolis ou de Rosário do Catete.

Como ir à escola naquele momento se tornara inviável, Otaviana e alguns irmãos

paralisaram os estudos durante cinco anos e passaram a.trabalhar em tempo integral na roça

dos pais e de alguns amigos. Ela também passou a desenvolver atividades agrícolas em

canaviais da região.
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Após o falecimento da mãe e dada a condição financeira da família, Otaviana

juntamente com os irmãos foi transferida para um orfanato na cidade de São Cristóvão. O

ingresso no orfanato possibilitou Otaviana voltar aos estudos, repetindo a 4ª série e ficando

naquela instituição até completar 18 anos.

Quando minha mãe faleceu, meu tio procurou a esposa do governador, na
época Paulo Barreto de Menezes que já nos conhecia porquê minha mãe,
antes de casar, trabalhou para eles. Eles providenciaram a nossa ida para
orfanatos e assim eu voltei a estudar repetindo a 4ª série na cidade de São
Cristóvão. (Entrevista ao autor em 21/03/2005)

Otaviana começou a trabalhar em uma escola estadual em Aracaju, ocupando o lugar

da mãe que antes de falecer estava providenciando documentos para ingressar no serviço

público como executora de serviços básicos. Por “um tempo” ficou na Capital tendo

solicitado transferência para trabalhar em uma escola na sua cidade, General Maynard.

Apesar de ter conseguido um emprego, a vida de Otaviana continuou muito difícil.

Após o novo casamento de seu pai, passou a ter a responsabilidade por dois irmãos menores

em função de que a sua madrasta “não quis cuidar de dois dos meus irmãos que não foram

para o orfanato”.

Em 1975, para continuar indo à escola, passou a estudar à noite na cidade vizinha de

Rosário do Catete. Ao longo do curso do 1º grau foram muitas as limitações encontradas,

sendo a principal, a carência de transporte, conforme segue em seu relato:

Saía mais cedo da escola em que trabalhava com duas colegas que
passavam pela mesma situação que eu, íamos a pé para Rosário onde
passamos por várias situações de perigo que nos deixou com medo de
viajar, principalmente de carona. (Entrevista ao autor em 21/03/2005)

Tendo em vista que tanto em General Maynard quanto em Rosário do Catete não

existia escola com a oferta do 2º grau, Otaviana foi estudar em uma escola particular, também
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no período noturno, em Aracaju: “Eu estudei no Colégio Dom José Thomaz de Aquino! Era

difícil conseguir vaga em escola pública em Aracaju, principalmente quem morava no

interior. Tinha que dormir no local, enfrentar filas e filas para conseguir uma vaga”.

Moradora de General Maynard, todo o dia saía à tarde com destino à capital sergipana

para a realização do curso de 2º grau com Habilitação em Magistério. Com o seu salário

mantinha a casa com dois irmãos, pagava o colégio e o transporte. A situação financeira era

tão difícil que por muitas vezes teve que recorrer aos vizinhos e amigos para pedir dinheiro

emprestado, “Muitos dias não tinha dinheiro para viajar, assim, procurava a vizinhança ou

amigos que confiavam em mim para me emprestar o dinheiro da passagem, até eu receber o

meu salário no final do mês”.

A situação financeira foi um pouco amenizada quando ganhou uma bolsa de estudos

parcial, fornecida pelo prefeito de Divina Pastora. Mesmo assim, a trajetória de Otaviana para

a concretização do curso foi sempre muito difícil, pois, “Eu saía de casa às 17 horas e voltava

às 24 horas, sem me alimentar e muitas vezes chegava em casa e não tinha comida, ia dormir

com fome”. Apesar de todas limitações, não deixou de estudar.

Otaviana deu início às atividades profissionais em escola pública, todavia,

desempenhou, inicialmente, função diferente da docência. Durante todo o curso do 1º e 2º

graus Otaviana trabalhou exercendo a função de servente em uma escola estadual no

município de Divina Pastora. Logo ao concluir o curso do Magistério foi convidada para

assumir uma vaga para professora na 2ª série em sua escola. Aceitou a proposta e durante dois

anos e meio ministrou aulas recebendo o mesmo salário de “executora de serviços básicos”.

Como estímulo, a diretora tirava do seu próprio salário “uma certa quantia que eu usava para

pagar o transporte para a minha irmã mais nova estudar em Aracaju”.

A situação salarial da professora Otaviana só foi definitivamente resolvida quando em

uma visita realizada pelo então Secretario de Educação do Estado à escola, a diretora expôs a
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situação ao descrever as atividades desenvolvidas pela nova professora. A partir daí foi

promovida oficialmente à condição de professora, passando a receber os vencimentos da

profissão.

“Eu sempre quis ser professora!” Desde pequena Otaviana desejava ser professora. Na

sua infância, quando não estava no roçado ajudando seus pais, brincar de escola sempre

atuando na posição de professora era a sua melhor diversão, tendo seus irmãos como alunos.

Quando cursava a 8ª série, um momento marcou significativamente sua vida. Em uma

pequena enquête realizada pela diretora de sua escola para saber qual a profissão escolhida

pelos alunos e o que pretendiam cursar no 2º grau, Otaviana respondeu “que queria ser

professora”. Após a sua resposta, a diretora ratificou a idéia e complementou com a seguinte

observação: “Otaviana está certa! Profissão de pobre é ser professora! Já falei para a minha

filha para estudar o Pedagógico porque depois de formada encontra emprego com mais

facilidade”.

A narrativa de Otaviana expressa a “vocação” para o ensino e a fala da diretora reforça

sobremaneira a adequação da carreira docente, mediante as condições socioeconômicas

daquele contexto social. De acordo com Catani et. al., hoje, no Brasil, a carreira do magistério

está mais povoada por mulheres nos ensinos fundamental e médio, enquanto que

é voz corrente que aos homens se destinam profissões de ‘maior dignidade’
salarial e melhor reconhecimento social. Nesse sentido é só depois de
escolhida a profissão que o discurso da ‘vocação’ e da excelência do
magistério se faz e não antes como no caso das mulheres, como se tratasse
de uma destinação natural. (CATANI et. al, 1998, p. 58)

Em suas memórias Otaviana afirma que o estímulo dado por sua ex-diretora serviu

como forte incentivo para a consolidação da idéia de ser professora, pois “sendo professora

vou conseguir assumir uma sala de aula, aumentar o meu salário e melhorar a minha condição

de sobrevivência e de meus irmãos”.
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Otaviana tinha prestado vestibular por duas vezes na Universidade Federal de Sergipe

e em faculdades privadas de Aracaju sem conseguir aprovação. Para ela, a criação do PQD foi

“a grande oportunidade que o Governo proporcionou aos professores do interior”. Sendo

assim, “Agora chegou a minha oportunidade!”

Para Otaviana, História sempre proporcionou uma grande identificação desde o início

de sua vida estudantil, tendo tido boas experiências nas aulas desta matéria ao longo de sua

carreira escolar. A razão para a escolha do curso se deve ao fato de que “sempre fui

apaixonada pela disciplina” e também porque já trabalhava em sala de aula com esta

disciplina.

Otaviana, moradora no município de General Maynard, para a realização da graduação

em História, relatou o cotidiano desafio enfrentado para o deslocamento até o Pólo Regional

de Propriá. Sem ter assegurado o transporte pelo poder municipal local e sem linha regular

disponível para Propriá, a única forma encontrada para chegar ao Pólo era

[...] a gente ia, aventurava...pegava carona daqueles caminhões (risos) de
carga (risos), parava em uma certa parte da estrada...pegava outro...foi uma
grande aventura e eu sempre reclamava ‘Eu não agüento isso’! . Eu sempre
fui a mais fraca e medrosa. (Entrevista ao autor em 21/03/2005)

Outro agravante enfrentado por Otaviana para o deslocamento foi a proibição

determinada pelo secretário de educação do município de General Maynard para o transporte

escolar dos universitários daquela localidade. A situação só foi minimizada quando o

motorista do ônibus escolar do município de Carmópolis ficou sensibilizado com a situação e

sugeriu que fosse feito um ofício ao prefeito daquele município solicitando a autorização para

viajar. Com o deferimento da solicitação passou a viajar no transporte escolar da prefeitura de

Carmópolis.
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No caso de Otaviana, um outro grande desafio encontrado foi a necessidade de ter que

enfrentar a sala de aula como aluna depois de dezesseis anos sem estudar para as atividades

docentes. Achava que não conseguiria dominar os conteúdos trabalhados por se sentir

“despreparada”.

Problemas de saúde também fizeram parte das suas angústias. Por conta do desgaste

físico e mental, Otaviana passou a ter crises nervosas a ponto de querer desistir do curso.

Sofreu um pequeno derrame em um dos olhos e teve o agravamento da rinite alérgica, o que

atribui “ao odor de fezes de morcego existente no alojamento feminino” do Pólo Regional de

Propriá.

A trajetória escolar de Otaviana foi repleta de contingências. Dificuldades financeiras,

problemas familiares, falta de acesso regular de transporte para as atividades discentes, foram

algumas relatadas. Esses fatores certamente contribuíram para a fragilidade de sua saúde que

foram agravadas ao longo do curso superior pela acumulação de exigência das suas atividades

profissionais juntamente com as responsabilidades da graduação.

3.3 Nivalda: “Até então eu achava que já estava satisfeita”.

Repleta de dificuldades e desestímulos foi o início da vida escolar da professora

Nivalda, residente no povoado Sapucaia, no município de Japaratuba. Em suas memórias

observa com contundência que “sempre gostei de estudar, inclusive, quando pequena, quando

tinha tempo, estudava por cima dos paus!” Mas, a história de sua vida escolar começou com

grandes entraves. O primeiro deles fora o seu próprio pai que não a estimulava ir à escola:

Ele era daquele povo arrogante, daquele tipo de pessoa que achava que não
tinha valor ir à escola. Então, às vezes, quando eu fazia alguma coisa errada,
ele achava que eu não devia ir ao colégio. Então era uma forma que ele
achava que ia me punir. (Entrevista ao autor em 28/03/2005).
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O incentivo encontrado para estudar foi dado através da avó. Era ela que às vezes fazia

a matrícula escolar. Apesar de todas as limitações para os estudos conseguiu concluir o 2º

grau sendo apenas neste momento que o pai passou a apoiá-la para dar prosseguimento aos

estudos.

Embora as dificuldades financeiras fossem muito grandes o que inclusive a conduziu,

a exemplo de outros jovens de sua idade, a inevitável atividade agrícola, ela considera que o

acesso aos estudos a tornou uma vencedora:

[...] eu tinha uma vida muito apertada: trabalhei até em canavial.... trabalhei
muitos anos... trabalhava com outros colegas... não tenho vergonha de dizer
porque não me sentia incomodada. Trabalhava, chegava em casa já tarde, às
vezes até sem comer ficava. Mas, consegui vencer! Estudei e venci!
(Entrevista ao autor em 28/03/2005)

O leque de opções para cursar o 2º grau em Japaratuba não era grande. Como sempre

quis ser professora, “[...] era uma coisa que eu queria mesmo: queria ser professora”, fez o

curso do Magistério e cursou o Adicional39 (Anexo H). Após a conclusão deste curso, parou

“porque achava que estava bom, que era suficiente!”.

Também sem prestar concurso deu-se o ingresso da professora Nivalda no serviço

público municipal de Japaratuba, “[...] na época, ainda não era exigido concurso em

Japaratuba”. Em 1986, foi contratada na função de merendeira escolar em uma das escolas da

rede. No ano seguinte, uma vez que tinha concluído o curso de Magistério, foi chamada para

atuar em uma 2ª série em outra escola do município.

39 Em conformidade à Lei 5.692/71, constante no Artigo 30 – em seu 1º Parágrafo, letra “c” – ficou estabelecido
que a formação mínima exigida para os professores atuarem no ensino de 1º grau, de 1ª à 4ª séries, é a
habilitação específica do 2º grau, sendo que, “poderão lecionar na 5ª e 6ª séries do ensino do 1º grau se a sua
habilitação houver sido obtida em quatro séries ou, quando em três, mediante estudos adicionais correspondentes
a um ano letivo que incluirão, quando for o caso, formação pedagógica. (BRASIL, 1972, p. 20-21) Em Sergipe,
os Estudos Adicionais foram estruturados através da Resolução sob nº 05/73, do Conselho Estadual de
Educação, sendo estabelecido neste documento currículos para as matérias de Comunicação e Expressão;
Estudos Sociais; Ciências.
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Alguns anos depois atuou na direção de duas instituições escolares do município, o

Colégio Eribaldo Vieira e, posteriormente, a do Sítio Encantado. Também teve a oportunidade

de trabalhar durante alguns meses desempenhando funções burocráticas na Secretaria de

Educação de Japaratuba.

Como no exemplo de outros colegas do curso, Nivalda quis ser professora porque

“tinha essa vontade desde criança”. Recorda que as brincadeiras infantis sempre foram

relacionadas às atividades do magistério. Mas, chegar no curso para o magistério não foi nada

fácil. As idas para o colégio eram feitas de caminhão, logo depois que terminava o trabalho na

roça. Apesar de todas as adversidades encontradas “estudei o primário, cheguei ao ginásio e,

quando terminei o ginásio eu lembro que optei pelo magistério a fim de ser professora”.

De todos os professores, Nivalda foi quem inicialmente não demonstrou interesse pela

realização do curso superior através do Projeto de Qualificação da UFS: “Não tive aquela

curiosidade!” Segundo seu relato, o curso de magistério era mais do que suficiente para a

realização da sua profissão em um dos povoados de Japaratuba. “Até então eu achava que já

estava satisfeita”. A partir da divulgação e de conversas com colegas professoras, passou a se

interessar pela qualificação profissional, através do PQD2.

A falta de motivação na narrativa de Nivalda reflete a sua desconfiança de proposta de

mudanças para a sua atuação profissional a partir de um Projeto de Qualificação. Esta

concepção de Nivalda certamente é oriunda dos fracassos de várias políticas educacionais

ocorridas no país, ocasionando um desentusiasmo inicial pela qualificação em serviço, via

PQD.

De acordo com estudos de Barroso (2003), nos últimos anos, o setor social mais

sujeito à lógica das mudanças globais tem sido sistema educativo. Através das reformas no

meio educacional seria possível a modernização das escolas, o aumento da qualidade e da
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eficácia e vencer os desafios da competitividade, dentre outras. Para o autor, a falta de êxito

obtida ao longo da execução das reformas educacionais está atrelada

[...] às estratégias de sua definição e aplicação, outras ainda à incapacidade
dos próprios professores as executarem. Contudo, o que há a registrar é que
todas elas fizeram promessas que não cumpriram, questionaram práticas
que não substituíram, criaram incertezas que não souberam gerir e causaram
problemas que não resolveram (BARROSO, 2003, p.125).

O desinteresse da professora Nivalda acerca de uma política pública educacional,

gesto muito similar à concepção de outros professores, é justificado por Barroso em função de

que as últimas reformas educacionais implementadas não têm dado garantias efetivas de

mudanças, pois são ofertas de “presentes envenenados ou a querer que sejam ‘cúmplices de

sua própria exploração’” (op. cit. p.125).

Para Nivalda, a justificativa da escolha pela graduação em História está vinculada ao

sonho de compreender fatos de sua localidade. Desde pequena Nivalda foi sempre muito

curiosa tendo acreditado que algumas respostas poderiam ser dadas através dos estudos

históricos. De acordo com a sua narrativa, os estudos realizados no curso proporcionaram

aspectos positivos para a compreensão histórica do seu município, pois “[...] foi assim que eu

matei a minha curiosidade, revelada através da História”.

Embora não tenha sido o seu caso particular, a professora Nivalda relatou que ao longo

do curso no PQD, conviveu com várias pessoas que tiveram problemas de relacionamento

com seus parceiros em virtude do curso oferecido na Regional de Propriá, “[...] muitos casos

que colegas não foram estudar porque era difícil, era difícil. E, eu conversando com amigas,

eu ouvia dizer que brigavam com marido, brigavam com namorado porque passar o dia fora

como a gente passava o dia inteiro, quem tinha filho era difícil”.

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.



130

O depoimento de Nivalda denuncia mais uma limitação vivenciada por algumas

professoras para a realização de um curso superior no PQD. A submissão ao ambiente

familiar – namorado, marido, filhos e tarefas domésticas – como fator predominante para

afastar as docentes das oportunidades de qualificação profissional.

Nivalda considera-se felizarda neste sentido. Graças ao apoio incondicional do esposo,

mesmo com o nascimento de mais um filho, teve condições de se deslocar para Propriá, às

sextas-feiras e aos sábados, para a realização do curso de História

Então eu encontrei aqui, com o meu esposo, uma pessoa muito
compreensiva. Então quando eu passava o dia fora, distante dos meninos,
ele me ajudava bastante. Eu passava o dia de sábado todo fora e ele me
ajudava muito, me apoiou muito, me deu muita força, então, ir para o PQD,
neste sentido, foi ótimo!. Era muito difícil, muito difícil você passar [...] o
dia de sábado todo fora, é assim [...] na época eu me lembro que o meu filho
nasceu nesse intervalo e, ir de lá para cá [...] eu viajava no outro dia [...] era
difícil. (Entrevista ao autor em 28/03/2005)

O incentivo da família de Nivalda foi um forte aliado para a conclusão do seu curso de

História, via PQD. Desempenhando simultaneamente atividades de estudante; atribuições do

magistério; responsabilidades familiares, sobretudo a da maternidade, a continuidade do curso

de História para Nivalda não esbarrou em problemas desta ordem, diferentemente do

acontecido com algumas de suas colegas da qualificação em serviço, no Pólo Regional de

Propriá. De acordo com a sua fala, o apoio do cônjuge aos estudos, serviu como suporte

bastante expressivo à sua graduação.

3.4 Edma: “Sentada em uma mesa, com os pés num balde, lendo!”

A professora Edma também narrou as dificuldades encontradas na sua infância para os

primeiros passos da vida escolar. Apesar das múltiplas limitações das suas condições
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socioeconômicas, declarou que desde criança tinha a crença nos estudos como fator para sua

ascensão social.

Filha de agricultores pobres, Edma era a mais velha de um total de 7 irmãos. Moradora

de uma localidade rural denominada Galante, no município de Capela, a professora atribui

como principais entraves para ir à escola a rotina do trabalho no campo e a falta de incentivo

dos pais, sendo que este segundo motivo é justificado por acreditar que o desestímulo dos

mesmos está diretamente associado ao fato de que não tiveram acesso à formação escolar.

Com relação às dificuldades para estudar enquanto criança ela relata:

O incentivo era a minha vontade de um dia sair daquela estrutura de vida
rural que era muito difícil: carregar água na cabeça, lenha na cabeça...eu
ajudava o meu pai a vender frutas e a minha mãe a trabalhar na roça e a
fazer doces para vender [...] (Entrevista ao autor em 26/03/2005)

Mesmo sem ter quem ajudasse nos estudos, “eu estudava sozinha debaixo dos pés das

árvores”, Edma não desistiu. Ao concluir a 4ª série a dificuldade foi agravada porque na sua

localidade não existia escola pública para dar continuidade aos estudos e sua família não

dispunha de recursos para pagar escola privada.

Depois de muita aflição “[...] eu chorava muito, assim, chorava desesperada por não

poder mais estudar [...]” através da sua mãe, foi conseguida junto a um dos políticos da

região, uma bolsa integral em uma escola particular. Para ingressar na 5ª série foi preciso

estudar muito para ser aprovada no exame de admissão. Mas as dificuldades não foram

amenizadas ao ingressar no colégio Sagrado Coração de Jesus, escola da rede privada situada

no centro da cidade de Capela. Edma lembra o primeiro grande impacto nos estudos foi a sua

primeira e única reprovação escolar, pelo fato de ter que trabalhar muito ajudando seus pais

nos serviços agrícolas:
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[....] eu levei pau na 5ª série... foi a única série que eu fiquei reprovada
porquê eu trabalhava demais. Não tinha nem tempo de pegar o caderno para
estudar! Chegava da roça e ia para a escola! (Entrevista ao autor em
26/03/2005)

Em meio a tantas dificuldades Edma reconhece a importância dos exemplos de

solidariedade prestados ainda na 5ª série por suas colegas de turma. Em seus relatos observa

que a distância da sua casa para a escola impossibilitava chegar no colégio com a farda

organizada, de acordo com as normas da instituição. É neste contexto que o auxílio das

colegas se tornou fundamental para poder ter acesso à sala de aula:

[...] não se faz mais escola de hoje como antigamente! Naquela época tinha
a farda muito organizada. Agora, cadê a minha organização? Eu morava tão
distante que quando eu chegava na escola, na formatura, a meia era torta, a
meia era branca mas chegava amarela... não podia ter um defeito... as
minhas colegas me davam a meia pelo cobrogó – mas eu não desisti!
(Entrevista ao autor em 26/03/2005)

Aos quinze anos de idade, Edma conseguiu um emprego como caixa em um

supermercado da cidade. Mas surgiu mais um novo problema: toda segunda-feira Edma

perdia aula por ser o dia da feira livre. Mesmo assim, conseguiu chegar até a 8ª série. Para dar

prosseguimento aos estudos, o único curso oferecido no colégio das freiras era o “2º grau,

com Habilitação em Magistério”, todavia, não foi possível cursá-lo devido à

incompatibilidade do horário e a necessidade de ajudar seus pais:

[...] todas as minhas colegas foram menos uma que no caso foi eu, né,
porque eu não tinha condições por causa do horário, porque tinha que
trabalhar para ajudar a minha mãe... eu não tinha condição nenhuma!
(Entrevista ao autor em 26/03/2005)

Diante de tais circunstâncias, para dar prosseguimento aos estudos, Edma foi

“obrigada” a cursar o 2º grau, com Habilitação em Contabilidade, ferindo uma outra

expectativa de sua vida: ser professora.
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Observe-se que no seu relato Edma, a exemplo de outros colegas professores,

apresenta entraves para o início da escolarização. Em seu caso, além das precárias condições

socioeconômicas e da falta de apoio familiar para os estudos, a inserção precoce enquanto

criança nas atividades braçais constituiu mais um fator limitador para seus estudos.

Com relação ao ingresso no magistério, quando a professora Edma estava cursando o

3º ano de Contabilidade surgiu uma vaga para professor no município de Capela. Através de

um político local conseguiu a vaga, sendo designada a assumir o cargo em uma fazenda que

ficava numa localidade denominada “Juazeiro”, próximo à sua casa. Quando concluiu o curso

do 2º grau, com Habilitação em Contabilidade, efetuou a matrícula em um curso de

habilitação para o Magistério, oferecido na cidade de Capela:

Terminei, terminei Contabilidade! Terminei o 3º ano de Contabilidade e fui
fazer o curso. Eram 36 meses, mas eu tinha tanta vontade de fazer o
Magistério que eu fiz em 12 meses! Com muita vontade de fazer aquilo!
Até porque com o curso de Contabilidade não prestava para ensinar, não é?
(Entrevista ao autor em 26/03/2005)

Logo que concluiu o curso para o Magistério houve um concurso público para o

magistério estadual disponibilizando vagas para o município de Capela. Edma obteve a

consagração dos seus esforços ao ser aprovada em 5º lugar, “Assim, nunca fui nota 10(dez)

mas também 0 (zero) não era”.

O relato de Edma é o que descreve com maior clareza que as características próprias

do seu lugar exerceram forte influência nas limitações de condições para a ascensão social das

famílias de baixo poder aquisitivo do município de Capela.

Edma sonhava em fazer vestibular para direito e odontologia. A segunda opção parece

ser mais forte porquê na sua infância a brincadeira predileta era a de “[...] extrair dente de

criança [...]”.
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Edma afirma que a carência de escolas públicas e de empregos em Capela foi gerada

pelo descomprometimento da maior parte das autoridades que estiveram à frente do poder

público municipal. A sua opção pela docência decorre da “falta de condições de estudar e da

falta de estrutura em Capela”. Como não teve outras opções “aí eu fui ser professora e passei

a gostar de ensinar!”.

O depoimento de Edma leva-nos a refletir acerca do nível do desinteresse do poder

público pela escola rural o que deriva nas débeis condições de seu funcionamento. Não sendo

a escola rural um pré-requisito para a reprodução do capital, vem sendo negligenciada

sistematicamente ao longo dos anos.

Em face à situação de marginalidade que está inserido o meio rural, em suas múltiplas

dimensões, vale observar que a busca destes sujeitos pela alternativa da docência, sobretudo

para atuar em áreas urbanas, engrossa os índices das estatísticas brasileiras que sinalizam para

uma contínua queda da população ocupada na agricultura, a partir dos anos 1980.

A narrativa de Edma sinaliza que as restrições do meio rural e do sistema escolar

foram muito significativas para a sua trajetória de vida. Pesquisa de Vargas (2002), acerca do

meio rural mineiro corrobora com estas idéias. Em seus estudos, aponta que os limites e

possibilidades sociais e econômicas das famílias rurais sofrem forte influência das limitações

daquelas localidades, dentre elas, as principais sinalizadas foram: a carência de escolas nas

comunidades; a falta de material escolar e a exigüidade de professores.

Com relação à busca do curso superior, o caso de Edma é similar à trajetória de

Otaviana. Por duas vezes tentou o ingresso em cursos de licenciaturas na Universidade

Federal de Sergipe, sem obter êxito. Segundo sua narrativa, o que a levou a realização do

vestibular para o PQD2 em Propriá foi “[...] foi a falta de condição de entrar na Universidade”.

Edma relatou ter realizado dois concursos vestibulares para a Universidade Federal de

Sergipe antes do ingresso para o curso de História do PQD. A primeira vez tentou para o

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.



135

Campus da UFS em São Cristóvão, ficando como excedente. Para a primeira versão do PQD1

fez a pré-inscrição para o Curso de Matemática porque “A paixão da minha vida mesmo era

Matemática!”. Como estava muito nervosa no ato da inscrição para o vestibular terminou

preenchendo a ficha para o Curso de Biologia.

Apesar das duas reprovações, Edma não desistiu de ingressar em um curso superior na

Universidade Federal de Sergipe. Aponta como justificativa para as duas reprovações nos

vestibulares prestados, a falta de base e de condições para a realização de estudos em sua

localidade.

Em 1988, com a oferta do PQD2 , a esperança de Edma foi reacesa. Como Matemática

não integrou o rol dos novos cursos oferecidos, Edma terminou optando por História porque

“Quando eu fui fazer a outra inscrição eu fiz para História porque também era uma coisa que

eu gostava! Era sonho de criança – eu sempre ensinei Matemática e História”.

Embora tenha alcançado seu objetivo com a aprovação do vestibular na UFS para o

PQD2, um sentimento contraditório ficou latente por esta depoente ao comentar a escolha do

curso de licenciatura em História. Segundo ela, o motivo da escolha foi: “...a falta de opção

em não poder fazer o curso de Matemática! (risos) Eu gosto de História mas a paixão da

minha vida é Matemática!”

Edma, com muito esforço, conseguiu conciliar a labuta de ensino de dois turnos em

sala de aula, da família, com o curso de graduação em História. Como o fluxo de leituras era

intenso e não dispunha de outro tempo livre para estudar, teve que “passar muitas e muitas

noites sentada em uma mesa, com os pés num balde, lendo!” De acordo com o seu

depoimento, o método de colocar água fria nos pés para não dormir foi utilizado durante todo

o curso. Foi a forma encontrada para dar conta das atividades deixadas pelos professores do

PQD.
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Como Edma e muitos colegas não conheciam o ritmo das atividades acadêmicas de

um curso superior, inicialmente construiu a concepção de que “[...] teve aquele impacto e

pensava que era pra matar a gente!”. Ao longo do curso, mudou esta visão por tomar

consciência de que as atividades do PQD “eram as mesmas de quem estudava na

Universidade”.

Para dar conta das responsabilidades discentes, Edma teve que estudar muito,

passando a gostar do curso de História, sobretudo, através dos incentivos de dois professores,

conforme descreveu em seu relato: Um deles “quase que me mata! Ele fez assim com que a

gente sentisse mais gosto pelo curso de História .... ele e um outro, deram muitos incentivos!”

A carência de livros de História disponíveis na biblioteca do Pólo Regional de Propriá

e o preconceito por parte de um professor do curso, também foram considerados por Edma

como pontos negativos encontrados ao longo da trajetória de sua graduação.

Em geral, os sujeitos integrantes desta pesquisa proferiram poucas observações

negativas acerca da formação em História, obtida através do PQD, em Propriá. A expressão

“ataque à formação recebida” (CATANI, 1998), pode ser aplicada apenas para o caso da

professora Edma. A carência bibliográfica existente na Regional foi um déficit que limitou

sobremaneira as atividades de pesquisa e de leituras complementares para os cursistas do

PQD, embora tenha sido registrada apenas por esta depoente.

Demonstrando muita irritação Edma relatou um episódio ocorrido em uma sala de aula

do curso de História, em Propriá. Antes de narrar, fez questão de frisar que a maioria dos seus

professores demonstrou comprometimento com a docência realizada no curso. Mas, em uma

das aulas de História, um professor que obviamente não integra o grupo dos comprometidos

com a docência, ao se referir aos discentes do curso de História do Pólo de Propriá,

claramente proferiu a seguinte frase: “Não tenho o costume de ensinar a gente velha”. De

acordo com o seu depoimento, tal frase gerou uma grande revolta em toda sala de aula.
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Acerca da frase discriminatória, Edma indaga: “Eu quero saber se alguém ia escolher em ir

para uma universidade com 40 anos de idade ou com 38 anos, 36 anos, se teria alguém que

iria fazer esse sacrifício ou ter essa preferência?”

O episódio acima consolida a idéia de que mesmo na universidade existem professores

sem a devida qualificação profissional para atuar em qualquer curso de formação docente e,

muito menos com a especificidade que requer o Projeto de Qualificação Docente.

3.5 Lourdes: “[...] e neste sorteio, caiu o meu nome!”

A professora Lourdes nasceu na cidade sertaneja de Nossa Senhora de Lourdes. Com

uma prole de um total de quatorze filhos (dois irmãos faleceram), seus pais mantinham a casa

através “de uma pequena mercearia que não estava indo bem” e das atividades agrícolas

desenvolvidas.

Proveniente de uma gestação de trigêmeas, Lourdes narra as dificuldades vividas na

gravidez de sua mãe. A primeira foi a ausência do acompanhamento pré-natal, sendo esta

situação agravada pela dificuldade financeira de sua família. A assistência era dada por dona

Lindaurinha: “Ela aplicava injeção quando a minha mãe sentia as dores antes de ganhar”.

Lourdes lembra uma das passagens narradas por dona Lindaurinha relativas à gravidez de sua

mãe – “Ói, quando a sua mãe chegava na minha casa para tomar uma injeção ou alguma coisa

assim, ela jogava aquela barriga dela em cima da mesa, era capaz de atravessar a mesa!

(risos)”.

Lourdes e suas duas irmãs nasceram na casa da avó materna. “Foi uma surpresa muito

grande para as pessoas dessa região quando nós nascemos”. Segundo seu depoimento, o

desespero de sua avó na hora do parto foi descrito desta forma: “Que era castigo divino! Que

veio uma, aí uma hora depois praticamente veio outra, e meia hora, veio outra! Então ela

começou a chorar e a dizer que era castigo”.
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Além das dificuldades econômicas da família a localidade não oferecia estrutura

hospitalar para o acompanhamento das trigêmeas. Em função da intervenção do prefeito,

foram encaminhadas em ambulância para uma maternidade de Aracaju onde permaneceram

durante um mês sob os cuidados médicos.

Lourdes observou ainda a importância da ajuda dados pelos seus familiares, vizinhos e

de alguns políticos locais para a manutenção inicial das trigêmeas. Até o pai conseguiu

emprego através da interferência política: “De imediato ele começou a ser porteiro de

auditório do de lá do Fórum. Depois surgiu uma vaga de oficial de justiça, aí ele ingressou!”

Embora sem recursos, os pais de Lourdes sempre apoiaram a iniciativa dos estudos de

todos os filhos. Sendo assim, a vida escolar das trigêmeas começou aos sete anos de idade no

Grupo Escolar Almirante Tamandaré ao serem matriculadas na 1ª série. Um fato curioso

observado pela depoente é que na “[...] 2ª série todas as três foram reprovadas”.

Os anos iniciais da sua vida escolar são repletos de boas recordações. Ela lembra que a

sua primeira escola começou funcionando em uma casa e posteriormente passou para um

grande galpão com uma área livre que era utilizada para as crianças brincarem nos intervalos

das aulas. Nesta escola o que marcou profundamente foi a hora da merenda: a dona Lindaura,

“mãe do ex-prefeito daqui, era a merendeira .... ela fazia uns sonhos, uns bolinhos tão

deliciosos, que a gente recorda muito. Hoje em dia nossas escolas não tem! Mas, apesar da

precariedade, foi muito bom!”

Assim como em outras localidades do interior sergipano, a cidade de Nossa Senhora

de Lourdes, no início da década de 1970, não dispunha de escolas públicas que oferecessem o

1º grau. Foram através de bolsas de estudos cedidas pelo poder público que Lourdes

juntamente com seus irmãos estudaram em uma escola da rede CNEC40 da 5ª a 8ª série.

40 A Campanha Nacional de Escolas da Comunidade – CNEC – foi criada em Recife em 29 de julho de 1943 por
Felipe Tiago Gomes com o objetivo de: a) “Despertar e coordenar o esforço das comunidades brasileiras para as
atividades educacionais, assistenciais e comunitárias; b) fundar e manter, em todo o território nacional, escolas e
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Após a conclusão da 8ª série Lourdes cursou a maior parte do 2º grau na cidade de

Gararu. Para se deslocar até a escola usou o transporte cedido pelo então prefeito, Orlando

Gomes de Andrade. De acordo com Lourdes ir para Gararu de caminhão era um verdadeiro

sofrimento:

Não existia pista. A gente ia por dentro... no período de chuva era coberto
por uma lona e era um abafado terrível! E, no verão (como você está vendo
agora mesmo) era um calor que a gente chegava lá torradinho de poeira!
Imagine o nosso estímulo? (Entrevista ao autor em 24/03/2005)

Como os demais depoentes, Lourdes também precisou ajudar na manutenção

econômica da família. Com o pai recebendo apenas um salário mínimo e com uma mercearia

“que não andava muito bem”, a única alternativa encontrada naquela localidade foi ofertar

reforço escolar dentro de casa. “E foi uma confusão dentro de casa” - pelo fato de que as

outras duas irmãs não aceitavam aquela “vocação”: “Então, todo santo dia era aquela ladainha

de minha mãe ao ir chamá-las – ‘Ai mãe, eu sou vou porque a senhora está me empurrando!

Mas eu não tenho vocação de ensinar’”.

A alternativa da oferta do reforço escolar também era fundamentada na idéia de ajudar

a estudar no futuro. Assim, era cobrada uma pequena taxa aos alunos e eram ofertadas vagas

de 1ª a 4 séries, inclusive com alunos da alfabetização.

Para a professora Lourdes, foi através da influência de uma autoridade pública local

que surgiu a possibilidade do seu ingresso no magistério estadual. Sensibilizado com a

debilidade econômica de sua família, um tio se comprometeu a “dar os nomes das três” para

algum político a fim de conseguir vagas no serviço público. Com o êxito da obtenção de

outras unidades operativas para os sócios e seus dependentes, bem como para estudantes desprovidos de
recursos; c) cooperar, sempre que possível, com movimentos que visem à difusão e ao aperfeiçoamento do
ensino” Mantida pelas comunidades, pelo poder público municipal, estadual e federal, no estado de Sergipe foi
implementada em 1953, com a instalação do Ginásio Silvio Romero. Após 15 anos a rede estava presente em 23
municípios sergipanos. Além de contar com a oferta do curso 1º grau, a disponibilidade do 2º grau teve destaque
principalmente nas cidades do interior. (CNEC, p.7, 1985)
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apenas uma vaga para o magistério, resolveu realizar um sorteio entre as trigêmeas. Lourdes

foi a sorteada, para sua felicidade, conforme seu relato entusiasmado:

Ele simplesmente fez um sorteio e neste sorteio caiu o meu nome! As
minhas irmãs, Maria do Socorro e Maria do Carmo não pararam de repetir
“Ainda bem que não foi a mim, porque eu não tenho essa vocação!” E, essa
oportunidade eu abarcanhei mesmo com vontade. (Entrevista ao autor
24/03/2005).

Um mês após o sorteio, Lourdes foi convocada para trabalhar no Povoado Barro

Vermelho, pertencente ao município de Nossa Senhora de Lourdes. A primeira experiência

foi com uma turma multiseriada, com uma diversidade de realidades: “[...] eu peguei alunos

de tudo que é qualidade: alunos que não sabiam o”a”, o “b”; que não sabiam ler; alunos de 2ª,

de 3ª e de 4ª séries”.

O desafio para trabalhar na escola do Barro Vermelho foi muito grande. Além das

dificuldades com a turma, “[...] era uma turma de 87 alunos em uma sala de aula! Era

multiseriada!”, como não existia “pista”, todo o dia saía a pé, por volta das cinco e meia da

manhã de casa para chegar às 8 horas na escola. As condições para o exercício docente eram

as piores possíveis:

Não tinha papel para a gente trabalhar, não tinha material nenhum que desse
para aquela quantidade de alunos. Tinha aluno sem condição de comprar um
caderno, aí eu comprava! Às vezes o Estado mandava, mas daqui que a
gente esperasse o material, esses meninos saíam prejudicados. Então eu
tinha que fazer tudo à mão, porque não tinha...como era multiseriado... de
1ª, de 2ª, de alfabetização, como era então o que eu tinha que fazer? Da 1ª
eu tinha que começar por todas as famílias do alfabeto, tudo, alfabetizar!
Quando chegavam no meio do ano os alunos já estavam alfabetizados! Aí,
do meio do ano em diante é que eu ia trabalhar com conteúdos de 1ª
série.(Entrevista ao autor em 24/03/2005)
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Depois de alguns anos surgiu uma vaga para o Grupo Escolar Almirante Tamandaré

que fora sua escola na infância. Após conseguir a transferência, ministrou aulas desde a

alfabetização até a 3ª série.

Lourdes, a exemplo dos depoimentos anteriores, também sempre quis ser professora.

Ao longo do seu relato sempre passou a imagem de ser uma pessoa vocacionada para atuar no

magistério ”[...] eu tinha aquele gosto de ensinar!”.

Para Lourdes, a experiência do reforço escolar ajudou significativamente nas

atividades de docência em sua primeira atuação formal no magistério público em Nossa

Senhora de Lourdes. Apesar de todas as dificuldades para ir trabalhar, desde o transporte até a

falta de materiais, “trabalhava mesmo com gosto”.

Apesar das suas irmãs gêmeas também atuarem como professoras na banca escolar41,

nunca se identificaram com a experiência das atividades de ensino, tanto é que ambas

atualmente desenvolvem atividades profissionais na área da saúde. De acordo com seus

relatos, as inúmeras reclamações de suas irmãs relacionadas às atividades de ensino estão

associadas à idéia de que “[...] elas duas não tinham vocação para o magistério”.

Além da importância da qualificação profissional, Lourdes destacou a possibilidade de

realizar um curso superior próximo à sua cidade e obter a formação em serviço, sem

prejudicar suas atividades docentes. Assim, o Projeto de Qualificação Docente possibilitaria

“estudar perto de casa, você poderia trabalhar com as suas atividades normais de trabalho,

desde que naqueles dias estivesse estudando e, então qual é a oportunidade que nós

professores poderíamos ter?”

A partir do registro de Lourdes, vale observar que a formação em serviço é uma das

decorrências das políticas do Banco Mundial introduzidas no Brasil, que recomendam a

41 Também denominada de aula de reforço, a banca escolar consiste em aulas particulares prestadas geralmente
em turnos opostos ao dos horários das escolas, tendo como finalidade auxiliar o desempenho escolar e, em
alguns casos, para a realização inclusive das tarefas escolares. Geralmente são ministradas por estudantes e/ou
professores, sendo realizadas, na maioria dos casos, em suas próprias residências.
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capacitação do professorado como mecanismo de evitar períodos longos de formação inicial

dos docentes. No caso do PQD, um dos propósitos dos investimentos em educação em

serviço, tem como objetivo melhorar o desempenho do sistema de ensino, qualificando o

professor com competências básicas para o exercício do magistério.

Para Lourdes, a escolha pelo curso de História foi mais um grande desafio da sua vida.

O primeiro contato de docência com a disciplina foi fruto de uma oportunidade para atuar em

uma 8ª série, através de um contrato com a CNEC, no município de Nossa Senhora de

Lourdes. Segundo seu depoimento, a experiência foi muito marcante tendo em vista nunca ter

tido qualquer tipo de experiência para o ensino de História e também “Porque é muito difícil

você estar numa sala de aula sem textos e também não tinha apostilas”.

Em suas memórias, Lourdes considera que o momento em que ministrou aulas de

História pelo CNEC foi bastante complexo, sobretudo pela dificuldade de obter recursos

didáticos e pela carência da formação na área. O surgimento da oferta do curso pelo PQD, em

Propriá, foi uma oportunidade ímpar de “descontar aquele ano que eu passei de sofrimento

ensinando a 8ª série, me dedicando, mas sem nenhum tipo de experiência em História”. Outro

aspecto importante ressaltado por Lourdes é o de que na sua cidade não existia professor com

a formação superior em História. Assim, a oferta deste curso pela UFS, próximo ao seu

município, foi considerado como “uma dádiva divina mesmo”.

“No quadro! Giz a giz! Palavra por palavra”, esta foi a frase da descrição do método

de ensino de História da professora Lourdes, antes da realização do curso do PQD. Lembra

que não havia disponibilidade de nenhum recurso didático (com exceção do giz e do quadro

negro), por este motivo demorava muito repassar os conteúdos em sala de aula, atrasando a

programação estabelecida.

A prática pedagógica relatada pela professora Lourdes apresenta paradigmas

conservadores, que leva à reprodução do conhecimento histórico, à repetição e a uma visão
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mecanicista do ensino e da aprendizagem. O seu exemplo didático caracteriza o professor

tradicional, pois “apresenta o conteúdo para seus alunos, como pronto e acabado. Busca

repassar e transmitir as informações de maneira que os alunos possam repetir e reproduzir o

modelo proposto”. (BEHRENS, 2005, p. 41)

3.6 Conceição: “Pessoas me diziam que História tinha um pouco a ver com Direito”

Filha de agricultores, Conceição nasceu em Divina Pastora, um dos municípios que

compõem a Cotinguiba sergipana (área produtora de cana-de-açúcar). Ingressou aos 4 anos no

jardim de infância; aos 6 fez a pré-escola; aos 7, fez o 1º ano primário. A partir da 5º série,

estudou em uma escola da rede CNEC, tendo concluído a 8ª série aos 14 anos.

A exemplo de seus colegas professores, a maior dificuldade para cursar o 1º grau foi a

falta de dinheiro para pagar os estudos. Para realizar o 2º grau, Conceição passou a estudar em

Aracaju uma vez que na época, no seu município não havia a oferta deste curso. Durante 4

anos estudou no Colégio Municipal José Antônio da Costa Melo tendo realizado o curso do 2º

grau com Habilitação no Magistério.

Além de estudar à noite em Aracaju, trabalhou em casa de família durante 9 anos para

ajudar nas despesas da casa e dos estudos, “[...] porque não foi fácil a vida durante esses

longos anos, eu trabalhei em casa de família, né? ... era muito difícil!”. Quando começou a

viajar para Aracaju pagou o transporte durante muito tempo. Só depois que a prefeitura de

Divina Pastora passou a oferecer o transporte é que este problema foi amenizado:

Vinha e voltava e chegava em casa às 12 da noite. Saía as 5 e meia da
manhã...no início eu pagava o transporte, depois na gestão de José Marçal
Costa ele comprou um ônibus para transportar os estudantes de Divina
Pastora para Aracaju. (Entrevista ao autor em 29/03/2005)
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Mesmo após ter concluído o curso do 2º grau, com Habilitação para o Magistério, a

professora Conceição trabalhou em Aracaju por mais dois anos exercendo a função de

empregada doméstica. Só após a aprovação em um concurso público42 para o magistério

estadual é que deixou de trabalhar em casa de família e pôde dar início às atividades de

docente no serviço público em Divina Pastora: “[...] com dois anos de formada no magistério

eu fiz o concurso do Estado, passei em 33º lugar para o ensino polivalente (de 1ª a 4ª série)”.

“Cursar Direito”! A princípio, o grande sonho da professora Conceição era ser

advogada. Segundo ela, a frustração deste anseio está vinculada às precárias condições

socioeconômicas de sua família. A alternativa encontrada foi optar pelo magistério por

considerar ser mais fácil conseguir emprego e porque “sempre gostei e contínuo gostando da

profissão de professora”.

De acordo com o depoimento de Conceição, informações relativas ao PQD foram

obtidas através de notícias veiculadas em emissoras de rádio e de televisão e também em uma

reunião marcada pela Diretoria Regional 5, tendo sido convocados para aquela ocasião, todos

os docentes sem nível superior, integrantes daquela diretoria administrativa. A pauta principal

da reunião foi divulgar a informação de que “o governador do Estado estava promovendo esse

projeto para os docentes se qualificarem no nível superior”.

A formação em serviço é uma das dimensões importantes para a materialização de

uma política global destinadas aos professores leigos. Segundo Freitas (1999), o que antes era

defendido pelos educadores como dever do Estado e das instituições contratantes, sejam elas

públicas e privadas, passou a ser de direito dos professores. Nas atuais políticas educacionais

este tipo de formação tem essa relação invertida. A qualificação profissional deixa de fazer

42 A partir da Constituição Federal de 1988 foi instituída a obrigatoriedade para o preenchimento dos cargos,
empregos e funções públicas através da realização de concurso público, conforme estabelece o Parágrafo II, do
Artigo 37 – “a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de
provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração”. (Brasil, 1990, p.29).
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parte de uma política de valorização do magistério para ser tratada como um direito do Estado

e um dever, entendida como uma responsabilidade individual, dos professores.

Para a professora Conceição, outra contingência permeou a escolha para a licenciatura

em História. O seu caso é bastante singular por afirmar que “[...] não gostava de História”. Na

área de licenciatura sempre quis cursar Matemática, todavia, tendo em vista não ter sido

ofertado este curso no PQD2, fez a pré-inscrição para o curso de Português, tendo alterado no

dia da inscrição para o curso de História.

“Mesmo ainda não gostando”, fez a inscrição para o Curso de História por acreditar

que através da obtenção dessa graduação poderia ficar um pouco mais próxima do antigo

sonho de cursar Direito.

[...] porque as pessoas me diziam que História tinha um pouco a ver com
Direito, porque iria ter algumas coisas... algumas leis, né, então, como o
meu sonho era fazer Direito, então aí eu fui pra História.(Entrevista ao autor
em 29/03/2005)

Acompanhando exemplos de outros colegas de curso, a sina para o deslocamento não

foi diferente para Conceição. Moradora da cidade de Divina Pastora, embora tivesse feito

requerimento ao prefeito e alguns vereadores daquele município pleiteando ajuda para o

transporte, nunca foi atendida. Ao relatar a dificuldade de deslocamento para o Pólo,

exemplifica o martírio do primeiro dia enfrentado com uma colega para a ida e vinda à cidade

de Propriá:

Pegamos o transporte em Divina Pastora, fomos até Pedra Branca, de Pedra
Branca pegamos uma carona até Rosário, de Rosário pegamos um caminhão
(mesmo sem conhecer), né, mas o dono do caminhão muito gentil nos levou
até o Pólo, né, ele queria buscar a gente novamente pra trazer em Divina
Pastora. Como nós não conhecíamos o motorista, não aceitamos a carona
dizendo que tínhamos transporte pra retornar (foi uma mentira!) (Entrevista
ao autor em 29/03/2005).

Não muito diferente de outros relatos foram os aspectos apresentados da prática

docente pela professora Conceição. Em suas aulas “sempre colocava o conteúdo exposto no
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quadro” e passava exercícios a partir do conteúdo apresentado, pois “Antes do PQD não

buscava outros recursos [...] recursos que levassem o aluno à sua realidade”. Muitas vezes

também copiava o exercício do próprio livro e cobrava na avaliação: “E, era assim: o

exercício do próprio livro”.

A narrativa de Conceição descreve a sua prática antes do PQD com fortes elementos

da proposta da tendência tradicional. A sua organização dos procedimentos didáticos restringe

o aluno a meramente escutar, decorar e a repetir os conteúdos apresentados. Ao copiar o

exercício do próprio livro didático e cobrá-lo na avaliação, essa ação impede os alunos de

serem reflexivos, criativos e questionadores. Procedimentos que envolvem a reprodução dos

conteúdos propostos, enfatizam e valorizam “a memorização, a repetição e a exatidão”

(BEHRENS, 2005, p.44).

3.7 - Gildaci: “sempre quis ser professora (...) eu jamais mudaria”

Natural da cidade sertaneja de Itabi, Gildaci estudou naquela localidade até completar

a 8ª série. Foi através da profissão de padeiro que o seu pai a criou com os seus 11 irmãos.

Tendo em vista que em Itabi não havia oferta do 2º grau, para dar continuidade aos

estudos, passou a estudar na cidade vizinha de Gararu, cursando a única opção disponível – o

Pedagógico – sendo realizado em uma escola da CNEC.

Para a realização do curso encontrou algumas dificuldades. A primeira delas refere-se

à falta de apoio familiar o que é justificado pela depoente por acreditar que a carência de

capacitação e conhecimento dos seus pais influenciaram sobremaneira na falta de estímulo

para os estudos dos filhos.

A outra dificuldade para prosseguir os estudos está relacionada ao transporte, sendo

esta, em parte, minimizada pelo fato de a prefeitura de Itabi arcar com as despesas. Para o

deslocamento dos estudantes, vários tipos de veículos foram utilizados: caminhonete,
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pequenos automóveis, caminhão pequeno, entre outros. Contudo, em decorrência das

condições das estradas, estudar à noite em Gararu foi sempre um grande desafio, sobretudo na

estação das chuvas: “No inverno era um sofrimento sem fim, o carro quebrava, atolava na

lama ... nós chegávamos várias vezes pela madrugada em nossas casas.”

A realização do curso do 2º grau só foi possível em função da disponibilidade das

bolsas de estudo distribuídas pelos políticos locais. Sem as mesmas seria impossível dar

continuidade aos estudos porque a sua família não tinha condição de pagar as mensalidades.

Ainda quando cursava o Magistério, mesmo sendo menor de idade, Gildaci sempre

tentou ingressar na prefeitura de Itabi. Através da solicitação de uma colega ao prefeito,

conseguiu ser contratada, passando a desempenhar a função de professora em uma creche

escolar, tendo permanecido nesta instituição e na mesma função durante 3 anos.

Após a conclusão do curso de Magistério, realizado na cidade de Gararu, houve a

abertura de um concurso público na Secretaria de Estado da Educação, com vagas destinadas

para o município de Itabi. Tendo em vista a sua aprovação, no mesmo ano ingressou na rede,

e iniciou as suas funções docentes.

A inspiração de Gildaci para ensinar veio de uma vizinha que foi sua professora. Ao

contrário do estímulo recebido por Otaviana, a idéia de Gildaci em seguir a carreira docente

nunca foi bem vista por sua ex-professora: “Não minha filha, não queira pelo amor de Deus ...

você vê ... olhe a minha situação ... olhe a minha situação”. De acordo com Gildaci, a

inspiração para a docência sempre foi muito forte desde sua infância, conforme consta em seu

relato: “[...] desde criança sempre quis ser professora e até hoje eu jamais mudaria para outra

coisa”.

De acordo com Gildaci, a informação a respeito da obrigatoriedade do curso superior

chegou através da Diretoria Regional de Propriá de uma forma coerciva:
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[...] através da DR a gente ficou sabendo que ia acontecer esse vestibular,
esse tal de PQD, que nós professores tínhamos que fazer. Era uma coisa
assim que você tinha que fazer mesmo, não era você querer, era uma
obrigação... tinha que fazer porque senão você ia perder o seu emprego!
(Entrevista ao autor em 14/10/2005)

Segundo seu depoimento, a notícia do suposto credenciamento para continuar no

magistério promoveu uma forte repercussão entre os professores na cidade de Itabi,

ocasionando uma demanda muito grande destes profissionais em busca de cursos de

licenciaturas, tanto para os oferecidos pela UFS, quanto para os de instituições privadas.

O fenômeno do temor de emprego mediante a implantação de políticas de formação

docente não parece ser um fato exclusivo do interior sergipano. Na Argentina, de acordo com

Feldfeber & Imen, na última década, a implementação promovida pelo governo federal

relativa à necessidade de titulação e obtenção de pontuação, provocou, entre os professores

leigos, um considerável efeito do medo pela perda do emprego, conforme explicam, a seguir:

“[...] o temor da perda de emprego funciona como um forte mecanismo de disciplinamento em

um contexto de altos índices de desemprego e flexibilização das relações de trabalho [...]”

(FELDFEBER; IMEN, 2003, p.178).

A graduação em História nunca foi o objetivo principal para Gildaci. A intenção

inicial era cursar a licenciatura em Português. Como não conseguiu aprovação no primeiro

vestibular realizado, ela e mais três colegas contrataram um professor na mesma cidade para

estudar para o vestibular do PQD2. Tendo em vista que todo o grupo iria fazer vestibular para

a graduação em História, Gildaci terminou mudando sua opção, conforme descreve em seu

relato:

Eles queriam História, eu queria Português, então, para eu não perder
tempo, porque aí eles, com certeza, como o grupo maior era de História,
acho que ele ia dedicar maior tempo em História, então eu preferi passar pra
História, pra poder conseguir estudar mais, pra conseguir entrar! (Entrevista
ao autor em 05/04/2005)

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.



149

Com um sorriso estampado em seu rosto, Gildaci contou o resultado daquele grupo de

estudos: “E o mais engraçado não foi nada: porque passou o rapaz que foi dar aula e das

outras três (...) só eu que passei!!! (risos) ... as outras meninas, ficaram!”

A aprovação para o vestibular em História possibilitou um sentimento contraditório

em Gildaci, pois se por um lado ficou alegre com o êxito do resultado, por outro, ficou “[...]

meio frustrada, porque não era o que eu queria!”.

O deslocamento de Gildaci até Propriá foi menos complicado, se comparado com o

das professoras Otaviana e Conceição. Desde que iniciou o curso de História, teve uma

relativa ajuda da prefeitura de Itabi. Os professores locaram um carro para o deslocamento

para Propriá, sendo que a metade do valor da locação era paga pela prefeitura e a outra

metade dividida entre os professores.

Com o passar do tempo, alguns colegas desistiram do curso, outros adquiriram

motocicletas para o deslocamento, culminando no encarecimento do valor a ser pago para o

transporte. Diante de tal situação, e por intermédio de uma colega, Gildaci conseguiu resolver

o seu problema de transporte para o Pólo:

Nós tínhamos que fazer alguma coisa. Sem transporte e com uma despesa
dessa, tem que fazer alguma coisa. E foi com uma colega, que era Secretária
da Educação do Município, que eu consegui ir para o Pólo. Os outros
colegas andaram de ônibus, não tiveram ajuda da prefeitura. (Entrevista ao
autor em 05/04/2005)

Para Gildaci, foram várias as dificuldades encontradas ao longo do curso: despesas

com transporte, necessidade das cópias de apostilas, constantes deslocamentos para Aracaju

para orientação da Monografia do curso, despesas com alimentação e os cuidados com os

filhos. Em contrapartida, ela destaca o grande apoio do marido para a conquista da conclusão

do curso.
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Eu tive apoio do meu marido [...] eu tive uma criança pequena, mas ele
sempre me apoiou, já não tinha mais meu pai e nem minha mãe. Eu tinha
que estudar e o meu marido dizia: “Não se preocupe”. Quando nas noites
que precisei ficar até altas horas da madrugada fazendo trabalhos da escola
e o meu filho acordava, eu o amamentava e o meu marido ficava com ele
para que eu pudesse concluir o trabalho, ou até mesmo estudar para provas,
foram muitas dificuldades mesmo! (Entrevista ao autor em 25/04/2005)

A professora Gildaci ressalta que a sua prática pedagógica era meramente uma

reprodução do que tinha aprendido no curso pedagógico e que tinha convivido durante toda a

sua vida: “Aí você vai lá, você pega um livro, você copia, você dita, ou alguma coisa nesse

sentido”.

A receptividade e a passividade do aluno são algumas das marcas das práticas

pedagógicas da professora Gildaci, antes da realização do PQD. A perspectiva mnemônica do

conteúdo denuncia que o aluno era tratado como um depósito de informações, fatos e

conhecimentos, configurando a idéia de educação bancária, elaborada por Paulo Freire. Para

ele, esse tipo de prática educativa transforma o discente em meras “vasilhas” a serem

“enchidas” pelo professor. Tais práticas configuram a “concepção ‘bancária’ da educação, em

que a única margem de ação que se oferece aos educandos é a de receberem os depósitos,

guardá-los e arquivá-los” (FREIRE, 1987 p.58).

3.8 Alberto: “O pessoal dizia que eu tinha uma boa oratória!”

Filho de um estivador e de uma mãe operária em uma das fábricas de Neópolis,

Alberto diferentemente dos demais colegas, foi o único professor que iniciou sua vida escolar

fora do estado de Sergipe. Seus estudos tiveram início na década de 1970, em uma escola

pública da cidade de Santo André - SP, em face de ter acompanhado a sua mãe para a

realização de um tratamento de saúde.

Alberto classifica esse momento de sua vida como muito bom pelo fato de que em

apenas 3 meses ele aprendeu a ler:
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Foi uma experiência muito interessante que eu jamais esqueci. Porque o
método adotado nesse momento foi um método que eu aprendi a dominar as
letras em mais ou menos 3 meses eu já estava lendo a cartilha! (Entrevista
ao autor em 04/03/2005)

No ano seguinte, ao retornar para Neópolis teve que repetir a 1ª série sob a justificativa

da mãe de que “[...] o ensino em Neópolis é diferente de São Paulo, não é a mesma coisa,

então você vai para a 1ª série”. Em um primeiro momento a idéia não foi bem vista por

Alberto, todavia, posteriormente, esta decisão foi classificada “como muito sábia”, por

compreender que as propostas curriculares desses estados eram diferentes.

Em suas memórias, Alberto explica as diferenças dos métodos empregados nas duas

escolas. Na escola sergipana,

A gente vê é História, Geografia, Matemática, Português e lá não era assim.
Lá a gente trabalhava a 1ª série... não tinha assim o ensino fundamental,
assim o pré, pré 1, pré 2... tinha era o ABC... entrava na 1º série, fazia o 1ª
semestre todo o conhecimento das letras e as sílabas e os números. No 2ª
semestre já ia para uma cartilhazinha para aprender a ler, sempre com muita
gravura, era muita gravura, muitos desenhos, era uma aula muito
interessante! (Entrevista ao autor em 04/03/2005)

Alberto se definiu como um aluno muito tímido. Era tão quieto “que incomodava até a

professora (por ser quieto!)” Esta característica trazia conseqüências como, por exemplo,

dúvidas sobre algum assunto explicado, já que não tinha coragem para perguntar ao professor.

Ao ingressar na 5ª série observou, que em função de novas propostas metodológicas utilizadas

nesta série, foi ampliada a possibilidade de colocar, com clareza, suas idéias em sala de aula,

melhorou o diálogo com os professores e colegas e também foi possível um maior

aprofundamento nos estudos.

Na 6ª série, Alberto reprovou. A partir da 8ª série começou a freqüentar o catecismo, a

igreja católica e um grupo de jovens católicos. A participação no grupo de jovens provocou
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uma grande mudança na sua vida relativa à timidez – “No grupo de jovens tinha aquelas

experiências que a gente tinha que falar... se não falasse ficava em maus lençóis”. A partir do

envolvimento com o grupo de jovens, Alberto “aprendeu a falar”. Foi o ponto chave para as

participações orais em sala de aula e na sua vida cotidiana: “Aí pronto! Isso me desbloqueou e

me ajudou muito na 8ª série em diante. Daí, eu passei a me colocar mais, passei a me expor

mais, né, falar aquilo que eu pensava [...]”.

No final da década de 1970, a única opção para estudar no 2º grau na cidade de

Neópolis era com a habilitação para o magistério. Alberto não via com simpatia este curso

porque entendia ser um muito discriminado, pois carregava o preconceito de ser

eminentemente concebido para a clientela feminina: “Se ser professor era pra mulher eu não

posso ser professor!”.

Mesmo com muitas dificuldades financeiras, Alberto, para a realização dos estudos

no 2º grau, optou pela Habilitação em Contabilidade em uma escola da rede CNEC, na cidade

de Penedo, em Alagoas: “Minha mãe tirava um bocado da boca para pagar o meu curso.” A

realização deste curso foi determinada pelas limitações financeiras da família e pela

expectativa de maior facilidade de obter um emprego na sua cidade: “É por isso que eu fiz

contabilidade! Pelo menos contabilidade eu posso trabalhar no comércio [...]”

Em seus depoimentos, Alberto evidenciou que o seu desejo era cursar o científico,

seguir medicina ou engenharia. Um exemplo deste sonho foi registrado quando ele relembrou

que as suas brincadeiras de criança sempre estavam relacionadas às atividades da engenharia:

As minhas brincadeiras de menino, de moleque, sempre tinham
construções, casinhas, sabe? Ruas, carros, eu ia brincar com os carrinhos,
ruas, casas...eu ia construir aquelas casinhas, é isso! Juntava assim um
monte de colegas, a gente ia lá pra casa, o quintal era grande, a gente fazia
casinhas ... ói que negócio! Era tudo assim! (Entrevista ao autor em
04/03/2005)
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De acordo com Alberto, o seu anseio de estudar engenharia era praticamente

impossível de ser concretizado em função das suas limitadas condições socioeconômicas.

Com os pais separados, a situação tornou-se ainda mais complexa: a mãe recebia um “salário

irrisório” e a ajuda que recebia do pai era bem limitada: “[...] dava algumas coisas... dava um

dinheirinho, dava um material escolar, dava roupa”. Para cursar o científico teria que fazer o

curso na cidade de Penedo, em Alagoas. Teria de atravessar o rio São Francisco, de lancha,

todos os dias, comprar fardamento e livros. Em suas memórias, lembra da frase sempre dita

por sua mãe quando ele manifestava seu sonho em ser engenheiro – “Deixa de besteira! Isso é

muito difícil! Quem já viu pobre chegar a isso? Nunca!”

Concomitante ao curso de contabilidade, Alberto trabalhava com dois tios,

desempenhando as funções de servente de pedreiro e servente de marceneiro. Tais atividades

tornavam a sua vida escolar muito difícil, sobretudo pelo cansaço físico e pela a exigüidade de

tempo para a realização das tarefas solicitadas pelos professores.

Eu comecei, tinha 16 anos, comecei a trabalhar como servente de pedreiro!
Aí com a contabilidade era difícil! Eu carregava coisas pesadas, trabalhava
com concreto, massa, mas eu ia com muita disposição, com muita vontade,
mas era difícil, muito difícil mesmo! Eu lembro que a pele ficava assim...
toda dourada de cimento, ressecada... aí você toma banho e a marca do
cimento fica. Aí eu pegava um oleozinho e passava no corpo todo e depois
tomava banho. (Entrevista ao autor em 04/03/2005)

Um dos aspectos observados na fala de Alberto é a questão da feminilização do

magistério. Para aquele contexto, a discussão sobre o exercício da docência assumiu uma

leitura de gênero, determinando normas para a caracterização do que seja trabalho masculino

ou feminino.

De acordo com estudos de Souza (1996), serviços sociais na área de educação, saúde

ou assistência social têm uma forte carga de representação simbólica enquanto atividades de

mulheres. Para a autora, a justificativa para a feminilização do magistério, aparece como
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fenômeno natural, em face da exigência de qualificação para o exercício da docência. Ela

identifica o magistério, no nível da representação simbólica, como dom natural, é uma forma

estratégica de baratear a força de trabalho, de esvaziamento de conteúdo e, como

conseqüência, da desqualificação do trabalho docente.

O professor Alberto foi quem apresentou a maior diversidade de experiências de

trabalho antes de ingressar no magistério público. No decorrer do curso de Contabilidade,

Alberto recebeu uma proposta de um dos professores do curso para estagiar no referido setor

da fábrica Peixoto Gonçalves, situada no município de Neópolis. Segundo o professor, seria

uma experiência que poderia resultar em um futuro emprego na fábrica, “Mesmo que não dê

para você ficar, é uma experiência ... é como se fosse um estágio, você aceita e começa a

aprender, depois se der pra você ficar [...]”

As promessas de trabalho na fábrica não vingaram. Após a conclusão do curso em

1984, Alberto estava desempregado. Nesse momento, um colega deu-lhe a função de

coordenador, no turno da noite, em uma escola da rede CNEC, no Povoado Passagem, em

Neópolis. Foi assim, que de uma forma semelhante à trajetória da professora Edma, ou seja,

também após concluir o curso de Contabilidade, Alberto deu os primeiros passos em

atividades ligadas ao ensino.

Alberto justifica o motivo de ter assumido este novo desafio: “Eu estava parado e não

queria ficar como servente de pedreiro, terminar o ensino médio e ficar como servente de

pedreiro... aí eu fui trabalhar”. Iniciou as atividades na escola recebendo meio salário mínimo.

Para quem tinha 19 anos de idade, relata, “[...] foi uma experiência boa!” Dentre as diversas

atividades da coordenação, a de que mais gostava era a lida com adolescentes.

Em 1986, surgiram vagas para duas disciplinas na escola. Considerando que Alberto

estava demonstrava gostar do trabalho, foi convidado pelo diretor para ministrar aulas de

Educação Artística e Ensino Religioso. Prontamente o convite foi aceito uma vez que
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Isso já era gostando da coisa, do processo, que quando eu chegava na escola
tinha uma relação boa e ia nas salas de aula, dava os avisos, aí foi uma coisa
instantânea! Eu já tinha certeza que na sala de aula também eu não teria
dificuldades. Aí eu comecei a trabalhar Educação Artística e Ensino
Religioso nas 5ª e 6ª séries. Foi bom, foi uma experiência boa! E daí
começou a minha paixão pela educação! (Entrevista ao autor em
04/03/2005)

No início das atividades profissionais na escola da CNEC, a carteira profissional foi

assinada como professor, embora ainda não exercesse esta função. As atividades docentes

foram iniciadas no mês de março de 1986 e encerradas no mês de outubro do mesmo ano, em

função da sua demissão. Alberto recorda que o desligamento da escola foi decorrente do seu

envolvimento com política partidária.

Concomitante às atividades desenvolvidas na escola, Alberto montou um pequeno

grupo de teatro na cidade de Neópolis. Em busca de patrocínio para a organização e

apresentações do grupo, passou a manter contatos com partidos políticos divergentes das da

direção da escola em que ensinava, “[...] com a ilusão de que os políticos poderiam fazer

alguma coisa” para ajudar o grupo. Esta posição originou fortes atritos com membros da sua

escola, recebendo, inclusive, orientações para se afastar do grupo político divergente:

E eu fui à frente, disse que não iria me afastar porque tinha um propósito
que era no governo para eu alavancar recursos para que o grupo de teatro
tomasse forma, corpo e pudesse fazer um trabalho legal. Só que o diretor
colocou, deixou bem claro que, se eu continuasse envolvido daquela forma
com o grupo divergente não seria ético porque tinha algumas coisas naquela
escola (eu sabia de algumas coisas e não podia soltar que era muito
complicado) e causava certo constrangimento para ele enquanto diretor.
(Entrevista ao autor em 04/03/2005)

Diante deste quadro, Alberto foi sumariamente demitido, ficando mais uma vez sem

emprego. Logo depois do desligamento da escola do CNEC, surgiu uma nova oportunidade de
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emprego: trabalhar na Usina Grande Vale. Na época, era o momento da moagem da cana, e

ele exerceu a função de cabo de turma.

A avaliação da nova empreitada não foi considerada como satisfatória em decorrência

das próprias características do trabalho a ser realizado:

Mas eu não gostei muito do resultado, não! Valeu pela experiência! [...]
como cabo de turma ou você rouba para usina ou rouba para o peão, na
contagem das áreas do corte da cana, né? E, se você roubasse para o peão
você estaria sujeito a ser demitido pela empresa; se você roubasse para
empresa (o pessoal era muito ignorante), você corria o risco de ser cortado
de facão, assim, aquele facão enorme! Aí eu ficava com medo! (Entrevista
ao autor em 04/03/2005)

Em função das condições de trabalho as quais foi submetido, Alberto resolveu pedir

demissão da Usina Grande Vale, conforme sua própria justificativa, “Porque assim eu não vou

ficar aqui, não! Não é para mim! Eu não vou roubar nem para a empresa e nem para os

empregados”.

Um último trabalho exercido antes de ingressar definitivamente na docência foi a

experiência realizada com carro de propaganda pelas ruas da cidade de Neópolis. O convite

foi originado em decorrência de que “O pessoal dizia que eu tinha uma boa oratória!”

Alberto, seguindo o exemplo da depoente anterior, não pretendia inicialmente ser

professor. Sua grande vontade, desde criança, era ser engenheiro. De acordo com a sua

narrativa, o sonho foi desfeito em face das precárias condições financeiras de sua família e

pela falta de oportunidade em sua vida: “Se eu tivesse oportunidade de seguir aquilo que eu

queria, talvez, não tenho certeza, talvez eu fosse engenheiro”.

Um outro fator influenciou consideravelmente a opção de Alberto para a carreira do

magistério. A experiência adquirida na coordenação e, posteriormente, na docência da escola

da CENEC durante aproximadamente um ano e meio, fez brotar o sentimento de “ficar

apaixonado pelo ensino”, conforme esclarece, a seguir:
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[...] quando eu chegava na escola tinha uma relação boa e, ia na sala de aula,
dava os avisos, aí foi uma coisa instantânea! Eu já tinha certeza que na sala
de aula também eu não ia ter dificuldades. Aí eu comecei a trabalhar
Educação Artística e Ensino Religioso, 5ª e 6ª séries. Foi bom, experiência
boa! E daí começei a minha paixão pela educação. (Entrevista ao autor em
04/03/2005)

Na opinião do professor Alberto, a necessidade de formação superior para os

professores foi colocada de uma forma impositiva na escola em que trabalhou. De acordo com

o seu relato, a pressão para a realização de um curso de licenciatura fez parte do cotidiano nos

corredores da sua escola em Neópolis. Era muito comum ouvir da direção que “Quem não

tivesse o nível, depois de 10 anos, estaria fora da educação”. O receio de ser impedido de

continuar desenvolvendo o exercício docente foi um dos fatores principais para a busca pela

graduação em História, no Pólo Regional de Propriá.

Alberto foi o único professor que vinculou a realização do curso oferecido pelo PQD

com a possibilidade de melhoria salarial, pois seus “vencimentos eram muito baixos”, tendo

em vista que no município recebia “R$ 220,00 de salário base”.

Através do curso oferecido pelo PQD2, o professor Alberto vislumbrou a oportunidade

de obter aprendizagens atualizadas e informações para o exercício da docência. Para Alberto,

a graduação em nível superior reforçou a expectativa de “... poder colaborar com a educação

de uma forma mais qualificada”.

Também a justificativa de encantamento pela História foi a tônica do depoimento de

Alberto para a escolha do curso de graduação “[...] eu gostava de estudar matemática, gostava

de todas as disciplinas (português também), sempre tive uma relação muito boa, mas História

sempre foi especial”. Um outro fator marcou decisivamente a opção pela licenciatura em

História – a facilidade de decorar – constatada desde o início da sua escolarização, sobretudo

a partir do curso ginasial, conforme nos relata:
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Isso de 5ª à 8ª. Aí pronto! Começou a partir daí! Essa facilidade de lidar
com a disciplina de História, em decorar com facilidade os fatos, as datas,
tudo aquilo que a professora passava e que colocava no caderno (nesse
tempo não tinha livro), tinha livro de Português e tinha livro de Matemática,
eu lembro, mas livro de História a gente não tinha, nem livro de Geografia.
Era tudo copiado no caderno! Assim, foi uma experiência boa mas a
lembrança que eu tenho é que era tudo decoreba, né. Eu decorava pra tirar
nota e depois relaxava, não lembrava de tudo, esquecia. (Entrevista ao autor
em 04/03/2005)

A prática pedagógica relatada por Alberto está pautada na concepção de que o ensino

de História consistia no repasse dos conhecimentos para os alunos de forma mnemônica,

sendo a aprendizagem meramente receptiva e mecânica. A repetição dos exercícios

sistemáticos e a recapitulação do assunto propunham ao educando reter a matéria para que

fosse verificada em avaliações geralmente escritas. (LIBÂNEO, 1995, p.24)

O depoimento de Alberto denota que os ensinamentos recebidos em História foram

pautados em propostas de ensino tradicional. Assim, a narrativa do professor conduzia o aluno

para a memorização mecânica do conteúdo da disciplina.

Alberto rememora, com risos, a metodologia de estudo utilizada nas casas dos colegas

para o desafio da prova de História. Para o êxito na avaliação, era imprescindível ter que “[...]

fazer a página. Tinha que transcrever e eles acompanhando ... ponto por ponto, vírgula por

vírgula, as exclamações e tudo!” (risos). O grande desafio para Alberto nessas avaliações era

imaginar de onde a professora iria “tirar a questão”.

O depoimento de Alberto sobre a proposta de estudo para obter sucesso na avaliação

de História, está, desse modo, de acordo com Bittencourt (2004), já que a descrição acima

denuncia um dos métodos mnemônicos utilizados pelos alunos para o exercício da memória,

ao observar que

A memorização era a tônica do processo de aprendizagem e a principal
capacidade exigida dos alunos para o sucesso escolar. Aprender era
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memorizar. Tal concepção de aprendizado, fundamentada no
desenvolvimento da capacidade do aluno em memorizar, criava uma série
de atividades para o ‘exercício da memória’, constituindo os chamados
métodos mnemônicos. (BITTENCOURT, 2004, p.68)

Como resultado da facilidade de decorar os assuntos ministrados nas aulas de História,

as notas das provas de Alberto eram geralmente muito boas. Como sempre era um dos

primeiros a terminar a prova, tornou-se muito usual ouvir dos colegas a expressão “É 10!”. A

facilidade mnemônica de Alberto foi determinante para a realização da graduação em

História, no PQD da Universidade Federal de Sergipe.

Alberto reconhece que a sua prática pedagógica antes da graduação em História era

“[...] bastante tradicional: tinha uma formação sem profundidade, sem contextualização, a

gente estudava História era pra decorar: fatos, datas e heróis. Então era aquela história”.

Outro aspecto apontado foi assumir o autoritarismo praticado em sala de aula. Era um

professor exigente que centralizava o poder da ordem, conforme sua descrição:

[...] aquele professor que domina a sala que os alunos não dão um pio na
sala e que ninguém pode reclamar muito, se reclamar muito vai sofrer as
penalidades, vai ser castigado de alguma forma: ou com perda de pontos ou
até com a expulsão da sala e, até, às vezes, suspensão da escola quando o
aluno desobedece dizendo que está certo e questionando a autoridade do
diretor ou do professor. (Entrevista ao autor em 04/03/2005)

A narrativa do professor Alberto sinaliza que a sua prática pedagógica antes do

ingresso no Curso de História da UFS era caracterizada pelo autoritarismo e pelo rigor. Para

seu aluno restavam ações de obediência sem indagações, ou seja, a real tarefa no processo

educativo era a de cumprir ordens preferencialmente sem questionar os objetivos

estabelecidos pelo professor.
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As narrativas dos professores foram marcadas pelas difíceis condições

socioeconômicas de suas famílias e das suas localidades. Tais características decorreram em

entraves significativos para a iniciação da vida escolar destes profissionais.

Todos os professores entrevistados, oriundos das localidades rurais, relataram a

necessidade da inserção precoce do trabalho em atividades agrícolas como forma de ajuda ao

sustento econômico da família que sempre foi um fator limitador para a vida escolar.

Outro problema relatado foi a carência de escolas em suas localidades, provocando a

necessidade de deslocamento para áreas urbanas a fim de prosseguirem seus estudos. Para

alguns, a falta de estímulo familiar e a dificuldade de transporte foram fatores que implicaram

entraves significativos para darem continuidade à vida escolar.

Tudo isso remete aos estudos de Petty et al. (1981), a condição de marginalidade da

maior parte da população rural brasileira é caracterizada “pela escassez de todo tipo de

recursos e pela falta de poder para realizar as transformações mais elementares que se

impõem”, o que inevitavelmente repercute diretamente na qualidade educacional das

localidades rurais. A pobreza, a necessidade da força do trabalho manual da criança nas

atividades agrícolas, a quantidade mínima de terras e as dificuldades ao acesso dos serviços

públicos formam um conjunto de fatores que reforçam as desigualdades de condições de vida

que outros sistemas sociais determinam e consolidam.

Diante das condições de vida nas localidades rurais e de áreas periféricas relatadas

pelos professores, a alternativa dos estudos é vista como única possibilidade de ascensão

social, inclusive como condição necessária para a conquista de um emprego na cidade e,

conseqüentemente, para melhoria das condições econômicas.

Nas narrativas dos professores acerca do período do início da vida adulta, um tema

importante sobressaiu, a necessidade de continuar trabalhando tanto para o sustento próprio,

quanto para o auxílio econômico das suas famílias. Nos relatos também reincidem registros da
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manutenção de suas limitadas condições socioeconômicas, como também das condições

precárias onde residiam; a escassez de opções para darem continuidade aos estudos; as

dificuldades de locomoção para irem às instituições escolares, que, na maioria dos casos,

estudavam em outras cidades; a expressiva complexidade em conseguir emprego em suas

localidades, e, os entraves em ter que, simultaneamente, trabalhar e estudar.

A inserção destes professores no mundo do trabalho formal é repleta de contingências

e de dificuldades, sendo necessário observar particularidades e, sobremaneira, as relações

mantidas com as autoridades locais. Assim, em função de não ser prática a realização de

concurso público em algumas localidades, marcadamente, o papel do favor político é o fator

decisivo para quatro professores depoentes no serviço público através da indicação política.

A aprovação em concurso público, no início da década de 1980, foi a forma de

ingresso no magistério público dos demais professores. Vale observar que todos tinham

concluído o 2º grau, com Habilitação em Magistério, o que os possibilitou a prestarem o

concurso.

A falta de oportunidades de emprego obrigou os professores a desempenharem

atividades bem díspares em relação aos cursos que realizaram em suas localidades. Em nome

da sobrevivência, como exemplos, foram exercidas as funções de empregada doméstica, cabo

de turma (em uma usina de cana-de-açúcar), anunciante de carro de som, até surgir

oportunidade do ingresso no magistério público.

Para um grupo de professores a escolha pela carreira do magistério como profissão,

começou a ser maturada desde a infância. Nas narrativas de algumas mulheres, o que

prevaleceu para a justificativa de ser professora, foi a idéia do dom, da vocação, do gosto, do

caráter social da profissão. Um argumento comumente utilizado em suas memórias é o de que

não optariam por outra profissão. .
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Nos relatos de Gildaci e, sobretudo nos de Claudomir, a motivação pela escolha da

docência foi justificada a partir de figuras referenciais no núcleo familiar e também pela

influência de alguns professores que marcaram a trajetória escolar deles. Além destes

aspectos, a falta de opções e a possibilidade de conseguir emprego com maior facilidade

foram pontos influenciadores para a escolha da profissão. Assim, dentro do mundo possível e

de suas particularidades espaço-temporais, a escolha profissional foi muito calcada nos

valores culturais adquiridos em seus percursos.

Ante as contingências, a opção pela docência foi um dos poucos caminhos possíveis

para Alberto, Conceição e Edma. De acordo com suas narrativas, esta escolha profissional

possibilitou uma maior abertura para conseguir um emprego, assegurando assim melhores

condições de sobrevivência.

Para estes professores, a escolha pela docência foi uma das últimas possibilidades

profissionais, uma vez que almejavam profissões com maior prestígio social e melhor

perspectiva de remuneração. Foram os fatores socioeconômicos que influenciaram

significativamente na opção pelo magistério, conforme podemos observar em suas narrativas.

Com relação à busca da qualificação em serviço, foram múltiplas as motivações que

conduziram os professores a buscar a formação superior através do Projeto de Qualificação

Docente, da Universidade Federal de Sergipe. Embora seja uma determinação legal, a

formação em nível superior definida através do Art. 74 da LDB, apenas 3 professores

mencionaram este fator como definidor para a busca dos cursos oferecidos pelo Projeto de

Qualificação Docente, na cidade de Propriá.

A partir dos depoimentos dos professores Alberto, Gildaci e Conceição, pode-se

observar uma forte relação hierárquica dos empregadores acerca da necessidade da formação

superior. A imposição acerca da qualificação docente é uma forte demonstração de que os

grupos profissionais encontram-se “seguros por uma pinça entre a sociedade global, presente
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por meio das autoridades públicas que são seus reguladores – e, eventualmente, seus

empregadores – e sua clientela particular [...]” (ENGUITA, 2003, p. 109).

Uma vez que concorreriam ao vestibular exclusivamente com seus pares, as

professoras Edma e Otaviana vislumbraram a possibilidade de uma maior facilidade de

ingresso ao curso superior, pelo fato de o Projeto de Qualificação Docente ser voltado

exclusivamente para docentes em pleno exercício do magistério.

Os relatos dos professores apontaram várias contingências para a opção pela

licenciatura em História. A facilidade pelo conhecimento específico da disciplina, a natureza

da dimensão política implícita na ciência histórica, a facilidade de acesso ao ensino superior

através do vestibular do PQD e a relação de empatia com a matéria foram os argumentos

utilizados pelos professores para a escolha da graduação em nível superior através do curso de

História.

Uma vez vencido o desafio da aprovação no vestibular para o PQD2, várias

dificuldades foram enfrentadas pelos professores para a realização da graduação no curso de

História, ao longo da trajetória de quatro anos no Pólo Regional de Propriá.

Segundo os depoimentos dos professores, um dos principais problemas da política de

formação em serviço do Projeto de Qualificação Docente foi a falta de alternativas

encontradas pelos professores cursistas na questão da redução da carga horária para a

realização da licenciatura em História, no Pólo Regional de Propriá..

A maioria dos professores entrevistados confessou múltiplas limitações durante a

realização do curso para conseguir associar a vida de graduando em História, do PQD da

Universidade Federal de Sergipe, com o cotidiano docente em suas escolas e com a vida

familiar.
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A proposta pedagógica do PQD2 estabeleceu o processo didático presencial com aulas

às quintas-feiras e aos sábados como dias letivos, no intuito de interferir o mínimo possível

nos horários das aulas dos professores em suas escolas.

A fim de assegurar a integralização curricular dos cursos, foram ofertados períodos

letivos regulares e períodos letivos intensivos. Os períodos regulares foram ofertados de

acordo com a periodicidade estabelecida nos currículos e os períodos intensivos,

disponibilizados sempre durante os períodos de férias dos professores, assegurando a

integralização curricular dos cursos oferecidos (UFS/PQD2, 2002, p.15).

Para alguns professores, o transporte foi um dos maiores obstáculos enfrentados para a

participação das aulas no Pólo Regional de Propriá e, excepcionalmente, por conta do caráter

de algumas disciplinas, em outros espaços aparelhados localizados no Campus Universitário

da UFS, em São Cristóvão.

A questão do transporte dos alunos para os Pólos Regionais sempre foi preocupante e

desgastante. Nas reuniões semanais dos coordenadores, ocorridas na sala da Coordenação

Geral do PQD, foi muito comum ouvirmos relatos das colegas acerca dos atrasos e até mesmo

das faltas de muitos alunos pela ineficiência do serviço de transporte por parte de algumas

prefeituras.

No tocante ao Pólo Regional de Propriá, apesar de não constar formalmente no Projeto

de Qualificação Docente a oferta de transporte ser atribuição específica dos prefeitos, a

maioria dos vinte e cinco municípios integrantes do Pólo sempre assegurou a disponibilidade

de transporte para os alunos se deslocarem para assistir as aulas do PQD, tanto as realizadas

nos Pólos, quanto as realizadas no Campus de São Cristóvão.

Ainda com referência ao Pólo Regional de Propriá, vale observar que os alunos que

enfrentaram a maior dificuldade de deslocamento para as aulas, geralmente eram os oriundos

dos municípios mais distantes e também os de menor condição econômica, fator este
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agravado quando as autoridades municipais eram adversários políticos dos professores que

não se comprometiam com a qualificação destes profissionais.

De uma forma geral, observa-se que a sobrecarga imposta pelas das atividades

pedagógicas contribuiu sobremaneira para a ampliação da jornada de trabalho dos professores

cursistas, o que pode não ter favorecido um melhor desempenho acadêmico durante o

processo de formação.

As narrativas das professoras revelam que os problemas familiares, de ordem

financeira, de transporte, de saúde, foram aquelas que mais dificultaram a trajetória em busca

do curso superior, inclusive, contribuindo sobremaneira para a desistência de algumas

docentes.

Os depoimentos apresentados oferecem importantes subsídios para compreender que:

“Em seu trabalho, um professor se serve de sua cultura pessoal, que provém de sua história de

vida e de sua cultura escolar anterior [...]” (TARDIF, 2002, p.262).

As falas dos egressos apontaram que suas práticas pedagógicas estavam restritas aos

princípios tradicionais de ensino. As características da escola interiorana, o contexto

socioeconômico das localidades em que viveram, as concepções de vida, foram algumas das

condições que circunscreveram a construção da experiência profissional desses professores.

O ingresso no curso de História da UFS, via PQD, constituiu-se, sem sombra de

dúvidas, em um grande marco para os sujeitos integrantes desta pesquisa. O próximo passo do

nosso trabalho é conhecer, através de suas narrativas, a leitura que os professores fizeram

acerca das mudanças ocorridas na vida pessoal, bem como dos saberes e práticas adquiridas

para o magistério, tendo em vista a conclusão da graduação.

No próximo capítulo, a fim de melhor subsidiar a compreensão da influência exercida

pela qualificação superior, mostraremos depoimentos dos sujeitos entrevistados e dos gestores

das escolas em que esses profissionais atuam.
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CAPÍTULO IV

DO GIZ AOS EFEITOS DA FORMATURA: A VIDA DOS

PROFESSORES APÓS O PQD

O propósito deste capítulo é apresentar alguns dos desdobramentos ocorridos nas

práticas pedagógicas e na vida pessoal de professores egressos do curso de licenciatura em

História, realizado no PQD da Universidade Federal de Sergipe, no Pólo Regional de Propriá.

Este capítulo também é composto pelas narrativas dos gestores das escolas em que atuam

esses docentes, sendo apresentados, à luz de suas concepções, efeitos da qualificação em

serviço, ocorridas nas práticas pedagógicas em seus respectivos estabelecimentos de ensino.

Este capítulo, a exemplo do anterior, foi elaborado a partir das concepções dos

professores acerca dos desdobramentos da formação em História em proveitos pessoais e

profissionais. Partimos deste princípio ancorados na idéia de que “[...] toda pesquisa sobre o

ensino tem, por conseguinte, o dever de registrar o ponto de vista dos professores, ou seja, sua

subjetividade de atores em ação, assim como os conhecimentos e o saber-fazer por eles

mobilizados na ação cotidiana” (TARDIF, 2002, p.230). Assim, sempre à luz dos

depoimentos fornecidos, foram apontados aspectos na vida pessoal relacionados ao PQD; as

inovações das práticas pedagógicas desses sujeitos; suas novas propostas metodológicas;

situações de aprendizagens e alguns novos anseios frente ao desafio da formação superior.

De acordo com os entrevistados, a conclusão do curso de História proporcionou

mudanças significativas em suas práticas pedagógicas e pessoais. No geral, antes da

realização do curso de História, os paradigmas pedagógicos dos professores entrevistados

eram caracterizados pela valorização do ensino humanístico e da cultura geral, tendo a
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proposta metodológica marcas dos pressupostos da tendência tradicional. Concernente à vida

pessoal, novos valores e concepções passaram a fazer parte dos seus cotidianos.

Após a conclusão do curso superior, a organização do trabalho docente sofreu várias

mudanças em face aos novos saberes adquiridos na academia, sobretudo na perspectiva de

possibilitar aos alunos a construção de conhecimentos com maior grau de criticidade e

consciência social. Para tal, as práticas docentes desses professores passaram a ter novos

pressupostos teórico-metodológicos utilizados no cotidiano de suas ações pedagógicas, apesar

das múltiplas limitações encontradas na instituição escolar.

4.1 “[...] parece que a mente ficou mais aberta”: A prática docente

Com objetivo principal de fugir de práticas centradas na “didática tradicional” e poder

estimular o aluno para a aprendizagem em História, o professor Alberto, em alguns

momentos das suas atividades em aula, tem inserido a música como recurso didático.

Mesmo tendo fins previamente determinados para novas dinâmicas de aprendizagem em

sala de aula, o trabalho com músicas é visto por alguns colegas professores e diretores

como uma forma de “enrolar”,

Antes do PQD eu não trabalhava com músicas. Era trabalho, como já foi
colocado, centrado na didática tradicional, né, com um pouco de
progressista. Mas trabalhar com música, para alguns colegas diretores era
enrolar e no PQD você tem essas orientações, tem os textos que lhe dão um
embasamento muito amplo. (Entrevista ao autor em 04/03/1995)

De acordo com Alberto, mesmo antes do ingresso no curso de História, as suas

preferências musicais “sempre foram da MPB”. Ao longo da formação superior, o seu

gosto “ficou mais evidente porque a gente trabalhava com disciplina específica ‘História’,
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Didática da História’, e trabalhava como lidar com música, como lidar com cinema, né, a

gente (eu) aprendi muita coisa, os colegas também” [...].

O cotidiano familiar de Alberto foi influenciado pela formação superior. As aprendizagens

obtidas através do curso também alteraram alguns hábitos musicais dentro do seu lar, pois,

a partir do PQD, “a gente, inconscientemente é a nossa prática, dia-a-dia, eu acredito que

vai transformando, mexendo com a vida dos que estão à sua volta”. De acordo com

Alberto, o gosto musical da sua esposa foi modificado em função dos seus hábitos e dos

seus questionamentos, conforme expõe, a seguir:

[...] houve uma mudança de hábito porque as músicas que a minha esposa
ouvia eram sempre de músicas internacionais.Quando eu ia para Aracaju
comprar, comprava CDs, ela sempre trazia músicas internacionais, aí eu
questionava muito: ‘O que é que você está entendendo disso? Você mora no
Brasil, não estuda inglês! Aí, tudo bem! Aquelas músicas que eu trazia para
casa que eu comprava diferentes, e aí ela chega com os CDs de MPB
(Milton Nascimento (risos), Zé Ramalho), músicas “Você está adivinhando
o meu pensamento?” (...) – é importante- né, e ela agora já compra os CDs,
já, CDs da música da MPB, do meu gosto... o gosto dela mudou! (Entrevista
ao autor em 04/03/2005)

A utilização de músicas é apontada por Alberto como um dos itens inovadores apreendidos

na formação superior que tem surtido efeitos até em seu próprio lar. A sua narrativa dá

mostras de que nas aulas existem propostas de correlações entre conteúdos trabalhados

com técnicas mais adequadas, partindo do princípio de que a música, “além de ser veículo

para uma boa idéia, a canção (e a música popular brasileira como um todo) também ajuda a

pensar a sociedade e a história. A música não é apenas ‘boa para ouvir’, mas também é

‘boa para pensar’” (NAPOLITANO, 2005, p. 11).

As suas aulas denominadas de “barulhentas” configuram-se em outro tipo de problema

enfrentado pelo professor Alberto na sua lida docente. Segundo ele, a participação em
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debates tem o objetivo de estimular o aluno a expor suas idéias, quebrando de certa forma

a concepção do discente de exercer a função meramente receptiva e passiva na instituição

escolar.

As aulas participativas vão de encontro à concepção da escola tradicional, cuja

característica também é alicerçada nos moldes da disciplina, da organização e do silêncio.

Para Alberto, o questionamento dos diretores das aulas definidas como “barulhentas” pode

ser justificada “[...] porque essa visão crítica incomoda às vezes, o fato de o diretor

questionar as aulas ‘barulhentas’ é isso, é por aí. Questiona porque não quer que o aluno

tenha a visão que deturpe o seu procedimento autoritário”.

Segundo Alberto, o embasamento teórico e o contato com novas experiências

metodológicas adquiridos no curso do PQD têm dado suporte para argumentar em defesa

desta nova proposta metodológica utilizada em sala de aula, sobretudo para aqueles

diretores denominados por ele como “tradicionais”. Considera ainda que, do ponto de vista

profissional, a ampliação da possibilidade de diálogo frente aos diretores, sempre com a

utilização dos argumentos teóricos, é um ponto muito positivo adquirido com a conclusão

do curso de História pelo fato de estar conseguindo, através da “autoridade adquirida com

o conhecimento”, minimizar “[...] as idéias ultrapassadas de certos diretores”.

A forma de leitura de revistas e de programas televisivos sofreu alterações após Alberto

concluir a graduação em História:

As leituras que eu fazia eram leituras de revistas, canais de TV (que eram da
educação tipo: TV Escola, TV Cultura), então sempre estava “ligado”
nestes programas, as revistas, até mesmo essas leituras, após o PQD,
passaram a ser feitas de outra forma, não mais aceitando tudo aquilo, por ser
uma matéria nova, um fato novo. Ás vezes dá a impressão que a verdade é
absoluta, é aquilo mesmo. Mas, a partir do PQD também essas leituras
passaram a serem vistas de outra forma, eu passei a questionar essas
leituras, essas revistas...a “Época”, por exemplo, hoje eu tenho uma visão

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.



170

totalmente diferente... a “Época”, a “Veja”, a “Nova Escola”, são
importantes mas a gente tem que ter um olhar diferente. (Entrevista ao autor
em 04/03/2005)

A “leitura” a que o professor Alberto se referiu é relativa à sua nova postura adotada

perante os documentos. Sua fala denota que, após a realização do curso, os programas

televisivos e as revistas passaram a ser analisadas criticamente, com olhares mais apurados.

A constante cautela que o professor de História deve ter acerca desses materiais é

primordial em virtude de que

O documento não é inócuo. É antes nada o resultado de uma montagem,
consciente ou inconsciente, da história, da época, da sociedade que o
produziram, mas também das épocas sucessivas durante as quais continuou
a ser manipulado, ainda que pelo silêncio. O documento é uma coisa que
fica, que dura, e o testemunho, o ensinamento (para evocar a etimologia)
que ele traz devem ser em primeiro lugar analisados desmitificando-lhe o
seu significado aparente. (LE GOFF, 1996, p. 547-548).

Outro aspecto de mudança adotado pelo professor Alberto tem sido relativo à

disposição das carteiras em sala de aula. A alteração das posições tem como objetivo tornar a

aula mais dinâmica e participativa, conforme expõe a seguir: “Porque dá aquela impressão

que o professor sabe tudo e de que os alunos sejam soldados treinados... um manda e os

soldados obedecem. É o general lá! (risos) Bureau pra mim, bureau e sala enfileirada só se

não houver jeito”.

O objetivo do professor Alberto em formar as cadeiras em círculos (foto 04), sinaliza a

intenção de tornar o espaço da sala de aula mais prazeroso e democrático. Segundo ele, tal

posição facilita a exposição dos conteúdos e estimula os debates e os questionamentos,

contudo, às vezes, esta proposta esbarra na condição do espaço físico da sala de aula e na

quantidade de alunos, de acordo com a sua explicação, a seguir:
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Na escola estadual (...) as salas são apertadas e o número de alunos é bem
maior. Então não dá para dispor, organizar os alunos em círculos. Já (...)
pelo município, aí já é diferente: as salas são amplas, têm condições de a
gente organizar em círculo, facilitando assim o trabalho (Entrevista ao autor
em 04/03/2005).

Para Alberto, o PQD também possibilitou inaugurar nova pauta de relação no seu

espaço da sala de aula. Segundo ele, a mudança da disposição das carteiras tem por objetivo

democratizar o seu trabalho pedagógico na intenção de destituir o conceito perante seus

alunos de que a figura do professor é poderosa e onipotente. A narrativa reforça a idéia de que

no processo educativo, cabe ao professor tomar a maior parte das iniciativas a fim de

estabelecer a tônica do relacionamento em sala de aula (AQUINO, 1996, p.23).

Fonte: Atividade de campo (2005). Autor: Paulo Heimar Souto.

Foto 04 - Situação de Aprendizagem: disposição dos alunos em círculo. Colégio em
Neópolis – SE.
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O professor Alberto observou que a troca de experiências com seus pares e com os

professores da UFS influenciou consideravelmente a mudança na forma de conceber e ensinar

História. Segundo ele, “alguns conceitos antigos caíram totalmente”, principalmente por ter

tido a oportunidade de estudar Filosofia, Antropologia e Sociologia. O contato com várias

teorias possibilitou passar a ter novos questionamentos em sala de aula, sobretudo, em colocar

o aluno a pensar do ponto de vista filosófico, antropológico e sociológico. Até seus princípios

religiosos foram afetados, “[...] porque minha mãe sempre foi uma pessoa religiosa e hoje eu

tenho uma formação religiosa muito profunda”.

No depoimento do professor Alberto, foram tecidos alguns comentários acerca da

aprendizagem dos discentes em decorrência das inovações metodológicas introduzidas. A

sua primeira observação sobre aprendizagem é que ela se dá de uma forma. “[...] muito

lenta, é um processo lento. Não aparece assim num primeiro instante”. Para ele, a falta da

compreensão de que a aprendizagem ocorre numa perspectiva processual parte daquelas

pessoas que não conhecem o contexto do sistema educacional. São as “[...] pessoas que

estão à margem, não estão percebendo como é que é o processo”.

Com naturalidade também são recebidos os questionamentos formulados pelos alunos

relativos aos procedimentos metodológicos adotados nas aulas de História. Para Alberto,

tais situações são normais, tendo em vista que os alunos, ao longo das suas trajetórias,

foram condicionados na “procura de resultados imediatos”. Embora ocorram reclamações e

questionamentos, após a inserção das inovações, os alunos “inconscientemente eles vão se

adequando, inconscientemente, apesar da reclamação eles vão se adequando. Muitos deles

só percebem os resultados depois”. De acordo com o relato de Alberto, um fato concreto

que exemplifica o reconhecimento do seu trabalho em sala de aula, foi relatado por uma

ex-aluna, conforme narra a seguir:
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Olha, professor (Alberto): realmente, do jeito que você trabalhava, eu não
gostava. Agora eu percebo que realmente é interessante, a gente aprende
muito mais do que decorar, que muitas vezes, na prova, você, nem decorar
você decora – é a cola prontinha debaixo da carteira e copia. (Entrevista ao
autor em 04/03/2005)

A ampliação do conhecimento e da base teórica possibilitada pelo PQD resultou em

maior segurança para as aulas de outros professores. O depoimento do professor Claudomir é

bastante ilustrativo a esse respeito:

Para você ter uma idéia, eu tinha dificuldade de passar duas aulas... tendo
argumento pra dar duas aulas seguidas, né? E agora, eu tenho essa condição,
meu preparo... é... intelectual até, me dá essa condição de você passar duas
horas com os argumentos, com um maior preparo na matéria estudada, isso
me deu uma condição de desenvolver propostas interessantes em sala de
aula. (Entrevista ao autor em 18/03/2005)

Para falar a respeito do curso de História no PQD, Claudomir se reportou a sua

primeira experiência de graduação no Campus da UFS que ficou inconclusa. Segundo ele,

ambas foram importantes para a sua formação, embora destaque que a do PQD teve uma

“maior consistência”, em função de ter a característica específica de “[...] qualificação de

professores, mesmo”. O principal argumento da diferenciação estabelecida por Claudomir é o

de que a turma de alunos do campus era “heterogênea” enquanto que todos os colegas do

PQD eram efetivamente professores da rede pública, o que possibilitou a troca de muitas

experiências pedagógicas.

Outro ponto ressaltado pelo professor foi o fato de que, por estar exercendo o

magistério e de ter tido a oportunidade de cursar o nível superior simultaneamente com o

exercício de suas atividades profissionais, a sua prática docente teve ganhos consideráveis,

“[...] alguns imediatos e outros ao longo do tempo”.

Para o professor Claudomir, a obtenção do curso superior possibilitou consideráveis

mudanças em seu cotidiano. Uma delas foi que para as suas aulas “... achava que já estava

preparado e não fazia muitas leituras de outros textos que pudessem me dar subsídios”. Tendo
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em vista que com a conclusão do curso teve uma melhora nos seus rendimentos, Claudomir

passou a poder adquirir mais livros e com isso melhorar a qualidade do seu trabalho através

de maior variedade de leituras “Hoje eu já leio mais, já obtenho informações, ganho mais e foi

onde... fui buscar subsídios para as minhas aulas”.

Fruto das discussões pedagógicas ocorridas ao longo do curso de História, Claudomir

passou a inserir em suas aulas temas até então ausentes em suas abordagens em sala, como

por exemplo, “sítio urbano”, “sítio histórico”, “cidade”. De acordo com a sua narrativa, a

partir do acesso a várias referências bibliográficas, inclusive com propostas metodológicas

diferentes, foi possível obter maior dinâmica nas aulas, proporcionando aos seus alunos uma

aproximação e compreensão de conteúdos, frente à realidade local.

[...] hoje levo os alunos a (re)conhecerem um sítio histórico, um sítio urbano,
a cidade, fazer uma releitura da cidade, por exemplo. Isso foi no PQD! A
gente conseguir identificar uma bibliografia que dê suporte para subsidiar
esses estudos para que você possa promover atividades que tornem as aulas
diferentes, como a prática constante de dinâmicas que tornem as aulas
atraentes, prazerosas... a utilização da mímica, que foram aprendidas no
PQD ou foram a partir dessas atividades proporcionadas pelo PQD.
(Entrevista ao autor em 18/03/2005)

A professora Otaviana pontuou em seu relato a satisfação de ter realizado o curso de

História pelo PQD. Admite que a partir da conclusão do nível superior passou a ter maior

clareza acerca da sua prática pedagógica desempenhada antes e após a realização da

graduação.

A partir dos conhecimentos adquiridos no PQD, o exercício de sua docência deixou

de ter uma postura acrítica passando a ter condições de reavaliar o seu trabalho, pois “Antes, a

prática desenvolvida era bem tradicional. Hoje tenho conhecimento científico de que posso

fazer o melhor em relação à aprendizagem dos alunos, reavaliando a minha prática

pedagógica, buscando novos desafios”.
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Como no momento da realização da entrevista Otaviana não exercia o magistério, por

desempenhar a função de secretária na Escola Estadual Ernesto Muniz Barreto, em General

Maynard, uma das suas ações passou a ser a de ajudar as colegas em algumas atividades

pedagógicas desenvolvidas em sua escola, conforme declarou:

Sinto-me segura para realizar todas as tarefas para a qual fui designada. O
sucesso da minha formação também me deixa feliz e apta para incentivar e
poder ajudar as colegas de trabalho na elaboração de projetos, indicando
alguns livros, pois na biblioteca da escola existe um grande acervo de livros
os quais eu usei durante o curso [...] não os usava antes porque não tinha o
conhecimento da importância literária que cada volume ali continha.
(Entrevista ao autor em 21/03/2005)

Segundo Otaviana, os conhecimentos adquiridos nas diversas atividades desenvolvidas

ao longo do curso de História proporcionaram aprendizagens importantes. Dentre outras, a da

dimensão da competência e a de maior responsabilidade nas atividades profissionais do

magistério:

No curso adquiri conhecimentos em cada aula, seminários, visitas,
excursões, trabalhos, etc. Aprendi com meus colegas e professores a
importância de se ter competência e responsabilidade na nossa atividade dia
a dia, portanto, meu sucesso profissional depende do meu trabalho perante a
sociedade. (Entrevista ao autor em 21/03/2005)

As narrativas da professora Otaviana sinalizam a reelaboração dos seus saberes iniciais

e a tomada de uma posição crítico-reflexiva acerca das suas ações, a partir da realização do

curso de História. As trocas de experiências coletivas e práticas ocorridas ao longo do PQD,

possibilitaram-na vivenciar novas concepções pedagógicas, proporcionando-lhe rever o

cotidiano vivido nos seus contextos escolares.

Neste sentido, a partir do depoimento da professora Otaviana, é importante considerar

o papel de destaque ocupado pelos saberes reflexivos para compreensão da qualificação

docente. Considerando as reflexões de Pimenta, a formação superior é mediada por vários

tipos de saber:
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saberes de uma prática reflexiva, saberes de uma teoria especializada,
saberes de uma militância pedagógica. Isso coloca os elementos para
produzir a profissão docente, dotando-a de saberes específicos que não são
únicos, no sentido de que não compõem um corpo acabado de
conhecimentos, pois os problemas da prática profissional docente não são
meramente instrumentais, mas comportam situações problemáticas que
requerem decisões num terreno de grande complexidade, incerteza,
singularidade e de conflito de valores. (PIMENTA, 1988, p.174).

Para Gildaci, a oportunidade da realização do PQD foi ímpar, uma vez que o

crescimento intelectual mudou a sua visão de mundo, “[...] parece que a mente ficou mais

aberta, perante o seu grupo de trabalho, a sociedade, você se sente mais capaz”. A

compreensão da História com maior profundidade possibilitou ministrar aulas mais atraentes,

em face de ter possibilidade de explicar melhor e de agora dispor de várias formas

metodológicas para as abordagens dos conteúdos. “Não é aquela coisa só de você ler, ditar,

escrever, passar um exercício, aquela coisa. Não! Você já vê o lado de uma entrevista, o lado

de uma pesquisa... você, eu acho assim, você se toca!”

De acordo com a professora Gildaci, alguns desdobramentos do curso superior

passaram a influenciar fortemente até no comportamento de discentes nas suas aulas. Com a

apresentação dos seminários, observou que alguns alunos demonstraram maior desinibição

para as exposições orais, facilitando assim a aprendizagem em História. Ela lembrou que a

proposta metodológica utilizada em suas aulas é bem diferente da época em que estudava,

pois “quando eu estudei não tive essa oportunidade”.

Para esta professora, apesar da profissão, o fato de ser “meio calada” tem fortes

relações com os métodos utilizados quando estudava, uma vez que a maioria das aulas

recebidas consistia em exposições orais dos professores, tendo o aluno a obrigação meramente

de fazer anotações, realizar tarefas e avaliações por escrito, sem oportunidade de participar

das aulas. Tais propostas convergem com a colocação de Behrens acerca da tendência

tradicional de ensino ao afirmar que “A organização dos procedimentos didáticos não leva em
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consideração o aluno, que deve restringir-se a escutar, decorar, e repetir conteúdos propostos”

(BEHRENS, 2005, p. 43).

Para a professora Gildaci, outro aspecto importante ocorrido após a conclusão do curso

de História foi o convite para assumir a coordenação do ensino médio em sua escola. Segundo

ela, a conclusão do curso ajudou bastante para a carreira docente, pelo fato de que um dos pré-

requisitos para assumir essa função é a de ter nível superior.

Uma das implicações ao assumir a coordenação do ensino médio foi a imediata

liberação de suas aulas. Dentre outras, as principais atividades exercidas por Gildaci à frente

da coordenação é a de organizar e participar das reuniões de planejamento e avaliação com os

colegas, bem como maior contato com alunos da escola.

Segundo Gildaci, em função de ter “[...] uma visão mais aberta para o mundo”, a

resolução dos “probleminhas” ficou mais fácil, sobretudo, pelo fato de que atualmente tem

maior facilidade de conversar e assim pode “tentar resolver da melhor maneira possível” os

eventuais transtornos decorrentes da função.

A professora Gildaci também avaliou as suas novas práticas pedagógicas. A inserção das

pesquisas em suas aulas permitiu uma maior noção de cidadania dos alunos e participação

dos mesmos de forma mais efetiva na sociedade. Segundo ela, atividade desse gênero “[...]

acaba deixando o aluno mais à vontade e até ele vai depois ter mais interesse pela coisa.

Uma coisa é você ouvir, ouvir, ouvir... e outra coisa é você estar ali, você está pesquisando,

você está perguntando, você está procurando, então, o interesse fica maior”.

A professora Nivalda situou a importância da qualificação em serviço para a sua vida, ao

afirmar que “Com certeza eu tinha uma visão do mundo e, após fazer o PQD, a visão foi

outra!”. Mesmo sem declarar com especificidades, o depoimento dessa professora ressaltou

os “conhecimentos” adquiridos como uma importante contribuição da formação superior:

“Tudo para melhor, claro! Passei a entender várias coisas! Comecei a perceber coisas que
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até então eram assim, eu posso dizer, assim, desconhecidas. Então, os conhecimentos me

ajudaram bastante!”

Com relação à prática pedagógica, Nivalda lamentou profundamente o fato de que na

época em que estava realizando o curso não ministrava aulas de História para o ensino

fundamental.. “Antes, até mesmo aquela questão, ou seja, eu dava aula para a 4ª série e, a

gente na sala, a gente tinha aquela visão de que o ‘Brasil foi descoberto’ certo, e os

meninos, todos, é acreditam [...]”. Após a conclusão do curso tomou consciência da

importância dos ensinamentos adquiridos ao longo da trajetória universitária para suas

aulas de História, conforme consta no seu depoimento:

[...] se eu estivesse atuando é... História, eu teria aproveitado muito mais!
Só agora eu fui perceber a necessidade...perceber a necessidade... de como
agora eu gostaria de estar fazendo agora novamente, ou seja, atuando com
História na 8ª série! Agora eu vou dar um assunto que eu tenho certeza que
já vi e eu tenho certeza de que, eu novamente, daquela forma que eu vi lá no
PQD, tenho certeza de que eu iria render muito mais! (Entrevista ao autor
em 28/03/2005)

O principal pressuposto utilizado nas aulas de Nivalda é o de que “[...] para o

historiador não existe apenas uma verdade, o historiador acha uma coisa e com o tempo acha

outra”. À luz desta concepção, sua prática é alicerçada em estímulos cognitivos movidos por

questionamentos, conforme descreve a seguir:

Vamos tentar buscar, vamos tentar descobrir, então é através daquilo que a
gente está estudando chegar a uma resposta exata que vá de acordo tanto
para eles quanto para mim!. Então, eu não vou dizer que a resposta certa é
isso, “então vamos buscar, vamos descobrir, vamos ver qual é a resposta
certa que a gente está estudando!” É isso que eu digo lá! (Entrevista ao
autor em 28/03/2005)

Para a professora Conceição, a conclusão do curso foi bastante importante no que concerne

aos saberes adquiridos e, sobretudo, porque não gostava de História “[...] em termos de
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aprendizado, foi grandioso para mim! Por eu não gostar de História e hoje amar a História

... ela fez com que eu conhecesse muitas verdades que eu não conhecia!”

Segundo as narrativas de Conceição, sua prática pedagógica sofreu várias mudanças,

sobretudo pela diversidade bibliográfica utilizada e pelas novas relações estabelecidas com

conteúdos históricos e o cotidiano dos alunos:

Após entrar no PQD, mudei bastante o modo de trabalhar, sempre
procurando expandir meus conhecimentos, pesquisando outras
bibliografias, expondo o conteúdo com mais clareza para o alunado,
mostrando através dos livros a História passada no mesmo instante,
trazendo para a realidade do dia-a-dia. (Entrevista ao autor em 24/03/2005)

Concernente à sala de aula, Conceição observou que há turmas que não apreciam as

suas inovações adotadas. Atribui como principal limitação de aprendizagem dos seus alunos,

as dificuldades de leitura, conforme relata a seguir:

Algumas turmas não gostam! Mas eu creio que porque eu falo muito rápido
por causa do PQD, eu aprendi! Os professores (do PQD) falam rápido
demais e eu comecei a ensinar dessa forma. A forma também de que eu fico
explicando... eu sempre coloco para eles o seguinte: “Mesmo tendo no livro
que eles prestem atenção às explicações” (é a forma principal), mas dentro
dessas explicações e da leitura do texto, eles irão encontrar parágrafos que
estão relacionados com a explicação. Aí, o problema maior das turmas é que
a grande maioria não gosta de ler e esse ano eu estou trabalhando com
leitura para ver se eles se interessam um pouco mais.(Entrevista ao autor em
29/03/2005)

Mesmo sem apresentar outros detalhamentos, Conceição foi a única professora que

afirmou adotar em suas atividades docentes propostas interdisciplinares. “[...] buscamos

trabalhar de forma interdisciplinar, sempre integrando o aluno à realidade local como também

às suas necessidades para a melhoria do desempenho e do rendimento escolar”.

A narrativa da professora Conceição se aproxima da idéia de que a

interdisciplinaridade é uma proposta integradora, tendo como um dos objetivos conseguir uma

melhor formação geral, possibilitando uma maior “[...] identificação entre o vivido e o
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estudado, desde que o vivido resulte da inter-relação de múltiplas e variadas experiências”

(FAZENDA, 1991, p. 32)

Lenoir (1998) mostra que o conceito de interdisciplinaridade, além de ter seu sentido

em um contexto disciplinar, pressupõe a existência de pelo menos duas disciplinas com

referência à presença de uma ação recíproca. O autor observa que a interdisciplinaridade

escolar trata das “matérias escolares” e não de disciplinas científicas. O desafio da proposta

interdisciplinar é que sejam trabalhadas as especificidades das matérias escolares, a fim de

possibilitar, de uma forma integradora, o aumento do interesse dos alunos pelo conhecimento,

ao longo da formação.

A obtenção do nível superior em História também provocou mudanças na prática

pedagógica da professora Lourdes. Segundo ela, os conhecimentos adquiridos ao longo do

curso alteraram alguns procedimentos em suas atividades docentes, por ter agora o

pressuposto de que “Hoje eu estou totalmente diferente... eu não sou a dona da verdade”.

A partir dos princípios reflexivos adquiridos no curso de História, Lourdes tem

estimulado ações em sala de aula, para que o aluno deixe de ser passivo e receptivo. A sua

concepção acerca do processo educativo é a de que o aluno permaneça em sala de aula e

esteja apto para questionamentos, a fim de que ele “possa se tornar um aluno crítico”.

A proposta descrita por Lourdes sinaliza que suas aulas de História são pautadas na

perspectiva de possibilitar novas concepções de produção do conhecimento histórico. Apesar

de não ser feita referência direta, sua fala aponta para perspectivas da História Nova em

função de que se dispõe através da sua prática pedagógica auxiliar na formação de “[...]

pessoas mais criativas, mais críticas, mais capazes de autonomia intelectual”. (CRUZ, 1996,

p. 75)

Com o objetivo de estimular a aprendizagem, a professora Lourdes tenta propiciar,

sempre que possível, um acompanhamento individualizado e prioriza “muito o trabalho feito
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na sala, porque muitos deles são dispersos também, às vezes querem copiar as idéias do

coleguinha [...]”.

Com intuito de possibilitar bem-estar aos seus alunos, Lourdes procura trabalhar em

espaços fora das salas de aula, denominados por ela de “extraclasses”. Na foto 05, consta

exemplificação de uma atividade realizada em uma área ventilada que serve de refeitório na

escola. A atitude é justificada pela professora em função de que, durante o verão, no horário

vespertino, há intenso calor na sala de aula.

Fonte: Atividade de campo (2005). Autor: Paulo Heimar Souto

Foto 05 - Situação de Aprendizagem – Atividade extraclasse. Colégio em Nossa
Senhora de Lourdes - SE

Na concepção de Lourdes, a gama de conhecimentos adquiridos ao longo do curso de

História possibilitou algumas mudanças nas atividades docentes adotadas também para o

ensino médio:
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Hoje em dia, o ensino médio não fornece livro didático43, mas eu tenho
aquela preocupação de confeccionar apostilas de acordo com o conteúdo
que eu vou trabalhar. Como na minha casa eu já tenho esse privilégio que
antigamente eu não tinha – do computador – não é? Então eu elaboro as
minhas aulas assim, dessa maneira: preparo apostila, juntamente com a
direção. Quando ela tem material, eu peço lá, quando não tem, eu utilizo o
meu material. Porque eu acho que a aula sai melhor, eles vão ter conteúdo e
eu vou trabalhar através da síntese do conteúdo...no quadro didático e
também eu utilizo muita transparência. (Entrevista ao autor em 24/03/2005)

Para a professora Lourdes, apesar de ter tido contato com várias propostas

metodológicas inovadoras ao longo do curso, no ensino fundamental, a utilização do livro

didático é uma condição sine qua non para a realização das suas aulas:

Mas a nossa escola tem o livro didático, porque o MEC fornece através do
FNDE44, que é um projeto que traz o livro para todos os alunos. Então, esse
ano, tanto na escola municipal como na estadual recebeu o livro. Então,
todos os alunos têm o livro didático. Eu trabalho com esse livro didático e
também mando eles procurarem outros através de uma pequena biblioteca
que a escola dispõe. Então eu estou trabalhando dessa maneira. (Entrevista
ao autor em 24/03/2005)

Segundo ela, a grande diferença consistia em que quando os alunos não dispunham do

livro didático, não conseguia contemplar todos os conteúdos programados para o período

letivo em decorrência de que a cópia de todo o assunto era realizada “No quadro, giz a giz,

43 Através da Resolução nº 38, datada de 15 de outubro de 2003 (Anexo), o governo federal implementou o
Programa Nacional do Livro do Ensino Médio – PNLEM – que tem por objetivo, dotar as escolas do ensino
médio das redes estadual, do Distrito Federal e municipal de livros didáticos, para uso dos alunos, abrangendo os
componentes curriculares de Português e Matemática. A Portaria nº 2.922, de 17 de outubro de 2003, estabeleceu
o início do PNLEM para o ano de 2004, com o processo de avaliação, escolha, aquisição, e distribuição de livros
didáticos de Português e Matemática. Em agosto de 2006, os professores escolheram os livros de Biologia a
serem utilizados em 2007 e no período de maio a junho de 2007 foi realizada a escolha dos livros didáticos de
História e Química que serão utilizados em 2008. A partir de 2008 está prevista a inserção das disciplinas
Geografia e Física, contemplando a universalização do atendimento do ensino médio. (MEC/FNDE –
www.fnde.gov.br)
44 Com o objetivo de dotar com obras didáticas de qualidade as escolas das redes públicas e as entidades
parceiras do programa Brasil Alfabetizado, o governo federal executa três programas, sendo que o Programa
Nacional do Livro Didático (PNLD), é o mais antigo de distribuição de obras didáticas aos estudantes da rede
pública, tendo iniciado suas atividades em 1929 com a denominação de Instituto Nacional do Livro – INL.
Voltado para o ensino fundamental, atualmente o programa foi aperfeiçoado passando a contemplar as classes de
alfabetização infantil. A partir de 2004, o PNLD passou a atender também os estudantes portadores de
necessidades especiais das escolas públicas de educação especial, comunitárias e filantrópicas, definidas a partir
do censo escolar. A distribuição de livros contempla as matérias de Ciências, Língua Portuguesa, Geografia,
História, Matemática e dicionários. (MEC/FNDE)
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palavra por palavra! Então, atrasava muito a transmissão do conteúdo. Então, no final do ano

eu vou dar praticamente o conteúdo programático, por quê? Porque eu tenho o livro!”.

A narrativa de Lourdes atesta a importância da utilização do livro didático, enquanto

principal recurso para suas aulas. Santos (1998) observa que o seu uso quase que exclusivo

desqualifica o trabalho docente em função de que os livros didáticos atuam como verdadeiros

manuais e guias da prática docente, tendo em vista que “[...] esses livros definem os

conteúdos de ensino, sua organização e seqüência e a forma de transmissão, deixando

pequena margem de autonomia para o docente” (SANTOS, 1998, p.113).

“Eu não me apego mais ao livro didático!” Com esta frase, Edma apresentou sua nova

concepção metodológica, adotada para as aulas de História, Sociedade e Cultura, a partir da

conclusão do curso superior. A justificativa para tal medida foi claramente explicada: “Eu

utilizava muito os livros didáticos. Quando eu estudei História eu estudava decorando, tinha

que decorar mesmo, certo? Não tinha aquela reflexão crítica. Nós fomos assim educados a

ouvir e a decorar, ouvir e decorar. E foi assim que eu cheguei no PQD!”

O fato de estar desapegada ao livro didático, não quer dizer necessariamente que tenha

sido excluído esse recurso das atividades docentes da professora Edma. Um novo olhar

acompanhado de outras propostas passaram a integrar a utilização desse material, conforme o

seu depoimento:

Eu leio o livro didático, faço uma reflexão e digo aos meus alunos o
seguinte: “Aquele livro foi feito para ser vendido, eles colocam lá como eles
quiseram, mas a gente tem que fazer uma reflexão, pensar o que está nele,
no passado, e trazer para o presente, para a gente fazer uma comparação”.
(Entrevista ao autor em 26/03/2005)

A realização do curso universitário também propiciou outra mudança significativa na

vida de Edma. Através do grau de “consciência” adquirida ao longo da graduação, ocorreu a

separação do seu esposo, conforme sua narrativa:
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[...] antes eu tinha uma visão, hoje eu tenho outra visão de mundo! Eu sei
me defender! Até para o meu casamento eu acho que o PQD foi importante!
[...] se antes eu tivesse a consciência que eu tinha... assim... como a gente
pode agir, como a gente pode viver, certo? Até como eu fui criada! Eu fui
criada como? Que mulher separada é mulher sem dono! (risos). Foi essa
consciência que o meu pai me deixou! Aí, depois que eu estava no PQD
meu pai faleceu. Eu já não tinha mais aquela consciência, mas por outro
lado eu pensava na reação deles em ter uma filha separada, entendeu? Que
eles tinham quase certeza, assim pela minha forma de agir, a minha situação
de não aceitar tudo [...] Não era de aceitar tudo! Mas tinha o outro lado que
era o medo de eu me arrepender futuramente e outra coisa que eu via
era...como meu pai, toda a família teve um impacto...meus irmãos...eu não
chorei, não tive nada! Mas encontrei irmãs minhas chorando de raiva
porque eu me separei! Então é o seguinte: vai continuar tudo do jeito como
era. Só vai mudar para mim! Então não teve nenhum problema. O problema
é a minha consciência. A minha reflexão de vida que eu faço. Então eu acho
que o PQD também me ajudou! Ajudou muita gente que tomou decisão. De
qualquer forma a universidade me ajudou! (Entrevista ao autor em
26/03/2005)

Segundo Edma, foi a construção da consciência obtida a partir do PQD que tornou

possível o término do seu casamento, mesmo lidando com forte pressão familiar e social. A

tomada de consciência não parece ser um caso isolado. De acordo com a depoente, outras

pessoas também foram contempladas com novas formas de pensar “porque muita gente tomou

decisão”. Parafraseando Priore, Edma rompeu “as vozes do silêncio”. A ajuda dos

ensinamentos e do convívio na universidade, influenciou sobremaneira a tomada da decisão

da separação. Desta forma, neste caso específico, pode-se afirmar que a qualificação em

serviço se abriu “para novas histórias e para novas maneiras de fazer a história da mulher e

das mulheres” (PRIORE, 1998, p. 235).

À luz dos depoimentos desses professores, constatamos que o PQD proporcionou

algumas mudanças significativas nas práticas pedagógicas e nas vidas pessoais. Uma delas foi

a tomada de consciência acerca do exercício docente desempenhado antes da formação

superior, tendo em vista que todos reconheceram que não refletiam acerca das suas práticas

pedagógicas, conforme exemplo do depoimento do professor Claudomir: “Eu carregava
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comigo a idéia de que estava sempre certo, fazendo a coisa certa. Não fazia autocrítica que

reparasse os erros que eram muitos, até comprometedores”.

Antes de galgarem o curso superior, os saberes desses professores aplicados em sala

de aula obedeciam a condicionantes baseados em pressupostos da tendência tradicional45, que

foram construídas em suas trajetórias, tendo sido incorporados às suas experiências

profissionais e às suas habilidades individuais, ao longo da vida escolar.

O contato com o mundo acadêmico permitiu aos professores trocas de experiências

com os docentes universitários e também com seus pares de outras localidades, além da

apropriação de novas propostas teórico-metodológicas voltadas para uma formação crítica e

dinâmica do ensino de História, alterando sobremaneira as suas concepções de mundo.

4.2 “Matando um leão atrás do outro”: Planejamento

A seguir, serão apontados algumas concepções, problemas e desafios que integram o

cotidiano das vivências de professores egressos em História, a partir das experiências desses

profissionais em suas instituições escolares concernentes ao planejamento.

De acordo com o relato da professora Nivalda, o planejamento das atividades de

ensino nas escolas públicas consiste em um grande desafio, sobretudo pela carência de

material e falta de estrutura destas instituições.

A professora Nivalda trabalha com duas disciplinas, História e Sociedade e Cultura,

em uma escola estadual situada em área rural do município de Japaratuba. Os planos de aula

de História são realizados em sua própria residência em face de ter vários livros e por este

motivo “... fica fácil fazer o planejamento”. Com relação aos planos de aula da disciplina

45 Libâneo (1985), observa que a tendência tradicional é caracterizada por incentivar o ensino humanístico, de
cultura geral, tendo como predomínio a palavra do professor como principal normatizador das ações em sala de
aula. Os procedimentos didáticos, os conteúdos, a relação professor-aluno não apresentam nenhuma relação com
o cotidiano do aluno e da localidade da escola.
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Sociedade e Cultura, Nivalda afirmou que ele é muito “mais trabalhoso porque a Secretaria de

Estado da Educação não dispõe de nenhum tipo de material”.

“Eu tenho que me rebolar!” Eis a expressão utilizada pela professora Nivalda ao se

referir às dificuldades encontradas para a elaboração dos planos de aula da disciplina

Sociedade e Cultura. Todo o levantamento do material bibliográfico é feito na biblioteca

municipal de Japaratuba, tendo em vista que o acervo bibliográfico existente na sua escola é

insuficiente. A utilização de algumas monografias elaboradas por colegas do PQD, que

contemplam temáticas alusivas ao município, integram consideravelmente o acervo levantado

e utilizado pela professora.

O ponto que mais entusiasma Nivalda é o de que Japaratuba é um “município muito

rico em cultura”, sendo possível encontrar vários elementos culturais locais e adequá-los às

suas aulas. De acordo com a professora, um exemplo latente desse trabalho é o

aproveitamento da diversidade dos grupos folclóricos da localidade e a utilização desses

conteúdos em sala de aula. Segundo suas observações, aspectos da cultura local integram

fortemente os planos das suas aulas da disciplina Sociedade e Cultura, possibilitando dar um

maior enfoque ao cotidiano dos alunos.

O professor Claudomir observou em seu depoimento que em sua escola a carência de

material que possibilite melhores condições para o planejamento de ensino, transcende a área

das disciplinas História e Cultura Sergipana. Professores de outras áreas têm reclamado

bastante acerca da falta de acesso ao material didático, como é o caso de Geografia e

Matemática:

Em Sergipe, nesta região, em particular, todos os professores (inclusive eu),
a gente tem reclamado bastante da falta de acesso ao material didático, então
não há um livro como para a Pré-História, ou vários livros de História, de
Geografia, de Matemática [...] (Entrevista ao autor em 18/03/2005)
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Apesar da falta de subsídios, o professor Claudomir conseguiu reunir “[...] certa

bibliografia sobre História e Cultura Sergipana”. Segundo ele, conseguiu armazenar [...] “um

farto material, já que tem seis anos que a gente vem construindo essa proposta pedagógica”,

condição imprescindível para as suas ações em sala de aula. O professor fez questão de frisar

que o material reunido possibilitou superar a escassez de dados, sendo fruto de um longo

trabalho solitário motivado a partir dos ensinamentos recebidos no PQD.

“Matando um leão após o outro” foi a forma pela qual Claudomir se referiu para

expressar o árduo trabalho para a elaboração do planejamento das atividades de ensino em

suas disciplinas. Nos conteúdos e atividades programadas para suas aulas, a principal proposta

didática é a de trabalhar com a realidade do aluno, a partir do universo cultural em que ele

vive. De acordo com o seu relato, “[...] sempre que pode, estimula debates com temas

relacionados à conjuntura nacional”.

A primeira observação do professor Alberto, ao ser indagado sobre a elaboração dos

seus planos de aula foi a de denunciar algumas determinações autoritárias praticadas pela

escola municipal em que trabalha. Segundo ele, a direção juntamente com a coordenação

dessa escola quis empurrar de “goela a baixo” a determinação de que o planejamento anual de

ensino deveria ser realizado pelo professor a partir dos conteúdos definidos pela equipe

técnica.

Além da inédita determinação adotada pela escola, ficou também estabelecido que

todos os planos de aula deveriam ser vistoriados pela coordenação pedagógica antes do

professor ir para a sala de aula. Conforme seu depoimento:

[...] esse planejamento deveria ter um prazo para entregar à coordenação,
além do planejamento, um plano de aula devidamente assinado pela
coordenação, antes do professor entrar na sala, com o visto, entrar na sala
somente com o visto da coordenação... eu acho isso uma incoerência, né, e
o relatório semanal de suas atividades em cada sala. Isto eu também achei
pancada! (Entrevista ao autor em 09/03/2005)
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A primeira medida adotada pelo professor Alberto após a exposição das novas normas

pela direção foi descrita a seguir:

Questionei, não aceitei, convoquei... assim.... em reunião com a
coordenação, disse com os professores, disse que não iria fazer, achei um
absurdo! Coloquei como deve ser feito o Projeto Político-Pedagógico que
deve ser trabalhado com o professor e com a comunidade escolar.
(Entrevista cedida ao autor em 09/03/2005)

Segundo Alberto as propostas da direção repercutiram negativamente entre os

professores. Após várias discussões, a direção da escola decidiu voltar atrás e anular todas as

novas determinações estabelecidas relativas aos procedimentos dos planos de ensino.

Uma forma encontrada pelo professor Alberto para tentar definir com clareza a

questão das exigências dos planos de aula nas escolas em que atua, foi a de solicitar da

direção o PPP – Projeto Político-Pedagógico. Todavia, sua solicitação não obteve êxito, pelo

fato de não ter recebido o documento solicitado: “Até agora nem a escola estadual e nem a

escola municipal. Parece que é um documento .... mais um documento, para dizer que está de

acordo com a realidade, do que estabelece a LDB e o MEC”.

Conforme depoimento do professor Alberto, a utilização do livro didático é o pré-

requisito principal para a elaboração dos planejamentos das atividades de ensino tendo em

vista que as escolas não apresentaram o Projeto Político-Pedagógico solicitado.

Tendo em vista que a carga horária da disciplina História disponibiliza apenas duas

aulas por semana, Alberto seleciona para as suas aulas conteúdos dos livros didáticos que

acha mais interessantes e confronta com outros materiais para a elaboração dos seus planos de

aula. Um dos materiais utilizados são “os textos da academia” que são adequados para as

séries que julga pertinentes.
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Em função de que as escolas não oferecem livros didáticos para a realização dos

estudos dos docentes, toda a preparação das aulas do professor Alberto é realizada a partir dos

seus exemplares que, segundo ele, são adquiridos com muito sacrifício em decorrência dos

baixos salários. Apesar das dificuldades para aquisição de materiais destinados às atividades

profissionais, Alberto sempre buscou estar atualizado, conforme exemplifica a seguir:

“Recentemente comprei outro livro de História para trabalhar no ensino médio. Então, todos

esses livros que eu tenho do ensino médio foram adquiridos com o meu dinheiro, meu

minguado dinheiro (risos)”.

O professor Alberto observou que, em função de trabalhar com a disciplina História no

ensino médio, procura contemplar os conteúdos voltados para o programa do vestibular da

UFS. Para tal, vai pessoalmente à Coordenação do Concurso Vestibular no campus de São

Cristóvão e adquire a programação dos conteúdos exigidos para a seleção: “Pego lá na CCV,

todos os anos eu pego aquilo... é atualizado. Então eu pego o programa de História, né, para o

ensino médio, inclusive esse ano eles passaram conteúdos para todas as turmas, né, do ensino

médio [...]”

Além do professor Alberto, a professora Lourdes apontou várias dificuldades nas

instituições de ensino em que atua que limitam sobremaneira o planejamento das atividades

de ensino e a execução de suas aulas. Para a professora Lourdes, a grande dificuldade para

elaborar os planos e ministrar as aulas consiste na carência dos recursos didáticos, pois

“Recursos que a gente não tem, né?”.

Lourdes destacou a importância do planejamento das atividades de ensino. Segundo

ela, para que uma aula seja diferente, envolvente e dinâmica, requer efetivamente uma

diversidade de propostas metodológicas previamente adequadas, de acordo com a faixa etária

do aluno e do contexto social no qual está inserido. Reconheceu que, caso as aulas não sejam

previamente planejadas, pode tornar mais difícil a lide com a sala de aula, uma vez que o
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exercício docente “É muito cansativo. Eu até admito que a aula de História é um pouco

cansativa! Mas a gente tem que inovar de vez em quando.”

A professora Lourdes observou que, para dar uma aula diferente, é mister utilizar

recursos didáticos variados, buscando fugir do tradicional livro didático. Como exemplo, cita

o problema da utilização do retroprojetor em sua escola: “Eu gosto muito de utilizar o

retroprojetor nas minhas aulas. Sempre que eu tenho (e não é a escola que fornece a folha,

essas coisas da gente preparar), é o próprio professor que tira do bolso dele!”

Os depoimentos dos professores revelaram várias limitações para a elaboração do

planejamento das atividades de ensino. Eles sentem a falta de um clima institucional mais

favorável e que lhes permita realizar suas propostas de trabalho com mais plenitude e

segurança.

Apesar de que o investimento em formação em serviço tenha o objetivo de “melhorar

o desempenho do sistema de ensino, dotando o professor das competências básicas para o

exercício do magistério” (SANTOS, 1998, p. 135), o que se observa, a partir dos

depoimentos, é que o poder público não tem dado condições para o efetivo aproveitamento da

formação superior desses profissionais, mediante as condições de trabalho, sendo

apresentados resultados insatisfatórios no que concerne à qualidade de ensino.

De acordo com as narrativas, a carência de recursos didáticos e de equipamentos são

complicadores para o efetivo planejamento das atividades de ensino voltadas para a realidade

dos alunos, tornando a unidade entre a teoria e a prática distante de ser alcançada.

4.3 “[...] como se tivesse a roça e faltasse a enxada”: Recursos

Para a maioria dos depoentes, a questão relativa às condições de trabalho foi a mais

problemática, tendo em vista a quantidade de denúncias e de diversas lamentações acerca das

instituições escolares em que exercem suas práticas.

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.



191

De acordo com a professora Nivalda, as inovações teórico-metodológicas praticadas

em suas salas de aula têm tornado mais fácil a aprendizagem dos alunos em função da

possibilidade de abordagem de conteúdos próximos às realidades dos discentes: “Muitas

coisas eles já conhecem, só falta aperfeiçoar, mas que é do conhecimento deles mesmo, do

cotidiano, da vida deles. Então até é mais fácil uma coisa que você já sabe, já está por dentro,

do que uma nova que vem de fora.” Contudo, a carência dos recursos didáticos disponíveis na

escola torna o trabalho muito mais exaustivo e desafiador.

Segundo Nivalda, sua escola dispõe apenas de um computador que, juntamente com o

mimeógrafo, é o equipamento mais utilizado para auxiliar na elaboração dos materiais

didáticos para as aulas. Outros equipamentos existem na escola, porém a sua efetiva utilidade

esbarra em alguns problemas, conforme descreve a seguir: “Tem vídeo, televisão, mas o que

falta realmente são as fitas para se trabalhar ... é como se tivesse a roça e faltasse a enxada! ...

precisa de fitas para se trabalhar ... muitas vezes a gente está trabalhando determinado

assunto, mas não tem a fita no colégio.”

Apesar das propostas inovadoras aprendidas na formação superior em História serem

apresentadas ao longo do depoimento de Nivalda, “A maneira de dar aula ... não existe mais

aquela coisa decorada! A gente faz com que o aluno vá buscar, vá pesquisar, vá resgatar,

então, isso tudo é ... eu devo ao PQD!”, as condições de trabalho praticamente não foram

alteradas após a conclusão do curso.. Em decorrência da escassez de recursos didáticos na

escola, os principais utilizados ainda é o quadro de giz e, quando disponível, o mapa-múndi,

conforme exemplo registrado em uma situação de aprendizagem, constante na foto 06.
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Fonte: Atividade de campo (2005). Autor: Paulo Heimar Souto.

Foto 06 - Situação de Aprendizagem com utilização de mapa. Escola em
Japaratuba/SE.

Para a professora Edma, o sistema de ensino do município de Capela apresenta várias

dificuldades. “Olha, nesta escola não existe nada!” Foi com esta breve frase que a professora

relatou a falta dos recursos didáticos na Escola Municipal Professora Aurelina de Melo

Sobral.

A primeira grande indignação narrada foi o fato de a escola não ter material básico

para as aulas. Na semana anterior a nossa entrevista – “[...] não dispunha de giz”! Para a

utilização do quadro de giz, foi necessário trazer de outra escola, pois, “[...] a própria escola

tomou emprestado o giz de outras escolas municipais”. Outro problema relatado por Edma foi

que até para a utilização de outros recursos é necessário depender dos projetos que foram

implementados na escola, pois, “Até um mapa que tem, o mapa atual é de um projeto, se não

me engano é da parte da educação especial, mas me parece que o ACELERA, certo? Eles dão

muita prioridade aos projetos e deixam a educação do ensino fundamental à mercê”.
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A narrativa da professora Edma demonstra o seu grau de desapontamento com o poder

público local que não estrutura a escola com recursos didáticos para as aulas. Segundo ela, o

apoio material é voltado para atender alguns projetos educacionais, prioridade de ação

governamental no momento da realização da entrevista, em detrimento de serem atendidas as

mínimas condições de equipamentos para as aulas.

Segundo ainda seu relato, a utilização de outros equipamentos, como por exemplo, o

vídeo-cassete, aparelho de som, são impossibilitados porque todos esses materiais estão

danificados e não são realizados os reparos necessários. Reclama ainda que se quiser utilizar

algum recurso didático “[...] tem que comprar com o meu dinheiro”.

A condição da estrutura física de uma das escolas onde a professora Edma exerce as

suas atividades pedagógicas é bastante difícil e limitada. Em um dos momentos em que

acompanhamos suas aulas, registramos a professora ministrando aula de História em uma sala

da 6ª série que literalmente serve de passagem para a sala ao lado (foto 07). Além da falta de

ventilação, inexiste porta para o acesso à sala vizinha, bem como a parede não é toda fechada.

Tais condições provocam dificuldades consideráveis para as aulas dos professores que atuam

nesses espaços, uma vez que não há barreira para os sons emitidos por ambos os espaços.
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Fonte: Atividade de campo (2005). Autor: Paulo Heimar Souto.

Foto 07 - Situação de Aprendizagem – Aula expositiva com utilização do quadro
de giz. Escola em Capela-SE

Na mesma escola presenciamos mais uma sala com fortes limitadores para a situação

da aprendizagem (foto 08). Paredes sem reboco, com inúmeros buracos que permitem a

incidência dos raios solares diretamente nos alunos; falta de porta, parede conjugada; ausência

de quadro; piso inacabado; falta de bureau para o professor, cadeiras quebradas; enfim um

marco exemplar da falta de comprometimento com os princípios elementares para uma

educação de qualidade.
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Fonte: Atividade de campo (2005). Autor: Paulo Heimar Souto.

Foto 08 - Situação de Aprendizagem – Atividade de aluna da 6ª série desenvolvida
no quadro de giz. Escola em Capela-SE

A utilização do próprio dinheiro para a aquisição de recursos didáticos não faz parte

do cotidiano exclusivo da professora Edma. Em função das deficiências das escolas em que a

professora Lourdes atua, é muito comum “[...] o próprio professor tirar do bolso” dinheiro

para a compra de alguns materiais didáticos.

Em decorrência da carência de recursos didáticos e de equipamentos em

funcionamento satisfatório, Lourdes recorre quase que exclusivamente à alternativa da

utilização do livro didático (foto 09), conforme explica a seguir:

Eu planejo... a gente tem também que estar voltada um pouco para o livro
didático, além do material que eu tenho em casa. Lá na escola tem
retroprojetor, tem televisão, mas não tem vídeo (tinha, mas quebrou). A
televisão não pega aparelho de DVD, então, quando nós queremos dar uma
aula diferente...nós temos que trazer os nossos aparelhos de casa. Acontece
muito isso! Quando tem a televisão, não tem DVD e nem o vídeo que está
quebrado. (Entrevista ao autor em 24/03/2005)
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Fonte: Atividade de campo (2005). Autor: Paulo Heimar Souto.

Foto 09 - Situação de Aprendizagem - Utilização do livro didático. Escola em Nossa
Senhora de Lourdes-SE

O professor Alberto não teceu comentários acerca dos recursos didáticos disponíveis

nas escolas em que desempenha as suas funções. A sua reclamação foi relativa à diminuição

da carga horária ocorrida na disciplina História em função da Diretoria Regional ter definido

que “as aulas de História seriam 2 (duas) e não mais 3 (três), na grade curricular”. Mesmo

tendo colocado que essa decisão deveria ser discutida com a comunidade local, a sua

observação não foi considerada:

[...] então eu coloquei que a escola tem autonomia e quem decide os rumos
é a comunidade escolar: professores, pais de alunos, diretores, merendeiros.
A comunidade escolar é que tem que decidir.Só que a diretora achou que a
proposta deveria assinar em baixo na proposta da DR e reduzir as aulas de
História. E reduziu! (Entrevista ao autor em 09/03/2005)
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A decorrência da diminuição da carga horária de História para Alberto foi a

necessidade de complementar o seu horário em outra instituição escolar. Assim, “[...] eu

fiquei prejudicado na minha carga horária, eu estou ‘pagando’ aulas em outra escola da rede

estadual, né, para fechar a minha carga horária”.

Segundo Alberto, a sua avaliação é de que a necessidade de complementação da carga

horária em outra escola não apresentou resultados insatisfatórios. Mesmo tendo assumido

mais 4 turmas da disciplina Sociedade e Cultura, tendo obviamente aumentado o número de

alunos, a sua leitura é positiva, conforme seu depoimento, a seguir:

Tô adorando! A experiência está sendo muito boa. É como diz o ditado:
“Não há um mal que não traga um bem!” Aqui são menos alunos, as salas
são maiores, [...] até eu estou tendo mais possibilidade de expandir os meus
conceitos, as minhas idéias, porque eu estou trabalhando com o mesmo
número de alunos de lá (apesar de que agora é só uma aula – Sociedade e
Cultura), mas eu estou com as mesmas turmas de lá, de forma reduzida, mas
eu posso melhorar a qualidade lá e continuar atingindo aqueles mesmos
alunos que eu atingia antes. E tem mais 4 turmas aqui. Quer dizer, a
clientela aumentou! (Entrevista ao autor em 09/03/2005)

Dos oito professores entrevistados, apenas um apresentou impressões positivas acerca

das disponibilidades dos recursos didáticos e dos equipamentos em sua instituição escolar.

Para Claudomir, sua escola localizada em Propriá, “[...] dá certa condição de trabalho”.

Segundo ele, por ser a maior escola pública do Baixo São Francisco, dispõe do segundo

melhor laboratório de Química de Sergipe, ficando atrás apenas do de Química da

Universidade Federal de Sergipe.

Atualmente o Poli é a maior e mais representativa escola pública do Baixo
São Francisco em Sergipe. Sua matrícula média oscila na faixa de 2.500
alunos nos três turnos, nos níveis de Ensino Fundamental e Médio (aí
incluindo o curso Normal e Seriado). Pela sua representatividade ela tem
sido escolhida ao longo destes mais de 27 anos para receber ou sediar
projetos dos governos estadual e federal, tais como Se Liga, Acelera, Alfa e
Beto, Indg/Votorantim (5 S), Pré-Universitário, cursos de informática, entre
outros. Pelas suas próprias naturezas, muitos têm funcionado, outros
abandonados. (Entrevista escrita ao autor em 24/09/2007)
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De acordo com o depoimento do professor Claudomir, a escola possui um laboratório

de informática com vinte e um computadores, equipado com banda larga na internet, que

caracteriza um salto de qualidade muito grande para a escola pública, considerando a

realidade local. Além disso, dispõe de vários retroprojetores, televisores, vídeo-cassetes,

aparelhos de DVD, sendo que, quando algum apresenta problema técnico, sempre há

disponibilidade para utilizar outro.

No que se refere à estrutura física da escola, o professor afirmou que não encontra

dificuldades para a utilização dos equipamentos, porque a escola dispõe de uma sala de vídeo

e de um auditório, ambos em pleno funcionamento. Além dos equipamentos disponíveis,

Claudomir utiliza alguns outros recursos didáticos em suas aulas, conforme exemplifica a

seguir: “[...] eu tenho construído outros recursos midiáticos, como construção de CDs,

editando fitas de vídeo ... recursos da imprensa escrita, entre outros”.

A fala de Claudomir aponta na direção de que a utilização de novas tecnologias da

comunicação e da informação faz parte do seu cotidiano profissional, contemplando a

tendência de atender aos novos papéis da educação em uma sociedade em constantes

transformações. Todavia o acesso aos recursos multimediáticos não basta para uma educação

de qualidade. Além das iniciativas e das condições de trabalho é mister que a formação

superior dê suporte efetivo para tais desafios.

Pretto (1996) faz um alerta importante acerca da questão da utilização tecnológica na

educação brasileira. Para ele, apesar de ser louvável a iniciativa individual de alguns

professores acerca da utilização das tecnologias educacionais, é imprescindível para um

mundo que vem sofrendo veloz transformação, que as universidades brasileiras preparem

melhor seu aluno de graduação “[...] visando à aproximação entre a educação e os novos

recursos da comunicação, em especial para a formação dos futuros professores” (PRETTO,

1996, p. 130).
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Frente ao objetivo da construção de uma educação de qualidade, a inadequação da

escola pública é inequívoca. As múltiplas limitações operacionais relatadas pela maioria dos

professores, sobretudo as relativas à falta de recursos didáticos, comprovam o grau de

desestrutura da maioria dessas instituições, acarretando, de acordo com os depoimentos, na

subutilização de profissionais com titulação superior.

Para Libâneo, a permanência do quadro caótico das escolas promovido pelo poder

público, tem por objetivo “[...] não para matá-la, mas para mantê-la dentro dos limites

mínimos de sobrevivência, tal como vem fazendo com o povo” (LIBÂNEO, 1985, p.80). Sem

dúvida, a manutenção da escola pública através da carência de recursos didáticos, dos

professores mal remunerados, debilidade na infra-estrutura, dentre outros problemas, tem sido

um forte componente para as limitações impostas ao trabalho docente.

As condições apresentadas permitem conceber que mesmo após a obtenção da

formação superior, as limitadas condições do trabalho pedagógico no interior sergipano

contribuem para a manutenção de resultados pouco satisfatórios das atividades docentes em

sala de aula.

4.4 “Todos os meses era aquela mesma coisa... aquela coisinha decoreba”: Avaliação

As narrativas coletadas sinalizaram que o processo de avaliação envolve situações

diferenciadas em função do contexto escolar e das interpretações subjetivas de cada professor.

A proposta avaliativa exercida em sala de aula, à luz das narrativas dos professores

entrevistados, sofreu algumas mudanças após a conclusão do curso do PQD. De forma geral,

antes da graduação em História, a expectativa da avaliação envolvia apenas a memorização

por parte dos alunos. Ao serem trabalhados os conteúdos, eram formuladas perguntas que

exigiam pouca ou nenhuma compreensão do assunto proposto. Suas verbalizações apontaram

que as avaliações eram vistas meramente como atividades de mensuração, consideradas como
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um ato isolado do processo de ensino-aprendizagem, podendo ser denominadas de

“burocráticas”, em função de que eram aplicadas “[...] em momentos estanques do processo

de ensino, com finalidade classificatória” (BERGER, 2002, p.66)

A maior parte dos entrevistados afirmou que a prática avaliativa passou a ter maior

diversificação, após a obtenção do nível superior, primando pela valorização da construção do

conhecimento em uma perspectiva processual.

Para o professor Claudomir, antes da conclusão do curso de História, a avaliação

escolar adotada em suas aulas era pautada exclusivamente na prova escrita, o que ele

denominou de “avaliação técnica”. De acordo com o seu relato, as aprendizagens obtidas ao

longo da graduação proporcionaram mudanças. A primeira refere-se à prova escrita que

deixou de ser o único instrumento passando a ser um dos recursos da avaliação.

A participação do aluno nos debates e a valorização da relação de aspectos do seu

cotidiano com o tema estudado, passaram a ser considerados como itens importantes para a

avaliação escolar. De acordo com o professor Claudomir, a utilização destas novas propostas

avaliativas tem possibilitado resultados positivos, pois “Ele [o aluno] nem está percebendo

que está sendo avaliado e o resultado tem sido assim animador, principalmente na cidade de

Propriá, onde a gente está há três anos, com resultados assim impressionantes”.

De acordo com a professora Gildaci, suas avaliações de História eram maçantes pelo

fato de reproduzir para seus alunos o que tinha aprendido ao longo de sua jornada enquanto

estudante: “Todos os meses era aquela mesma coisa, assim, davam-se os assuntos, mês todo,

valendo ponto, exercícios, aquela coisinha, decoreba. Principalmente por eu não ter gostado

de História, porque eu estudava dessa maneira e eu passava assim para os meus alunos”.

Segundo Gildaci, o curso de História proporcionou experiências inovadoras que foram

inseridas em suas aulas. Além da produção dos trabalhos em grupo com suas respectivas

apresentações, os seminários passaram a fazer parte de um leque de atividades que, somadas,
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culminam em uma nota: “[...] aí vinham os seminários, essas coisas, também passei para eles

pesquisarem, então, tudo isso, eles apresentavam trabalhos, não exatamente aqueles

seminários que nós tínhamos, não, claro, mas eles apresentavam os trabalhos pesquisados”.

A inserção da diversificação das atividades avaliativas nas aulas de História

proporcionou um maior interesse dos alunos pela disciplina e um melhor nível de participação

nas aulas e de aprendizagem: “Eu procurei também muito trabalhar, pesquisar, ser agente vivo

na nossa sociedade, entendeu? Então, isso acaba deixando o aluno mais à vontade e até ele vai

depois ter mais interesse pela coisa”.

De acordo com o relato da professora Lourdes, a importância da prova escrita foi

diminuída tendo sido valorizada a realização de pesquisas, de trabalhos extraclasse e da

análise e interpretação dos assuntos trabalhados.

A oralidade do aluno acerca dos temas discutidos em sala passou a ser bastante

valorizada pela professora Lourdes, uma vez que considera “[...] nós não devemos só avaliar

através da prova escrita. A oralidade conta muito o desenvolvimento do aluno em sala de aula

e é dessa maneira que eu estou trabalhando”.

O depoimento de Lourdes revela que sua proposta metodológica em sala de aula

valoriza as trocas e a pluralidade de pensamento do aluno. A palavra da professora não é a

final e não sufoca a do aluno. Práticas com tais características se distanciam do “imobilismo”

do ensino de História, (ROCHA, 1996) uma vez que podem possibilitar a construção de

apropriação de formas eficientes do pensamento acerca da História, bem como facilitar a

caminhada em busca do mundo da cidadania.

A prática avaliativa da professora Edma em História também era pautada em provas

escritas baseadas apenas na memorização de fatos e informações, sendo as perguntas

caracterizadas pela ausência de compreensão e análise. Após a conclusão do curso do PQD, a

professora aboliu a exclusividade da prova escrita em suas avaliações, e passou a ter uma
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nova consciência avaliativa: “[...] às vezes o aluno tem condições de desempenhar uma

avaliação melhor, só que ele fica nervoso e não faz”. Sua nova proposta avaliativa incentiva a

busca de outras leituras, pesquisas na biblioteca, pois “não me apego só à avaliação do tipo

escrita”.

Após a conclusão do curso de História, Alberto passou a considerar a nota obtida pelo

aluno como uma conseqüência do processo de ensino-aprendizagem,

[...] não quer dizer tudo, porque a nota às vezes até é excludente, ela
classifica o aluno como um aluno bom, aluno médio, aluno ruim, então esta
questão de avaliação, para mim., ela não significa que o aluno esteja apto ou
inapto, mas é o que ele aprendeu, o que ele vai levar de positivo para a sua
vida, qual vai a ser a sua prática enquanto cidadão após passar pelas aulas
de História. (Entrevista ao autor em 04/03/2005)

De acordo com o professor Alberto, suas aulas de História passaram a ter maior

significado para a busca de caminhos para a cultura letrada, tão valorizada pela sociedade

atual. Sua proposta tem a intenção de que a avaliação classificatória perca seu significado,

pois não interessa a classificação do aluno através de estereótipos como, por exemplo, o de

ótimo, fraco, competente, carente, entre outros.

Outra mudança significativa na prática avaliativa de História do professor Alberto foi

a adoção de outra caderneta com a listagem dos nomes dos alunos para auxiliar nas atividades

desenvolvidas em sala de aula. É nessa caderneta paralela que é registrada a pontuação do dia-

a-dia das participações dos alunos, das produções e exposições dos trabalhos, das sínteses dos

textos realizadas, das fichas de leitura, dos debates, conforme seu depoimento:

A minha avaliação é a seguinte: tem a caderneta convencional e além da
caderneta eu tenho um... controle paralelo diário. Então eu tenho a listagem
dos alunos além desse controle paralelo, dia-a-dia os alunos participam, tal
qual expõem suas atividades, expõem suas idéias, no dia-a-dia o aluno faz as
suas leituras na sala de aula, faz as suas fichas de leitura, as sínteses, eu
sempre gosto que eles façam as sínteses dos textos [...]. (Entrevista ao autor
em 04/03/2005)
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Em função da maioria dos alunos do curso noturno46 ser trabalhadora, uma forma

encontrada pelo professor Alberto para minimizar o problema da falta de leituras dos textos é

reservar uma ou duas aulas para que os discentes façam trabalhos em sala de aula, “[...] lendo

texto, confrontando aquele texto com outras leituras, aí eles fazem a síntese do texto, fazem a

análise do texto, e desta análise é produzida uma conclusão pessoal”. Segundo ele, após a

realização da conclusão da análise dos textos, é aberta uma discussão com todos os alunos

acerca do tema trabalhado.

Para o professor Alberto, os saberes adquiridos ao longo do curso do PQD

proporcionaram também mudanças na forma de elaborar e corrigir as provas escritas. A forma

de avaliação e correção passou a prestigiar os valores trazidos pelos alunos, sobretudo

daqueles provenientes das camadas populares Suas mudanças na forma de corrigir foram

expostas a partir de um exemplo de uma sala de aula com trinta alunos:

Se você tem trinta alunos, tem trinta leituras que eu vou fazer. Então,
quando eu vou fazer a primeira leitura, não é aquela leitura com o meu
olhar, é a leitura com o olhar do aluno. Muitas vezes ele coloca uma coisa
que muitas vezes eu penso assim: ‘Poxa, ele não falou nada!’ Aí eu jogo pra
lá. Quando eu volto pra rever, “Eita, o que é que eu fiz aqui?” Tem sentido
o que ele colocou. Ele colocou da maneira dele, da visão dele, do jeito dele,
então, de outra forma ele disse aquilo que eu queria. Então, você não pode
corrigir assim, aleatoriamente.(Entrevista ao autor em 09/03/2005)

Alberto aponta algumas dificuldades encontradas ao longo do percurso para as

inovações metodológicas e avaliativas adotadas em sala de aula. Segundo ele, para as 5ª e 6ª

séries existem maiores dificuldades de implementar aulas participativas com maior

diversificação das formas de avaliação O principal argumento utilizado pelo professor é o de

que “[...] geralmente esses alunos estão pegando o método pela primeira vez”. Em virtude de

46 Segundo Carvalho, o ensino noturno apresenta um quadro de características singulares tendo em vista que a
maioria dos alunos está inserida no mercado de trabalho e que chega à escola “já esgotado pelas lides do trabalho
que o explora e avilta” (CARVALHO, 1986, p.5). De acordo com os estudos da autora, tais condições provocam
um grande índice de evasões, desistências, reprovações, fatores que contribuem para a formação de um
contingente de força de trabalho cada vez mais desqualificado.
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que nas séries anteriores foram adotadas propostas metodológicas tradicionais, há uma

dificuldade maior de absorção do conhecimento histórico em uma perspectiva inovadora. De

acordo com o professor Alberto, os alunos “[...] vêm da 4ª série, então o método ainda é

ultrapassado. É aquele método que não tem essa visão dos objetivos que eu tenho.”

Apesar dos esforços para mudanças no cotidiano de sua prática em busca de tornar o

espaço escolar dinâmico e democrático, Alberto se queixou de que ainda há muita

cobrança da “sociedade” pela manutenção de procedimentos que ele define como

tradicionais. Um deles é o da exclusividade da utilização da avaliação escrita. Diretores,

equipes técnicas, pais e alunos, por muitas vezes acham que “estão à vontade”. Para muitos

pais, a ausência da avaliação escrita é considerada como “falta de rigidez do professor”.

Relata ainda que, por muitas vezes, presenciou algumas expressões em tons irônicos

formuladas por alunos com o seguinte teor: “Ah, muito mole! É avaliação diária, é? Não

vai ter prova, não?” Com o objetivo de minimizar tais cobranças, a alternativa encontrada

foi a de continuar aplicando provas escritas, todavia sem o mesmo peso para a pontuação

geral. Outra forma também utilizada foi a elaboração de avaliações com consulta no

próprio livro didático..

“A avaliação deve ser feita diariamente!”. Foi com esta afirmação que a professora

Nivalda descreveu sua nova concepção avaliativa a partir da conclusão do nível superior.

Segundo ela, para as aulas de História e Sociedade e Cultura, procura a diversificação de

instrumentos avaliativos, diferentemente da sua prática antes da realização do curso superior:

Antes eu geralmente questionava ‘O que é isso, o que é aquilo’, e hoje não!
Hoje eu faço a avaliação de acordo com o assunto, com questões de marcar
‘X’, mas também com questões de buscar, para perceber o que eles
aprenderam, o que eles acham: ‘Comente sobre aquilo, como vocês
entenderam isso’, então são perguntas assim que ajudam a perceber se eles
realmente sabem, se entenderam aquilo que a gente quis passar. (Entrevista
ao autor em 28/03/2005)
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Ao ser indagada acerca da avaliação em sala de aula, Conceição foi a única professora

que lembrou ter trabalhado na educação infantil ao longo de todo o curso de História e por

este motivo ter associado suas pretéritas formas de avaliação àquele momento.

Antes do curso era aquele método tradicional porque eu ensinava
polivalente. Então, eu trabalhava sempre no assoletrar: B,A – BÁ, B,E – BÉ
– B, I – BI. Hoje, como eu trabalho com adolescentes já de 5ª a 8ª série e
agora no ensino médio, a forma de trabalhar mudou. Isso no decorrer do que
eu aprendi no PQD, né? Para mim foi uma lição de vida porque muitas
coisas que eu não tinha conhecimento e a partir desse curso me aprimorou,
eu cresci e fez com que eu mudasse um pouco a maneira de como eu
trabalhava. (Entrevista ao autor em 29/03/2005)

Segundo a fala da professora Conceição, a partir do momento em que passou a ensinar

História no ensino fundamental e no ensino médio, suas aulas sofreram “bastantes” mudanças,

juntamente com as formas avaliativas empregadas em sala. “Faço as avaliações através de

exercícios, minitestes, como também prova dissertativa, procurando saber se o aluno aprendeu

o assunto estudado durante o período”.

Sem dúvida a avaliação configura-se em um dos aspectos mais problemáticos da

prática pedagógica em qualquer nível de ensino. De acordo com os depoentes, no geral, a

avaliação dos alunos antes da realização do curso de História era realizada

predominantemente através da prova escrita, sendo geralmente aplicadas em períodos pré-

determinados pela instituição escolar ou ao término de unidades de conteúdos. Tais avaliações

eram caracterizadas como exercícios rotineiros que não exigiam mais do que um simples

nível de memorização em função de serem questões desvinculadas de um contexto capaz de

ser problematizado.

O objetivo desse tipo de avaliação contemplava meramente as funções de

classificação e de seleção dos alunos, caracterizada pela separação do processo de ensino-

aprendizagem. Para Sacristán (1995), esse tipo de avaliação é desconectado da relação ensino-
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aprendizagem, pois “realizarse al final de um período más o menos prolongado de enseñanza,

o al término de la realización de alguna unidad temática, com um acto formal y explicito de

comprobación, como es el poner uma prueba o realizar um examen” (SACRISTÁN, 1995, p.

383).

Apesar das múltiplas dificuldades encontradas na instituição escolar e na sociedade,

outro aspecto importante registrado por todos os professores tem sido a difícil tarefa de tentar

romper com as propostas de avaliação tradicional, que são configuradas na utilização

exclusiva da prova escrita. Para a maioria dos depoentes, a proposta avaliativa mais utilizada

enquadra-se em pressupostos da avaliação diagnóstica.

De acordo com Libâneo, uma das funções da avaliação diagnóstica é a de que o

professor deve estimular a exposição das opiniões e respostas dos alunos. Tais atitudes “[...]

mostram como eles estão reagindo à atuação do professor, às dificuldades que encontram na

assimilação dos conhecimentos” (LIBÂNEO, 1994, p. 250) Outro ponto observado pelo autor

é que nessa proposta avaliativa o trabalho do professor não deve ser unidirecional, para que

tenha possibilidade de diagnosticar as eventuais causas que dão origem aos empecilhos para a

aprendizagem.

Os depoimentos dos professores nos levam a afirmar que houve um maior nível de

conscientização acerca dos instrumentos avaliativos utilizados em sala de aula. A maioria das

falas aponta na direção de uma maior valoração da avaliação diagnóstica do aluno, sendo

considerados também como instrumentos avaliativos a oralidade, a participação, o

conhecimento prévio, entre outras variadas formas que possam dar significado para a

aprendizagem e, sobretudo, para a construção do conhecimento histórico em uma perspectiva

voltada para a formação do cidadão.

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.



207

4.5 “É a questão financeira... eu só lembro no final do mês...”: Salário

Depois de quase três anos da conclusão do curso superior em História, o que antes era um

sonho, tornou-se pesadelo para alguns professores egressos do PQD: estavam frustrados

com o Governo do Estado de Sergipe porque, até aquele momento, não receberam salários

referentes à nova titulação.

Vários depoimentos sinalizam a decepção acerca da expectativa da melhora econômica que

teriam em função da conclusão do curso superior. A insatisfação sobre os baixos salários

pagos ao magistério foi demonstrada por praticamente todos os professores. Um dos

exemplos é o relato do professor Alberto,

Eu tenho vontade de me dedicar mais, de trabalhar ainda mais, certo? É a
questão financeira. Eu só lembro no final do mês, quando entrega o contra-
cheque e vai lá no banco retirar e vê as despesas, as dificuldades de
controlar salário minguado, lidar com a família, necessidades de médico,
assistência médica, assistência do ponto de vista recreativo, dar uma saída
no final de semana, lazer, né,...questão que cobram muito os meninos é
brinquedo, essas coisas, né...sair mais de casa, viajar, isto a gente faz dentro
do possível, poderia ser melhor. (Entrevista ao autor em 04/03/2005)

Para o professor Alberto, a conclusão de um curso superior sempre causou expectativa

positiva para a melhoria das suas condições socioeconômicas, todavia os rendimentos obtidos

após o término da licenciatura em História não possibilitaram ganhos que melhorassem o

padrão de vida para o sustento da família.

A falta de compensação salarial com a conclusão do nível superior e o grau de

conscientização adquirido antes mesmo da conclusão do curso de História, levou Alberto a

ingressar como membro da direção do sindicato dos professores em Neópolis, antes mesmo

de iniciar o PQD
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já tinha uma visão totalmente diferente e dizia assim “Se eu pudesse dar a
minha contribuição à sociedade sem ganhar nada em troca, eu daria”.
Infelizmente, eu tenho que sobreviver no mundo capitalista com dinheiro,
então não pode ser de outra forma. (Entrevista ao autor em 04/03/2005)

Segundo ele, o salário-base pago pela prefeitura de Neópolis teve uma pequena

alteração, pois “[...] financeiramente até agora não rendeu muito, muito pouco. Porque no

município eu recebia R$ 220,00 de salário base e passei, com o PQD, após o curso, para R$

260,00”

Para Alberto, a ausência da participação dos professores de Neópolis na elaboração do

Plano de Cargos e Salários justifica os baixos proventos pagos à categoria. Mesmo com a

pressão do sindicato local, “[...] não houve diálogo com a categoria. O sindicato o tempo todo

questionou, tencionou (inclusive na justiça), a participação na análise e aprovação desse Plano

de Carreira, mas o governo, intransigentemente disse que não negociava com o sindicato”.

Outros argumentos compõem a narrativa do professor Alberto que explicam os baixos

salários dos docentes de Neópolis:

[...] a categoria é acomodada, subserviente, é encabrestada [...] aquela
política do cabresto, de você dar emprego ao filho e calar a boca dos pais;
dar emprego aos pais e calar a boca dos filhos, então essa questão
prejudicou muito a feitura do Plano de Carreira. Então o Plano de Carreira
saiu arbitrariamente de acordo com as necessidades, sei lá, que o prefeito
queria [...] era o prefeito quem controlava tudo, ele era centralizador [...] o
secretário apenas assinava documentos, a verdade é essa! Ele centralizava
tudo! (Entrevista ao autor em 04/03/2005)

Demonstrando muita irritação, o professor Alberto relatou como é que ficaram os

vencimentos dos professores de Neópolis, a partir da aprovação do Plano de Cargos e

Salários:

Criou uma lei apenas para dizer que tinha, serviu de enfeite. Queria dar uma
justificativa ao MEC, ao governo federal, só isso. Não implementou quase
nada na lei. Criou, pelo contrário, criou no nosso contra-cheque uma
gratificação que na lei não existe (de gratificação de desempenho).Para quê?
Para compensar o baixo salário que a lei estabelecia. Como a lei estabelecia
o salário de R$ 200,00, deu R$ 180,00 para quem não tinha formação; R$
200,00 para quem tinha o ensino médio/pedagógico; R$ 220,00 para quem
estava cursando nível superior; R$ 260,00 para quem tinha o ensino
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superior [...] E essa gratificação de desempenho (por incrível que pareça),
quem tem formação superior (risos), tinha na época 30% em cima do
básico; e quem tinha ensino médio, 40% (risos) em cima do básico. Hoje
essa gratificação é de 50% de quem não tem o curso superior. (Entrevista ao
autor em 04/03/2005)

Acerca ainda da questão salarial, Alberto desabafou a sua indignação pelos parcos

vencimentos recebidos pela prefeitura após a conclusão do PQD

Interessante! (risos) Quem cursou, ralou na universidade como eu, teve um
acréscimo de apenas R$ 40,00 da gratificação do desempenho (ilegal, nem
isso está na lei.). Agora, quem não foi para a universidade ganha os R$
220,00, previstos em lei, no vencimento base, e 50% de gratificação de
desempenho. (Entrevista ao autor em 04/03/2005)

Depois de muita pressão do sindicato é que foi possível uma audiência com o prefeito

na Promotoria Pública de Neópolis. A respeito do desencadeamento do encontro, Alberto

limitou-se a dizer que os resultados foram “[...] paliativos [...] só de boas intenções”. Na

reunião, demonstrou muita surpresa com o tratamento que o sindicato recebeu do prefeito,

tendo em vista que, segundo aquela autoridade, “[...] sempre esteve aberto ao diálogo e que,

por incrível que pareça, o sindicato nunca o procurou”. A reação imediata foi a de apresentar

à promotoria uma série de documentos que comprovaram o envio de vários ofícios ao

representante municipal.

Outro grande embate enfrentado pelo sindicato foi contra a Secretaria Estadual de

Educação acerca da progressão salarial dos professores que concluíram o nível superior. A

concepção do professor Alberto é a de que o governo do estado “[...] rasgou o nosso Plano de

Carreira. Aproveitou o afastamento dos professores nas férias do meio do ano, no recesso, nas

festas juninas, [...] jogou na Assembléia Legislativa o projeto que retirava mais direitos

nossos, inclusive a progressão automática, nível a nível”.

Alberto explicou como era o procedimento do professor com nível superior, para obter

a titulação a que tinha direito na Secretaria Estadual de Educação:
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Antes você cursava a universidade, adquiria o diploma, juntava a
documentação específica, levava à DR, a DR organizava o processo e
enviava à Secretaria de Educação (sede) em Aracaju [...] Eu tinha um
protocolo deste procedimento [...] passados alguns meses (3 a 4, no
máximo), a Secretaria emitia uma Portaria dando a mudança de nível, e isso
era automático antes dessa lei de junho de 2004. (Entrevista ao autor em
04/03/2005)

A imposição da nova normatização para a titulação na SEED, em Sergipe, complicou a

vida de muitos professores da rede, conforme explicou Alberto:

Então com essa lei não é mais assim. Você consegue o seu diploma, o seu
nível, o mesmo procedimento é dado: você dá entrada na DR, só que agora
você precisa aguardar em uma fila. Por ano, o governo vai estabelecer
através do Diário Oficial um número máximo de professores do quadro que
poderão ter mudança de nível. Então, aí é estabelecido um número, não sei
exatamente como é isso, só sei que fica a critério do governo estabelecer um
número anual e todo ano ele fará um registro na SEED, envia ao Diário
Oficial o número de professores que irão ter mudança de nível naquele ano.
Então aí fica difícil porque a gente tem hoje mais de 1000 (um mil)
processos tramitando na Secretaria de Educação (mudança de nível), então,
quando esses professores irão ter o direito garantido? (Entrevista ao autor
em 04/03/2005)

A orientação do SINTESE dada aos professores que tinham entrado com a solicitação

de mudança de nível foi a de ingressar na justiça a fim de assegurar seus direitos. Além disso,

houve muita pressão junto aos deputados estaduais sergipanos para que a lei fosse revista. Foi

com bastante entusiasmo que o professor Alberto contou como tentaram acompanhar a sessão

de votação do projeto de lei ocorrida em Aracaju:

[...] nós fomos na Assembléia Legislativa, foi tencionar os projetos, que era
um projeto que retirava os direitos dos trabalhadores da educação. Não
fomos felizes porque a maioria dos deputados era da base governista, apesar
do empenho da professora Ana Lúcia e de alguns deputados adversários do
governo (da oposição), não tivemos sucesso. Mas foi uma experiência
muito boa! A gente foi lá, tencionou [...] ocupamos a Assembléia
Legislativa, apesar de todo autoritarismo deles (colocaram dois ônibus do
pessoal lá da Terra Dura para ocuparem a Assembléia e os professores não
ocuparem). Tencionamos, brigamos, entramos na “marra”. A imprensa
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colaborou muito. [...] a TV Sergipe, a TV Atalaia [...] nós começamos a
gritar que não aceitávamos a ditadura (risos), tínhamos que participar do
processo (risos). Só tivemos acesso à sala de sessões depois da votação.
Perdemos! Nós perdemos de cabeça erguida, lutando. (Entrevista ao autor
em 04/03/2005)

Mesmo com a ação transitando na justiça, o SINTESE negociou uma saída com a

Secretaria de Estado da Educação, a fim de resolver o problema da titulação dos professores

de uma forma mais rápida. Depois de participar de várias reuniões com o secretário, Alberto

observou que o sindicato conseguiu alguns avanços positivos:

[...] na última audiência [...] o secretário colocou o prazo de dois anos para
resolver todos os processos de mudança de nível e titulação. Só que o
sindicato achou que era muito tempo, aí tencionou, tencionou e baixou para
um ano [...] então ficou até dezembro para resolver tudo. Só que a
prioridade é para quem está prestes a se aposentar, quer dizer, os primeiros
da fila são os professores que estão esperando isso para se aposentar. Até na
reunião que eu tive agora no final de semana em Aracaju, inclusive com a
professora Edma, ela disse que já tinha conseguido a progressão e aí
perguntou e eu disse: “Não, não consegui ainda. Estou esperando”.
(Entrevista ao autor em 04/03/2005)

Alberto argumentou que a persistência do SINTESE em resolver com brevidade a

questão dos vencimentos para os professores titulados foi decorrente do entendimento do

DIEESE (que assessora o sindicato), “[...] da existência de recursos, sobras do FUNDEF no

ano passado, e há recursos para o governo resolver essas pendências, inclusive dando aumento

significante para todo mundo, só que o governo não faz isso”.

Para a professora Edma, a limitação financeira do salário de professor sempre foi um

forte empecilho para a manutenção da casa e para assegurar o futuro educacional dos filhos.

Outro aspecto frustrante apontado pela professora é a contínua limitação financeira para poder

dar continuidade aos estudos, de acordo com o seu relato a seguir:

Ah! O Estado é uma tristeza. Três anos, eu não tenho nem esperança
quando vou receber com mudança de nível. Não posso fazer umas compras,
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não posso fazer uma pós-graduação. Porque ou eu vou fazer uma pós-
graduação ou eu vou trabalhar pelos meus filhos! Sempre eu! Entre os meus
filhos e eu, eu prefiro que eles tenham um futuro melhor! (Entrevista ao
autor em 26/03/2005)

Os baixos salários e o nível de conscientização política foram os principais

argumentos utilizados pela professora Edma para justificar o ingresso na vida sindical.

Segundo seu depoimento, ao longo da realização do curso de História, sempre conviveu em

vários embates contra o poder público municipal acerca da questão salarial:

[...] eu sempre tive a vontade quando estava no PQD ... esse mesmo plano
antigo eles desmontaram todinho quando a gente estava lá em Propriá, todo!
Todo dia que a gente pedia uma informação eles faziam uma lei, uma
emenda, acabando, mudando o plano, eles desmontaram. E eu dizia sempre:
“quando me formar nós vamos retornar, retornar tudo... nós não vamos
aceitar isso! Um novo Plano, um novo Plano!” (Entrevista ao autor em
26/03/2005)

Edma atribuiu a ausência do acompanhamento das sessões da Câmara Municipal de

Capela como principal motivo pelo desmonte do Plano de Cargos e Salários do magistério

local: “Porque eles fizeram tudo o que puderam. Enquanto a gente estava lá, ninguém ia para

a Câmara – acabou mesmo com a educação em Capela! E continua até hoje. Com todas as

mudanças ocorridas em 2003, 2004, eles não respeitam nenhum direito”.

A desunião da categoria dos professores foi outro problema apontado por Edma que

teria dificultado ainda mais as reivindicações por melhorias salariais em Capela, tendo este

fator estimulado o ingresso no movimento sindical, conforme expõe a seguir:

[...] se fosse uma categoria unida existiria assim um maior, como eu posso
dizer? Uma maior resistência! Mas quando a gente é desunida, se torna mais
difícil. Quando se beneficiar, beneficia a sua família e os seus amigos, o
outro vai caducando e se torna bem difícil. Então, o que me levou a
ingressar no sindicato foi isso. (Entrevista ao autor em 26/03/2005)
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De acordo com estudos de Loyo, relativo aos sindicatos docentes na América Latina, o

perfil das organizações docentes “están formadas mayoritariamente por docentes que prestan

sus servicios em escuelas públicas” (LOYO, 2001, p. 03). Para a autora, esta característica

está relacionada ao fato de que historicamente o poder público não tem cumprido com as

obrigações no campo educacional, sobretudo no que se refere ao emblemático problema dos

baixos salários pagos ao magistério.

Além da questão dos baixos proventos, as narrativas de Alberto e Edma sinalizaram

que houve preocupações com o coletivo, especificamente através do aumento do poder de

barganha e participação política para reivindicar melhores condições econômicas para seus

pares em suas localidades. Após a conclusão do PQD, ambos encontraram via ingresso no

movimento sindical, um mecanismo de luta com o objetivo de conquistarem melhores

condições de sobrevivência no mundo do magistério e também pela melhoria da qualidade do

ensino público.

4.6 “Uma cervejinha com os amigos na Croa da Saúde em vez em quando!”: Lazer

Apesar da conclusão da licenciatura no curso de História, em geral, as referências dos

depoimentos dos professores não indicaram mudanças no estilo de vida sob o ponto de vista

das atividades de lazer.

Segundo Otaviana, moradora na cidade de General Maynard, as “[...] atividades de

lazer são praticamente as mesmas de antes do PQD: assistir alguns programas de televisão,

ouvir rádio, ler, conversar com amigos, participar de eventos religiosos e culturais e etc.” Para

ela, o que mudou após a qualificação docente

[...] foi a minha curiosidade de escolher programações, leituras e eventos
que me proporcionem entretenimento, mas principalmente conhecimentos
para o aprofundamento na área que atuo. A graduação também me deu
condições para participar de excursões a outros estados onde aproveito a
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oportunidade para conhecer a diversidade cultural do local. (Entrevista ao
autor em 28/03/2006)

Conceição, residente em Aracaju e exercendo as atividades do magistério em Divina

Pastora, associou as atividades de lazer ao mundo do conhecimento, uma vez que

Antes do PQD minhas atividades de lazer eram poucas, pois não tinha o
conhecimento que tenho hoje. Era uma pessoa insegura. Tinha medo de
freqüentar alguns ambientes como também de debater sobre determinados
assuntos, achando que minhas colocações não teriam lógicas. Ao ingressar
no PQD, comecei a me soltar, a ler mais, como também a integrar-me nos
assuntos com o objetivo de melhorar cada vez mais na busca de melhoria
para minha vida profissional, pessoal, como também familiar. (Entrevista ao
autor em 15/03/2006)

Atividades de lazer inexistem na vida da professora Edma. Residente em Capela, há

muito tempo não desfruta de momentos de descanso: “Na época que eu fazia o PQD não tinha

a oportunidade de lazer porque não tinha tempo, só era estudando” (risos). Segundo seu

depoimento, o lazer está associado às atividades físicas que é obrigada a fazer. Outro ponto

destacado é que a situação piorou, pois

Tenho muito trabalho [...] sou dona de casa (risos), como em termos da
escola [...] Obrigatoriamente a gente faz atividade física porque é
necessário, forçado [...] eu digo forçado pelos médicos [...] eu não me sinto
tanto jovem mas me sinto obrigada [...] o meu lazer é o mesmo de sempre
ou bem pior, às vezes [...] Tenho ‘lazer’ obrigada [...] (Entrevista ao autor
em 26/03/2005)

O professor Claudomir tem um contexto de vida bem diferente de Edma. Para ele, uma

das atividades recreativas que mais aprecia está em Pirambu, pois “[...] é uma cidade que tem

praia, tem, digamos assim, certas opções de lazer no que diz respeito aos elementos físicos

naturais da cidade [...]”. Por residir em Propriá e trabalhar também em Pirambu, tem

dificuldades de inserir em sua programação atividades culturais, pelo fato de que inexiste
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teatro e cinema.nessas localidades: “[...] em Propriá não tem cinema, não tem teatro, isso já

fora daqui, então eu viajo mais [...].”

É na capital sergipana onde Claudomir desfruta do “contato com o mundo cultural”.

Outro aspecto propiciou o incremento das viagens. Segundo Claudomir, após a inauguração

de um trecho da Rodovia SE-100 Norte47, houve um encurtamento das distâncias, uma vez

que, “Pirambu antes estava distante de Aracaju por estradas a 76 km e depois da construção

daquela estrada, 25 km” [...].

Residente na cidade ribeirinha de Neópolis, Alberto frisa que atividade de lazer em sua

localidade está vinculada “aos banhos no rio São Francisco”. Antes da realização do PQD

“[...] gostava muito de fazer teatro [...] tinha um grupo de teatro, aí a gente saía fazendo

excursão [...] Santana do São Francisco, Aquidabã, Aracaju, então era lazer, eu achava que

isso me preenchia, era como se fosse uma válvula de escape [...]”.

Por conta do curso do PQD, Alberto se distanciou do grupo teatral, “[...] tive que

deixar por conta das tarefas”. Uma das suas pretensões era a de voltar a compor o grupo de

teatro logo que concluísse a graduação em História, contudo alguns impedimentos fizeram

com que Alberto mudasse seus planos, conforme discorre a seguir,

[...] não estou conseguindo porque depois do PQD veio o sindicato e o
sindicato consome todas as minhas manhãs, aí tenho que planejar aula,
tenho que elaborar prova, tenho que corrigir prova, aí não tem como. Aí, o
que é que eu faço no final de semana? Uma cervejinha com os amigos na
Croa da Saúde em vez em quando, [...] agora, eu de moto, em vez em
quando dou um pulo na Croa da Saúde, então, um relax assim, mas não
mudou muita coisa não! (Entrevista ao autor em 09/03/2005)

47 A proposta do projeto da Rodovia SE-100 Norte é de interligar todo os municípios do Litoral Norte de
Sergipe, tendo seu projeto dividido em 2 trechos: o 1º - inaugurado em dezembro de 2006 - liga o município de
Pirambu ao Terminal Portuário Marítimo Inácio Barbosa (Barra dos Coqueiros); o segundo, interligando
Pirambu ao povoado Brejão, localizado no município de Brejo Grande. De acordo com estudos de Souto (1995),
além de desenvolver o turismo, sua implantação visa à integração do mercado estadual e nacional, a fim de
minimizar “a deficiência de ligações rodoviárias e hidroviárias, atreladas ao conjunto de problemas da população
local, (pobreza, desemprego, baixo poder aquisitivo, dependência das esferas governamentais)”. (SOUTO, 1995,
p. 85)
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Do ponto de vista do estilo de vida, esses professores alteraram de forma inexpressiva

suas atividades de lazer, se comparadas com as realizadas antes da conclusão do curso

superior. Poucos depoimentos sinalizaram acesso a bens culturais, sejam eles referentes às

peças teatrais, filmes, músicas, entre outros.

No geral, os depoimentos revelam o baixo poder aquisitivo desses docentes; muito

tempo dedicado às atividades laborativas e, apesar da maioria não demonstrar insatisfação do

ponto de vista do lazer, não foram observadas alternativas relativas a este quesito nas

localidades em que residem.

4.7 “[...] tenho vontade de continuar, porém as dificuldades são muito grandes”: A pós-

graduação

O intuito dos professores em dar prosseguimento aos estudos através da pós-graduação foi

observado apenas por Alberto, Edma e Nivalda. Justificaram que não deram continuidade,

em virtude das dificuldades financeiras, pois, apesar de terem concluído o curso de

História em 2002, até o momento das entrevistas, o Governo do Estado de Sergipe não

tinha solucionado a situação da progressão salarial para o nível superior desses professores.

O professor Alberto demonstrou interesse em avançar nos estudos, “[...] tenho vontade de

continuar, porém as dificuldades são muito grandes”. Segundo ele, o maior empecilho para

dar continuidade e ir à busca de uma pós-graduação é o baixo poder aquisitivo, decorrente

dos proventos recebidos. Almeja cursar mestrado, mas sob a condição de

[...] que o governo do estado cumpra com os seus compromissos, de
resolver de uma vez por todas a progressão [...] aí o meu salário vai
melhorar. Fechando o Plano de Carreira em Neópolis, também, né, vai
melhorar o meu salário, e aí, dentro dessa perspectiva financeira, eu tenho a
certeza que eu vou seguir para o mestrado. (Entrevista ao autor em
09/03/2005)
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A principal motivação para Edma em realizar um curso de Pós-Graduação estava na

possibilidade de ampliar seus conhecimentos e não necessariamente da imediata melhoria

econômica. Edma até tentou dar continuidade aos estudos, tendo iniciado um curso de inglês

em Aracaju. Deixou o curso em função das dificuldades econômicas que foram agravadas

após a sua separação judicial “[...] a minha condição apertou um pouquinho, foi quando eu

tive que vender a minha casa, eu comprei esse terreno muito grande, eu tive que dar a volta, aí

foi apertando mesmo”. Outro motivo alegado foi pelo fato de que o curso era realizado aos

sábados, pois nestes dias “sempre tinha um problema em casa”.

Outra expectativa expressa pela professora Edma foi a idealização de que o poder

público tem por “obrigação” disponibilizar uma pós-graduação. Citou como exemplo, um

curso de mestrado, com o objetivo de proporcionar aos professores do interior do estado a

possibilidade de dar continuidade aos estudos. Para Edma, só assim teria condições de

avançar na obtenção do conhecimento, pois “[...] eu acho que ninguém ia parar como eu

parei”.

O anseio de Edma é de que sejam oferecidos cursos para formação continuada dos

professores, em nível de pós-graduação, subsidiado pelo poder público, a exemplo do PQD.

Até o momento da entrevista, todos os cursos no nível sugerido pela professora eram

oferecidos pela UFS no campus de São Cristóvão, limitando sobremaneira a realização, em

função da distância. A narrativa dessa professora é ratificada nas reflexões de Feldfeber &

Imen (2003), ao afirmarem que, historicamente, a atualização e o aperfeiçoamento dos

professores “estiveram confiados mais à iniciativa individual e às possibilidades materiais,

que a propostas sistemáticas organizadas a partir do Estado e integradas às condições de

trabalho dos docentes” (FELDFEBER & IMEN, 2003, p.177).

Para a professora Nivalda, embora a melhoria salarial “não tenha sido o esperado [...]

mas teve um pouco mais.”, foi através dessa parcial melhora econômica que um ano após a
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conclusão do curso superior, ela “fez uma pós-graduação, também na área de História” o que

possibilitou “[...] outro aumento de salário”.

Tomando por base a formação continuada, aqui definida como “[...] processo dinâmico

por meio do qual, ao longo do tempo, um profissional vai adequando sua formação às

exigências de sua actividade profissional” (ALARCÃO, 1998. p.100), os anseios

manifestados pelos professores sinalizaram a obtenção de melhorias salariais e ampliação do

conhecimento, a partir da pós-graduação. De acordo com o autor, a formação continuada dos

professores, acontecendo no continuum da formação inicial, “deve desenrolar-se em estreita

ligação com o desempenho da prática educativa” (op. cit, p. 106).

Segundo a narrativa da maioria dos professores interessados em realizar a pós-

graduação, os baixos salários e a distância para a localidade onde geralmente são

disponibilizados cursos desse nível, são os principais entraves para a sua realização. Não

obstante, reconhecem a importância da formação continuada como pré-requisito para a

ampliação dos saberes e a melhoria das condições salariais.

4.8 “Eu senti que ficou ainda a desejar”: Gestores

As entrevistas realizadas com os gestores versaram sobre sua formação profissional,

perfil do alunado, aspectos do cotidiano escolar e sobre as concepções relativas à qualificação

docente de seus pares através dos cursos de formação superior e dos seus efeitos nas escolas

em que atuam.

A maioria dos diretores possui nível superior, somente uma gestora não era graduada.

Com exceção de uma professora, os demais estavam na direção da escola pelo menos há um

ano, conforme demonstra o quadro 07.

De acordo com a maioria dos diretores entrevistados, a conclusão do nível superior

dos docentes que atuam em suas escolas, sobretudo os obtidos através do Projeto de
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Qualificação Docente, da Universidade Federal de Sergipe, tem proporcionado ganhos

significativos para a qualidade de ensino.

Localidade Vínculo Formação Tempo de
Atuação

Vânia Maria Capela Municipal Letras –
PQD/UFS

1 ano

Maria Vanúzia Japaratuba Municipal Pedagogia –
UVA*

10 meses

Alvanir Divina Pastora Estadual Sem formação
superior

10 anos

Maria de
Lourdes

Nossa Senhora
de Lourdes

Estadual Pedagogia –
FFPP/AL**

13 anos

Maria da Paz Propriá Estadual Letras –
FFPP/AL**;
Pedagogia –
UNIT***

2anos e 6
meses

Geraldo dos
Santos

Neopólis Municipal Pedagogia –
UVA*

1 ano

* Universidade Vale do Acaraú.
** Faculdade de Formação de Professores de Penedo-AL.
*** Universidade Tiradentes.
Fonte: Atividade de Campo (2004).

Quadro 07 – Perfil dos diretores entrevistados na pesquisa.

A professora Vânia, diretora de escola localizada em Capela, concluiu o curso de

Letras/Português em 2001 através do PQD, do Pólo Regional de Própria. No primeiro

momento da sua entrevista foi apresentado um panorama geral da sua clientela, sobressaindo

aspectos socioeconômicos das famílias.

A escola Aurelina atende uma comunidade carente. A maioria dos nossos
alunos é oriunda de famílias humildes, problemáticas, desestruturadas,
afetadas pelo desemprego; e é por isso que temos alunos que freqüentam a
escola porque os pais foram obrigados pela lei a matriculá-los, outros
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porque estão inscritos nos Programas do governo federal (Bolsa Família48) e
principalmente pelos que têm muitas vezes a merenda como única refeição
do dia. Infelizmente alguns vivem em condições sub-humanas. (Entrevista
ao autor em 18/10/2005)

Segundo a diretora, a fim de minimizar o problema do orçamento familiar na

localidade, uma forma adotada pelos jovens estudantes é o ingresso no mundo do trabalho,

conforme explica a seguir:

[...] há os que superam esta carência conciliando trabalho e estudo. São
menores que trabalham para sobreviver, ajudam o orçamento familiar como:
doméstica; na lavoura, com os próprios pais, fato comprovável no
assentamento localizado na extinta Usina Santa Clara, pelos alunos
conhecidos “Sem-Terra”; pelos que vivem nos sítios do bairro, no Povoado
Canta Galo ou em fazendas; os que pegam frete no mercado nos dias de
feira (domingo e segunda), arrumando as bancas. (Entrevista ao autor em
18/10/2005)

Após a breve apresentação de algumas características dos alunos da sua escola, a

gestora relatou com muito entusiasmo suas impressões acerca da formação em nível superior

conseguida pelo PQD, da Universidade Federal de Sergipe:

O PQD foi e continua sendo um presente valioso para muitos docentes da
rede estadual e municipal, a oportunidade única para galgar uma
universidade, principalmente a incomparável UFS, de realizar um sonho
deixado para trás porque não tinha condições financeiras e medo de sofrer o
preconceito por causa da faixa etária, portanto o PQD é reconhecido,
valorizado por corresponder às expectativas dos seus sonhos se realizarem (o
aperfeiçoamento dos seus conhecimentos, o desenvolvimento intelectual,
pessoal e profissional) A GRADUAÇÃO! (Entrevista escrita ao autor em
18/10/2005)

48 Pautado na Lei 10.836, de 09 de janeiro de 2004 e pelo Decreto nº 5.749, de 11 de abril de 2006, o Programa
Bolsa Família (PBF) tem por objetivo beneficiar famílias em situação de pobreza (com renda mensal por pessoa
de R$ 60,01 a R$ 120,00) e extrema pobreza (com renda mensal por pessoa de até R$ 60,00). O Programa é
parte integrante do FOME ZERO, que visa assegurar o direito à alimentação adequada, buscando promover a
segurança alimentar e nutricional e auxiliando para a erradicação da extrema pobreza em segmentos da
população mais carente. (BRASIL, MDS)
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Além da sua área de ensino, apontou que na escola em que exerce a função de diretora,

colegas professores conseguiram concluir licenciaturas dos cursos de Geografia, História e

Educação Física, através do PQD, “[...] tornando o quadro docente valorizado, o que é notável

na prática pedagógica desses profissionais, pois põem em prática o que lhes foi aperfeiçoado,

o que aprenderam, não só transmitem conhecimento, educam”.

De acordo com o seu depoimento, a prática pedagógica dos professores egressos do

PQD possibilitou mudanças positivas na postura em sala de aula, tendo destacado as novas

relações construídas entre docentes e discentes no espaço escolar:

Com o PQD muitos profissionais passaram a exercer suas profissões,
funções dignamente, todos que conseguiram a sua formação acadêmica no
PQD1 e no PQD2 têm outra postura. Sabem hoje que o papel do educador não
é só transmitir conteúdos, primam pela aprendizagem baseada no respeito às
diferenças individuais, a variedade lingüística mantendo uma relação
humanitária, prazerosa e amigável com os discentes, vendo-os como seus
semelhantes que precisam de orientação para se tornarem cidadãos de bem”.
(Entrevista escrita ao autor em 18/10/2005)

Como exemplo, fez questão de pontuar algumas mudanças que julga como

significativas ocorridas nas aulas de Português, após a obtenção do nível superior:

Nós que fizemos Letras reconhecemos que as aulas de Português vão além
da transmissão de conhecimentos gramaticais, e sim aulas contextualizadas,
entrelaçadas com outras disciplinas, adquirimos segurança para empregar o
método mais adequado para melhor proporcionar aprendizagem dos nossos
alunos, até mesmo fugir dos planos, trabalhar visando à realidade deles,
utilizar todos os recursos possíveis para dinamizar, despertar o interesse em
aulas prazerosas, que vão além da sala, e sim a participação em
conferências, excursões, visitas aos prédios públicos, desenvolvimento de
projetos, palestras, tendo como alicerce a leitura, projeto contínuo na escola,
atendendo a necessidade dos nossos alunos. (Entrevista escrita ao autor em
18/10/2005)

Em outro momento da entrevista, a professora Vânia ampliou a importância da

qualificação docente para a sua escola, ao observar que a maioria dos professores que
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passou a possuir nível superior, inclusive proveniente de outras instituições de ensino, tem

dinamizado as aulas, tornando-as mais atrativas para a sua clientela:

Porque várias vezes já presenciei nossos professores que são quase todos
graduados no PQD, UFS, UVA e UNIT, aplicando atividades dinâmicas
como concurso de poesia, paródia, bingo, concurso de artes plásticas,
composição de texto não verbal, entrevistas, excursão à mata (meio
ambiente), culminância de projetos: Violência com a presença do
responsável pelo COE; saúde corporal e mental; de leitura despertando o
interesse para o mundo mágico da leitura, o que é comprovada na nossa
escola todos os dias pelos alunos, têm uma voracidade de lerem os
paradidáticos, os livros infantis, que levam incentivos para participarem dos
jogos, brincadeiras. E todos exercem suas funções com vocação, preparação
e porque sabem que depende de seus desempenhos o futuro dos seus
discentes. (Entrevista escrita ao autor em 18/10/2005)

A narrativa da professora Vânia, de forma espontânea e direta, expressou um

sentimento de reverência pelo PQD/UFS, em que, segundo ela, a excelência do ensino

possibilitou, além de si, mudanças significativas nas práticas dos professores que atuam em

seu estabelecimento de ensino.

Para a professora Maria de Lourdes, diretora do colégio situado no centro da cidade

sertaneja de Nossa Senhora de Lourdes, o principal perfil da sua escola é de atender alunos

provenientes “da zona urbana e da zona rural”. No período da tarde, a escola tem “[...] na

faixa de 170 (cento e setenta) alunos, então posso afirmar que 60% (sessenta por cento)

desses alunos, são do interior, da zona rural”. Acrescentou que a principal forma de

locomoção dos alunos é o transporte rodoviário, cedido pelo poder municipal local: “Eles

vêm de ônibus, a prefeitura, o município é que dispõe desse transporte para eles chegarem

até à escola. Temos alunos de Carro Quebrado, Barro Vermelho, Areias, Catingueira,

Lagoas e outros povoados”.

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.



223

Segundo a gestora, embora sejam alunos com baixo poder aquisitivo, diferentemente do

exemplo da escola de Capela, compõem uma “boa estrutura familiar”, conforme sua

narrativa, a seguir:

[...] são alunos carentes, os pais são agricultores, poucos são funcionários
públicos da prefeitura e do estado, poucos têm salário fixo. Mesmo sendo
filhos de agricultores, têm uma boa estrutura familiar com bons princípios .
Até aqueles que vivem em um ambiente desagradável colaboram com as
normas da escola. Eu acho que isso contribui para uma boa educação.
(Entrevista ao autor em 27/10/2005)

Concernente à qualificação em serviço realizada por alguns dos seus professores no Projeto

de Qualificação Docente da UFS, a diretora Maria de Lourdes acredita que tem sido de

grande importância, pois trouxe propostas metodológicas inovadoras para a sua escola:

Eu acho que foi de grande importância e continua sendo de grande
importância e até hoje eu só tenho alegria com esses professores que estão
vindo do PQD. Todos eles, até agora, aqui na sala de aula, desenvolvem um
trabalho belíssimo, porque é deles que vêm as novas idéias. Eu acho que o
PQD é de grande valor.(Entrevista ao autor em 27/10/2005)

Segundo seu depoimento, os professores que tiveram a oportunidade de cursar no PQD

tinham práticas pedagógicas vinculadas aos “princípios tradicionais”, uma vez que, “[...]

antes eu sentia que eles eram mais presos a desenvolverem as aulas só com giz e a lousa e

não tiravam aquele aluno da sala”. Para a diretora Maria de Lourdes, um efeito positivo do

curso superior foi o de que “Até o diálogo deles com os alunos mudou.”

Outra mudança considerada importante pela diretora referiu-se ao incremento das

atividades extraclasse, tendo em vista que, “Mudou a forma deles trabalharem o aluno, às

vezes era aquele professor que ficava só com aquele aluno em sala de aula. Hoje já se
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percebe que os professores que vieram do PQD já saem com os alunos para outras

atividades fora da sala de aula [...]”

A fim de ilustrar a atividade desenvolvida fora dos muros da escola, a professora Maria de

Lourdes exemplificou uma aula-passeio49 ocorrida na capital sergipana, sob a coordenação

de um dos professores:

[...] foi quando os alunos foram levados para Aracaju para assistirem ao
filme ‘Olga’, no ano passado, nós conseguimos o ônibus e levamos os
alunos, existiam alunos que não conheciam Aracaju e tiveram essa grande
oportunidade de conhecer a capital do estado e um cinema. Todas as
atividades que foram desenvolvidas a partir do filme nós temos registradas aí
na escola com fotos, trabalhos escritos, cartazes e montagens que ficaram
expostas nas dependências da escola... houve uma cobrança por parte dos
professores, enfim, foi um bom trabalho. (Entrevista ao autor em
27/10/2005)

Outro aspecto observado pela gestora concerne ao uso dos recursos didáticos

disponibilizados pela escola. Segundo ela, quando não há a utilização desses materiais, a

razão é exclusiva do professor, pois fornece todos os materiais possíveis, conforme sua

exposição:

Os recursos que temos aqui, aí dizem, “só giz”, temos como recursos
didáticos: retroprojetor, episcópio, giz, apagador, estêncil, mimeografia,
a ĺcool e outros. Então, sempre que os professores precisam de qualquer
coisa, sempre têm. Quem não usar os recursos é porque não quer! Nós
também temos globos, mapas, que ficam à disposição de todos, faço
questão de mostrar para eles usarem com os alunos. E, às vezes, quando os
professores vão fazer um trabalho ou um projeto, eu pergunto o que é que
vai precisar. “Passem para mim para eu ver o que tem na escola”. O que
faltar, eu me viro. Só não fica sem apresentar o projeto por falta de material.
Por isso, eu me responsabilizo. (Entrevista ao autor em 27/10/2005)

49 Conhecida como uma das técnicas elaboradas por Freinet, as aulas passeio são atividades desenvolvidas fora
do espaço escolar, sendo um suporte possibilitador do aprendizado com maior integração social, cooperativa e
afetiva. Para Sampaio, esta proposta metodológica pode alcançar três importantes objetivos: “uma maior
autonomia vivendo situações reais e assumindo novas responsabilidades, descobrindo suas próprias capacidades
em situações desconhecidas; ampliar o campo das investigações, chegando a descobertas múltiplas, inesperadas
e interessantes; privilegiar sobretudo o encontro com o outro de maneira diferente daquela do dia-a-dia na escola
[...]” (SAMPAIO, 1996, p.179)
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De forma genérica, a narrativa da gestora chama atenção para o problema da subutilização

dos recursos didáticos em sua escola. A questão se insere na discussão da “desarticulação

fragmentária”, conforme diz Severino (1998). Segundo o autor, a fragmentação está

presente em diversas instâncias do sistema institucional de ensino, tendo em vista a

dificuldade de “[...] articular os meios aos fins, de utilizar os recursos para a consecução

dos objetivos essenciais. Os recursos, mesmo quando disponíveis, não são adequadamente

explorados e utilizados como meios para alcançar os fins essenciais do processo”.

(SEVERINO, 1998, p. 38)

Na escola situada no povoado São José, em Japaratuba, a diretora Maria Vanuzia observou,

a exemplo da colega da cidade de Nossa Senhora de Lourdes, que a maioria da clientela é

proveniente da zona rural, pois [...] “está centralizada aqui no povoado, outros vêm de

outros povoados como o Povoado Maribondo, uns vêm de assentamentos, assentamento

João Ribeiro, vem de fazenda, de sítio, então essa é a realidade”.

Segundo a gestora, as famílias são mantidas pelos pais, praticamente não havendo alunos

que desempenhem funções laborativas. As atividades econômicas que se destacam na

localidade é a agricultura, sendo que há incidências também de “marisqueiros” e de

“pescadores”.

Para a diretora Maria Vanuzia, a primeira grande conquista dos professores integrantes de

sua escola foi o de poder realizar, através do PQD e da UVA, cursos superiores próximos

às suas localidades. Outro aspecto apontado pela gestora referiu-se ao ganho qualitativo da

escola a partir das qualificações profissionais obtidas pelos docentes, conforme

depoimento a seguir:
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Olha, a questão do PQD, da UVA, eu acredito que eles vieram muito mais
para contribuir. Foi de grande assim... chance para os professores que não
tinham condições de até mesmo de deslocamento para outros municípios,
mas aí o PQD veio, acredito que veio em boa hora assim como a UVA
também chegou e, a partir daí que os professores tiveram acesso à sua
formação, foi a partir daí que se formaram e a escola só teve a ganhar com
isso. Porquê os professores que não tinham formação, tinham só o
pedagógico, e a partir desses cursos trazidos para o interior, fizeram com que
os professores... assim tivessem acesso à sua qualificação. (Entrevista ao
autor em 14/10/2005)

Para essa diretora foram as mudanças metodológicas introduzidas pelos professores que

proporcionaram alterações significativas na qualidade do ensino do seu estabelecimento,

pois “[...] a metodologia do ensino, a prática mesmo do ensino, assim, que a gente

presencia, a gente vê no dia-a-dia que, através depois desse curso, a metodologia em si, de

cada professor foi bem para melhor, a mudança foi para melhor mesmo”.

Apesar de ter apresentado melhorias qualitativas nas atividades pedagógicas

desempenhadas pelos egressos dos cursos de qualificação docente, a diretora Maria

Vanuzia não deixou de admitir que a escola apresenta limitações acerca da disponibilidade

de recursos didáticos, todavia dispõe alternativas utilizadas para sanar esse problema:

Olha, aqui tem carência de alguns recursos. Assim, a grande maioria foi
escolhida por eles mesmos, pelos professores, até recursos próprios mesmo
na escola que fazem gincana, tem a festa do “João”, contribui muito para
comprar esses recursos didáticos da escola. E vem também do PDDE,
também é comprado, assim... tem vídeo [...] no momento não está
funcionando (risos). No momento não funciona, mas vamos ver se fazer
valer o que de fato funciona no momento: É o DVD, está hoje em moda,
mas aí funciona! Os professores trabalham muito, usam muito! Tem o
retroprojetor que funciona bem e o micro system. Além dos livros didáticos
que é o do dia-a-dia [...]

O perfil dos alunos do colégio situado no centro da cidade de Neópolis é diferente das

demais escolas apresentadas. De acordo com o professor Geraldo, diretor daquele

estabelecimento de ensino, os alunos do curso noturno integram
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[...] uma faixa etária entre 15 e 30 anos. Muita gente passa o dia todo
trabalhando, pais de família, mães de família e a maioria é dos povoados
aqui do município. Têm que sair de casa muito cedo, pegam o transporte às
4 da tarde, chegam aqui às 6;20 – 6:30, para assistir aulas até às 10:30. O
ônibus os leva de volta a partir das 10:40 – 10:45. (Entrevista ao autor em
23/09/2005)

A clientela da escola é composta por alunos que residem em áreas rurais e urbanas.

Segundo a narrativa desse gestor, a maior parte trabalha, desempenhando funções relativas

às peculiaridades das localidades onde moram. Os provenientes das localidades rurais “[...]

poucos trabalham na prefeitura, mas a maioria trabalha com agricultura. A maioria passa o

dia trabalhando na agricultura, uns ajudando os pais, outros trabalhando com a cultura do

arroz, plantando, colhendo o arroz ... esse é o trabalho deles”. Concernente aos

procedentes da área urbana, “São trabalhadores também. A maioria dos alunos que estuda

à noite é trabalhadora! Trabalham em órgãos públicos; outros, nas lojas;muitos trabalham

no comércio, mas a maioria trabalha. Não são todos, mas 90% são alunos que trabalham”.

Referente à qualificação em serviço dos professores, obtida através do PQD, a opinião do

professor Geraldo aponta que é repleta de efeitos positivos, uma vez que contemplou tanto

professores quanto alunos de sua escola:

Esse sistema aí de qualificação foi um grande avanço. Graças a Deus, é...
muitos professores que não têm oportunidade estão se qualificando agora e...
está havendo assim uma grande mudança... que a gente percebe... um grande
aperfeiçoamento por parte do aluno depois dessas qualificações desses
professores. Eles têm trabalhado de uma forma muito melhor, muito
proveitosa... o aluno está aproveitando mais, está tendo mais atenção nas
aulas e, para arrematar, o aluno tem ganhado muito: tanto o professor com a
sua qualificação, quanto o aluno, têm ganhado muito. (Entrevista ao autor
em 23/09/2005)
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Com o objetivo de melhor explicitar o seu posicionamento relativo ao PQD da UFS, o

professor Geraldo apresentou dois exemplos de melhoria da qualidade das atividades

pedagógicas ocorridas em sua escola. No primeiro deles, relatou algumas características

das aulas do professor de História:

Estão ocorrendo algumas mudanças na forma como o professor está
passando as atividades. Não é mais aquilo de giz, quadro, bureau, giz
quadro... O professor senta, conversa, debate, traz a História para a
atualidade, chama a atenção do aluno, porque quando o aluno está ajudando
o professor a falar sobre o assunto... traz a História para realidade, para hoje
[...] (Entrevista ao autor em 23/09/2005)

O segundo exemplo contemplou o professor de Matemática da sua escola, tendo em vista

que, no período da entrevista cursava o PQD3. “Nas outras matérias também. Como no

caso de Matemática, o professor tem uma outra visão e dessa forma ele está trabalhando de

um jeito muito mais fácil, de uma maneira de abrir melhor o horizonte para os alunos”.

De acordo com o depoimento da professora Maria da Paz, diretora do colégio localizado

no bairro América, em Propriá, o turno noturno da escola é composto basicamente por

alunos provenientes de Propriá e de algumas cidades que compõem a circunvizinhança

daquele município:

[...] são alunos oriundos da cidade de Propriá, dos seus entornos, povoados,
da região, de cidades circunvizinhas: Telha, Cedro,, alguns alunos de
Amparo e alunos também de outro estado (Alagoas); das cidades de Porto
Real do Colégio, São Brás e alguns de Olho D’água Grande, que é outra
cidade também que vêm estudar aqui na escola.São alunos na faixa etária de
16-17 anos, até alunos com bastante idade, senhores já com idades mais
avançadas... 40... chegamos a ter alunos de até 50 anos, mas a faixa etária
basicamente é de jovens. (Entrevista ao autor em 07/11/2005)
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Obedecendo ao princípio de que a maior parte da clientela dos cursos noturnos exerce

funções laborativas, e pelo fato desse estabelecimento de ensino, a exemplo do colégio de

Neópolis, estar também situado na área rizicultora de Sergipe, os alunos apresentam

características ocupacionais similares às descritas pelo colega anterior:

Basicamente a nossa clientela tem alunos da área urbana, aqui de Propriá e
de cidades vizinhas. A grande maioria exerce alguma atividade no comércio
e de prestações de serviços. A outra parte que vem da zona rural,
geralmente trabalha com a família em atividades agrícolas, porque tem
cidades do Projeto da CODEVASF, da rizicultura, da piscicultura, então são
basicamente agricultores que trabalham com seus pais nessas pequenas
glebas ou lotes que eles têm. (Entrevista ao autor em 07/11/2005)

No tocante à formação superior em História de um dos seus professores, realizada através

do PQD, a gestora acredita que houve contribuição significativa para a melhoria da

disciplina Sociedade e Cultura, ministrada pelo mesmo, conforme sua descrição:

De certa forma eu acho positivo porque tudo que vem para contribuir para a
qualificação do profissional, do profissional da educação, que venha
possibilitar meios de uma melhor visão de mundo, de educação, é bastante
salutar. Então, o professor, em especial o que trabalha conosco, que ensina a
disciplina Sociedade e Cultura, eu vejo assim que é um profissional bastante
aberto, característica até própria da pessoa também, é, mas com certeza o
curso deve ter proporcionado também essa sedimentação dessa visão que ele
tem. Visão voltada a projeto, visão voltada a um olhar renovador na
educação. (Entrevista ao autor em 07/11/2005)

A professora fez questão de frisar, que na medida do possível, sempre disponibilizou os

espaços do seu estabelecimento para que outras instituições de ensino, fossem públicas ou

privadas, pudessem utilizar para atividades com fins pedagógicos. Inclusive “[...] o próprio

PQD, no semestre passado, utilizou o laboratório de informática [...]”. Apesar de

compactuar com os princípios da qualificação docente do PQD, reclamou que não houve
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retorno de nenhuma atividade dos cursos de licenciatura ministrados pela UFS na Regional

de Propriá para a sua escola, diferentemente das experiências pedagógicas possibilitadas

por uma instituição privada, conforme sua narrativa a seguir:

O que eu sinto ainda que precisava, até porque a escola foi muito aberta
para o PQD, continua aberta a este Programa, porque eu acho de suma
importância, mas assim eu não senti um feedback [...] tipo uma parceria dos
alunos do PQD que pudessem promover alguns seminários, como aconteceu
agora com a UNIT, no curso de Matemática, os alunos vêm para cá, os
acadêmicos de Matemática, de História, de Letras, vêm promover para o
curso Normal, seminários, trocas de informações, então o que eu senti, que
ficou ainda a desejar foi essa questão. (Entrevista ao autor em 23/09/2005)

Apenas uma gestora entrevistada demonstrou insatisfação acerca dos resultados

pedagógicos dos professores egressos dos cursos de qualificação docente. Para a professora

Alvanir Barreto de Lima, diretora do colégio localizado no centro da cidade de Divina

Pastora, a formação em nível superior dos professores que ministram aulas em seu

estabelecimento de ensino, não tem conseguido alterar de forma significativa a qualidade

do ensino.

Para ela, um aspecto que explica a baixa qualidade de ensino na sua escola está

diretamente ligado às características do alunado,

Em Divina Pastora, nós temos uma massa de jovens que não têm
perspectiva na vida para nada, eu digo é para nada! No meio assim de
quatrocentos alunos, nós temos... vamos supor... cem, (não sei se chega a
isso), com visão de futuro... aquele aluno que quer avançar, né, aquele aluno
que cobra realmente dos professores, mas a nossa comunidade, para a
questão de estudo, é muito defasada. (Entrevista ao autor em 29/07/2005)
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Outro aspecto observado pela gestora refere-se aos aspectos socioeconômicos da

localidade. Segundo ela, o baixo nível educacional, o desemprego são fatores

preponderantes que explicam o desinteresse escolar dos seus alunos.

Nós temos pais que trabalham no campo, a maioria, muitos deles, não têm
condições, até porque a cidade não oferece – ou você trabalha no Estado ou
você trabalha na prefeitura – para que você trabalhe em outro órgão aqui a
nível de estado, você precisa ter uma formação e os pais dos nossos alunos,
na maioria tem o nível de formação mínima, muitos deles analfabetos,
inclusive muitos que pararam no primário, só têm o quê? A 1ª e a 2ª série. E
muitos deles, na verdade, não têm trabalho... são sustentados pelos avós,
inclusive, ou por aqueles projetos sociais que é são o da prefeitura, BOLSA
ESCOLA ou PETI50. (Entrevista ao autor em 29/07/2005)

Segundo a diretora Alvanir, a falta de motivação e de perspectivas dos discentes influencia

consideravelmente no trabalho dos professores egressos de cursos de qualificação docente,

Aqueles professores que já saíram dos programas do PQD, da UVA, hoje...
hoje... se você, se eu conversar com eles aqui sobre a questão dos alunos,
sobre a questão da educação, sobre a questão da visão de futuro do aluno de
Divina Pastora, eles ficam decepcionadíssimos. Muitos deles que já têm a
formação muito grande, que se destacam nos seus trabalhos, não
conseguem... querem, mas não conseguem desenvolver o seu trabalho pela
questão do alunado, né, ... eles (os alunos).... assim... não levam a sério, não
têm perspectiva de vida, é... eles não pensam em aprender agora para mais
tarde ser utilizado para eles mesmos, né... para um futuro... e o professor
fica muito triste. (Entrevista ao autor em 29/07/2005)

Outro ponto observado pela diretora refere-se à falta de inovações metodológicas nas aulas

dos professores egressos de cursos superiores que, segundo ela, poderiam propiciar

mudanças na qualidade das aulas em sua instituição escolar

50 O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI é um programa de transferência direta de renda do
governo federal oferecido às famílias de crianças e adolescentes envolvidos no trabalho infanto-juvenil. Visa
erradicar as denominadas piores formas de trabalho infantil no País, aquelas consideradas penosas, perigosas,
insalubres ou degradantes. Em substituição à renda que as crianças traziam para casa, o PETI concede uma bolsa
às suas famílias. A contrapartida é a matrícula e freqüência dos filhos nas escolas. (BRASIL, MDS)
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[...] pela noite, todo mundo tem nível superior, e nós temos alguns
professores que estão se formando agora [...] acredito que no meio do ano,
mais ou menos, no final, estarão todos formados. Nós só temos no
momento... duas... três professoras que ainda não são formadas, mas estas
professoras atuam no polivalente, justamente no polivalente. E temos
outras... e as outras, nós temos professoras fazendo aulas de reforço. E, nós
da coordenação, a gente espera assim, quando o professor tem o nível
médio e ele passa ao nível superior, que ele traga inovações, coisas novas
para os nossos alunos, já que é um... são quatro anos, ou dois anos e meio
(curso intensivo), muitas coisas novas para os nossos alunos, como outras
maneiras de como lidar com os alunos, de como usar os recursos para que
se torne uma aula prazerosa, diferente ... sei que a gente conversando a
gente comenta sobre isso. Mas, nós temos muitos professores bons,
qualificados, inclusive o pessoal da noite, assim, eles... eu não sei se são...
se é porque eles são de outras cidades e quando chegam aqui dentro do
município mudam muita coisa, ou porque os professores já são daqui e eles
ficam naquele impasse, naquela coisa de... sabem, na verdade, eles sabem,
estão preparados para isso, mas eles não passam muito essa coisa para o
aluno. (Entrevista ao autor em 29/07/2005)

A carência de diversidade metodológica e a manutenção das aulas expositivas têm

provocado recebimento de algumas reclamações por parte dos alunos do ensino médio.

Nós temos alunos que sempre conversam com a gente e pedem para que a
gente converse com o professor para ele pelo menos tentar mudar um
pouco, quebrar a rotina da aula. Porque tem muitos professores, muitos
profissionais que ficam naquela coisa de livro e quadro, livro e quadro, né!
E, eles, apesar de serem alunos de interiores, são alunos como os outros. E,
eles gostam muito de trabalhos com vídeos, em teatros, em seminários [...] a
gente conversa muito com os professores [...] que eles já comecem a
trabalhar esses alunos, a questão dos fóruns, de seminários, de palestras, de
debates, porque muitos alunos estão muito mal acostumados, o aluno não
foi trabalhado. [...] a gente que é professor quer exigir muito deles, mas na
verdade, a gente sabe que eles não têm culpa, porque não são trabalhados
desde cedo para chegar ao ensino médio[...] (Entrevista ao autor em
29/07/2005)

A professora Alvanir fez questão de registrar que há pouca utilização dos recursos

didáticos pelos professores na sua escola em Divina Pastora. Sua opinião é a de que existe
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um pouco de comodismo de nós profissionais, nós professores. Nós temos
tudo em nossas mãos agora: temos vídeo-cassete, temos televisor, temos
retroprojetor, mapas disponíveis aos professores e uma biblioteca, que,
apesar da escola ser pequena, mas muito rica, nós recebemos muitos livros
do governo federal, coleções assim ótimas para serem trabalhadas... e o
professor tem o material na mão [...] ele sabe como utilizar aquele material
mas ainda é a minoria que o utiliza. (Entrevista ao autor em 29/07/2005).

As críticas apontadas pela diretora da escola de Divina Pastora desvelam alguns problemas

históricos do ensino público brasileiro. A ausência de dinamismo e movimento nas aulas; o

desestímulo de docentes e discentes; a subutilização dos recursos didáticos, são pontos

comprobatórios de que a formação superior do professor, por si só, não conseguiu romper

com a tradição da escola, sendo mantidos vários impedimentos e dificuldades para a

construção de uma escola pública de qualidade.

A visão da professora Alvanir a respeito da formação e prática dos professores em sua

escola, possibilita afirmar que a formação dos docentes, em boa parte, deve ter como base

conhecimentos específicos voltados diretamente ao trabalho em sala de aula. De acordo

com Tardif (2002), a formação de professores, em muitos casos, ainda é bastante dominada

por conteúdos e lógicas disciplinares e não profissionais. Para o autor,

Na formação de professores, ensinam-se teorias sociológicas,
docimológicas, psicológicas, didáticas, filosóficas, históricas, pedagógicas
etc., que foram concebidas, a maioria das vezes, sem nenhum tipo de
relação com o ensino nem com as realidades cotidianas do ofício do
professor. Além do mais, essas teorias são muitas vezes professadas por
professores que nunca colocaram os pés numa escola ou, o que ainda é pior,
que não demonstram interesse pelas realidades escolares e pedagógicas, as
quais consideram demasiado triviais ou demasiado técnicas (TARDIF,
2002, p.125).

No tocante ao curso de licenciatura em História do PQD da UFS, podemos inferir

também que as disciplinas das teorias da aprendizagem, ou também conhecidas como de
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conteúdos da educação, compõem aproximadamente 15% do currículo (conforme apontado

no 2º Capítulo), tendo predomínio disciplinas de conteúdos específicos. A exigüidade da

composição curricular por disciplinas pedagógicas é um fator limitador para a formação

docente em uma perspectiva voltada para a realidade da sala de aula, sobretudo pelo

distanciamento e desprestígio das discussões sistemáticas acerca do processo de ensino-

aprendizagem.

No geral, a concepção dos gestores sinaliza que apesar das limitações das localidades e

da instituição escolar, a qualificação docente tem proporcionado a melhoria da qualidade do

ensino nas salas de aula desses estabelecimentos de ensino, tendo em vista a inserção de

novas propostas metodológicas voltadas, sobretudo, à construção do conhecimento. Apenas a

diretora da escola situada em Divina Pastora demonstrou ceticismo acerca da formação

superior, uma vez que, no seu entender, o trabalho dos professores com nível superior pouco

tem contribuído para a melhoria do ensino em sua escola, tendo em vista a ausência de novas

práticas pedagógicas e estratégias de ação.

Outro aspecto que vale ser observado refere-se às limitações socioeconômicas das

localidades, ressaltando o baixo nível educacional dos pais dos alunos; o alto índice de

desemprego; a relativa incidência de menores exercendo atividades laborativas concomitantes

aos estudos; a carência de recursos didáticos. São fatores que explicam, pelo menos em parte,

a falta de uma educação de qualidade nesses estabelecimentos de ensino.

A titulação em nível superior tem sido considerada como uma resposta à globalização

econômica, em face às transformações do mundo do trabalho e pela acirrada competitividade

da sociedade. Assim, a formação em serviço, via PQD, trouxe para os bancos escolares uma

população adulta de professores do interior sergipano com a expectativa de adquirir novas
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competências técnicas para a lide em sala de aula, bem como de obterem melhoria salarial a

partir da titulação.

Os depoimentos dos professores egressos da Regional de Propriá do curso de

Licenciatura em História assinalaram que a graduação forneceu novas possibilidades de ação

no magistério em face do contato com novos aportes teórico-metodológicos obtidos ao longo

do curso e também pela troca de experiências com seus pares.

Os novos saberes adquiridos contemplam pressupostos de que a tomada da

consciência do fazer pedagógico está voltado para a construção da cidadania, tendo como eixo

central a perspectiva de uma formação sócio-histórica. Neste sentido, as narrativas enfocaram

que o ensino de História está centrado na idéia de que o aluno deve trilhar caminhos

reflexivos, predominando a criticidade e a criatividade.

As falas dos professores apontaram que existem vários entraves para que a ação

pedagógica possa ser voltada efetivamente para a construção do conhecimento, uma vez que a

própria estrutura organizacional da maioria das escolas em que trabalham, por muitas vezes,

limita sobremaneira iniciativas inovadoras em busca de um ensino de qualidade. É nesse

contexto que a maioria dos depoentes justifica o fazer pedagógico alicerçado quase que

exclusivamente na utilização do livro didático, configurando-se em mais um fator limitador

para que os professores adquiram autonomia plena para o exercício da profissão.

As limitadas condições de trabalho nas localidades interioranas somadas aos baixos

salários foram argumentos constantemente utilizados pelos professores para explicar as

dificuldades do fazer docente. A maioria apontou o quadro caótico das escolas públicas, como

um dos principais fatores para o não aproveitamento dos saberes adquiridos na titulação em

História, através do PQD.

Os depoimentos expostos nos permitem inferir que, mesmo com a titulação em nível

superior, as condições socioeconômicas dos professores não sofreram consideráveis
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mudanças. A maioria das verbalizações apontou que as condições de vida no magistério são

muito difíceis em face às condições salariais. Um exemplo desse aspecto é confirmado através

das narrativas dos profissionais, quando não apontaram mudanças no estilo de vida sob o

ponto de vista das atividades de lazer. Outro ponto que ratifica as limitações econômicas é o

fato de que dois professores buscaram através do ingresso no movimento sindical uma forma

de luta em busca de melhores condições de sobrevivência no magistério.

A partir dessas considerações, podemos afirmar que a política educacional

implementada através da formação em serviço, via PQD, com objetivo de melhorar a

qualidade de ensino no interior sergipano, não demonstra, pelo menos até o momento,

contemplar seus objetivos na totalidade. As limitações das condições de trabalho, juntamente

com os baixos salários são empecilhos consideráveis para a superação das condições atuais de

ensino, sobretudo pela realidade da escola pública nas localidades contempladas nesta

pesquisa.

Por outro lado, ratificamos a idéia da necessidade de reformulação dos cursos de

formação dessa natureza. Supomos que para que a educação tenha conquistas qualitativas, é

imprescindível que sejam articulados os pressupostos teórico-metodológicos das instituições

de ensino superior com os saberes práticos dos professores da escola pública, passando a

formação superior a ser alicerçada por múltiplas dimensões da formação humana, sejam elas

“cognitiva, ética, política, científica, cultural, lúdica e estética” (FREITAS, 2005, p.17). Este

nos parece ser um dos caminhos que podem ser pensados em busca de uma educação de

qualidade e, sobretudo, hominizadora.
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CONSIDERAÇÕES

Este trabalho teve o objetivo de compreender quais foram os desdobramentos da

qualificação em serviço obtida por professores que atuam nos ensinos fundamental e médio

em escolas públicas, situadas em municípios do interior sergipano. A investigação foi

realizada com egressos do Curso de História, oferecido em 1988, na segunda etapa do Projeto

de Qualificação Docente/UFS, no Pólo Regional de Propriá.

Pautado na concepção de dar voz aos sujeitos, os depoimentos nortearam parte

significativa do trabalho. Através das narrativas, buscamos apreender as diferentes

representações sobre as trajetórias de vida, ficando evidente as singularidades dos percursos

dos professores de História, apesar das similaridades têmporo-espaciais.

Todos os entrevistados têm suas raízes em localidades rurais, sendo oriundos de

famílias que viviam em condições socioeconômicas desfavoráveis. Sob situações muitas

vezes hostis, estes sujeitos permanecem na sala de aula, apostando em uma mobilidade social

ascendente pela via da escolarização.

Os relatos apontaram também limitações econômicas em suas localidades, fator que

contribuiu para a manutenção dos constantes obstáculos para a continuidade dos estudos, bem

como das dificuldades para a inserção no mercado de trabalho.

Um aspecto importante a respeito do perfil dos sujeitos é o de que a maioria apontou o

interesse pelo magistério desde a infância. Destes, uma parte das mulheres atribuiu a vocação
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como responsável pela escolha profissional, o que reforçou a concepção de ser o magistério

um campo de trabalho preferencialmente feminino.

Para o outro grupo de professores, a escolha da carreira do magistério foi uma

contingência, uma vez que objetivavam profissões com melhor prestígio social e maior

salário. A partir das verbalizações, foram apontadas que as limitações das condições

socioeconômicas e a ausência nas localidades de outras disponibilidades de escolarização no

nível secundário influenciaram a opção pelo magistério, uma vez que, naquele contexto

têmporo-espacial, havia maior possibilidade de emprego para a docência.

Para quatro professores, o ingresso no mundo do trabalho formal foi possibilitado a

partir da indicação política, prática muito comum no serviço público quando não havia a

exigência da realização de concursos para o provimento de vagas. Sem dúvida, o favor

político confirma a dependência direta de autoridades para que alguns professores tivessem

acesso ao emprego, configurando a política de clientelismo nessas áreas.

À luz das narrativas expostas a respeito do ingresso na qualificação em serviço, via

PQD, inferimos que as condições objetivas de existência foram fundamentais na constituição

de disposições mais ou menos favoráveis para a procura não só do curso de História, tendo em

vista às múltiplas limitações do ingresso nos cursos superiores oferecidos no Campus de São

Cristóvão, da Universidade Federal de Sergipe.

As representações tecidas pela maioria dos sujeitos expressaram um sentimento de

reverência pelo PQD/UFS, instituição onde a excelência do ensino foi exaltada, de forma

espontânea e direta. O que pode ter pesado para o significado colocado na qualificação em

serviço é o espaço de trânsito disponível à mudança de posição no espaço social, pois gerou a

ocorrência da flexibilização das dificuldades para a realização do curso superior, se

comparada com as condições de estudo em outras localidades.
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Apesar da diversidade de dificuldades para a realização do curso em Propriá, sejam

elas relativas às questões financeiras, familiares, de transporte, de cansaço físico, entre outras,

os depoimentos ratificaram a idéia de que a disposição para a qualificação profissional, vem

da infância, sobretudo, pelo desejo de terem melhores condições socioeconômicas. Outro

aspecto motivador foi a necessidade de assegurar o espaço no mercado de trabalho, através da

obtenção da titulação superior.

De modo geral, a partir das suas narrativas, fez diferença nos itinerários dos

professores a passagem pelo ensino superior: confirmação de disposições nascidas na

infância, abertura de horizontes profissionais, modificação na prática pedagógica, mudança do

espaço social, mudanças de valores e, inclusive, de expectativas de vida. A obtenção do título

acadêmico teve repercussões na posição ocupada no próprio espaço escolar. Para alguns

professores, foi concretizada a saída das séries iniciais para o ensino fundamental do 3º e 4º

ciclos, bem como para o ensino médio, para o exercício da docência das disciplinas História,

Sociedade e Cultura, Cultura Sergipana, Metodologia das Ciências Humanas e História da

Educação.

Todos os depoimentos expressaram outro tipo de “ganho”, não mensurável do ponto

de vista das condições de trabalho. Referimo-nos ao crescimento intelectual, configurado em

práticas pedagógicas críticas, uma vez que as falas apontaram que, em tempos pretéritos, suas

experiências docentes eram fundamentadas em princípios tradicionais. Desta forma,

a.experiência universitária veio aprofundar a incorporação de novos valores culturais com

repercussões sobre o trabalho que realizaram e realizam.

Vale pontuar pelo menos dois aspectos importantes relativos às práticas pedagógicas

destes profissionais. O primeiro deles se preocupa com as condições circunstanciais em que

estão sendo desenvolvidas tais práticas, já que eles implicam mudanças, as quais são
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conseqüências das novas exigências sociais. Para tanto, é imprescindível observar o locus

onde estas mudanças estão acontecendo.

O outro, não menos importante, é que por muitas vezes o professor é o principal alvo

de críticas generalizadas, responsável por todos os males que permeiam a escola e a educação,

sendo transformado, nas palavras de Barroso (2003), em “bode expiatório”. É válido ainda

observar que em função das novas expectativas da melhoria da qualidade do ensino, é grande

a pressão para mudanças de métodos, de práticas e de papéis. Assim, “O apelo à sua

dedicação, motivação, entusiasmo é permanente. A intensidade do trabalho é cada vez maior e

as condições mais difíceis” (BARROSO, 2003, p.126).

Apesar do currículo de História do PQD propor uma “nova mentalidade” com relação

às concepções de História, com o objetivo de reorientar a atuação dos profissionais, sua

estrutura está muito distante de propor um maior aprofundamento das discussões relativas à

organização do trabalho escolar, às tecnologias educacionais, e aos múltiplos espaços e

tempos escolares. Na realidade, há o reforço quase que exclusivamente da competência

técnica voltada para a produção do conhecimento histórico, em detrimento dos saberes

teórico-metodológicos do campo da educação.

Ao ocultar a dimensão política da prática pedagógica, especialmente ao desconsiderar

as características locais dos envolvidos, e ao excluir a participação dos sujeitos envolvidos

para a construção do currículo, cria-se uma distância da perspectiva de manter diálogo com as

escolas e com suas realidades, perdendo a oportunidade de “ao invés de falarmos para,

falarmos com elas”, conforme sugere Moreira (2002).

Considerando o distanciamento do currículo de História do PQD das questões teórico-

metodológicas do campo da educação e por não terem sido consideradas as experiências

práticas destes professores na graduação, podemos inferir que, a formação superior pouco

possibilitou inovações práticas ao fazer pedagógico destes profissionais. Neste caso
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específico, entendemos que um dos pré-requisitos para a conexão dos saberes oriundos da

academia com o dos professores envolvidos na formação em serviço, é conforme nos diz

Charlot, “[...] uma dialética entre sentido e eficácia da aprendizagem. O que é aprendido só

pode ser apropriado pelo sujeito se despertar nele certos ecos: se fizer sentido para ele”

(CHARLOT, 2001, p.21).

A partir da análise dos documentos, dos depoimentos e das constatações realizadas in

loco, ficou evidenciado que, por si só, a qualificação em serviço, via PQD, é insuficiente para

alterar a prática e, conseqüentemente, a situação de fracasso escolar, por não tomarem a

prática docente em seus contextos.

A maioria dos professores ressaltou as dificuldades encontradas em suas escolas para o

exercício docente. Trata-se da manutenção da histórica fragilidade de funcionamento das

escolas públicas de nosso país, principalmente das localizadas em áreas interioranas.

Outro aspecto importante observado na investigação, refere-se à realidade local dos

sujeitos. Em poucos depoimentos, alguns deles fizeram referência à importância das

singularidades locais enquanto eixo articulador com os saberes construídos através da

qualificação em serviço. Informações sobre diferentes tipos de escolas, situadas em diferentes

comunidades, fatores que por certo exercem influência sobre o exercício do magistério, não

foram contempladas nas abordagens. Este aspecto permite inferir que a proposta globalizada

de políticas públicas, não considera as particularidades dos sujeitos, a partir do seu espaço-

tempo. Assim, concordamos com a idéia de que “O princípio-chave do negócio globalizado é

a explícita não dedicação às pessoas e aos lugares” (KOVÁCS, 2002, p.184).

A fragilidade da qualificação em serviço, sobretudo pela carência da valoração das

singularidades espaço-temporais dos sujeitos, pode comprometer significativamente a atuação

do professor,
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tornando-a totalmente estéril, uma vez que ele não consegue se dar conta do
mecanicismo de sua prática e das exigências de sua contínua reavaliação.
Ao mesmo tempo em que vai pronunciando um discurso teórico esclarecido
e crítico, transformador, vai realizando outro discurso prático rotineiro,
dogmático e conservador. (SEVERINO.1998, p.38)

Por esta via, Perrenoud nos ajuda a entender o valor relativo da experiência escolar

quando afirma que “a formação de professores só pode influenciar as suas práticas em

determinadas condições e dentro de determinados limites” (PERRENOUD, 1993, p.93), pois

“[...] seria ingênuo acreditar que a formação inicial pode ser o único ou o principal motor de

profissionalização” (op.cit, p.153).

É necessário registrar outro aspecto acerca dos efeitos do PQD para estes professores:

as preferências e escolhas por determinado procedimento ou atividade não são fruto de mera

subjetividade, mas formas peculiares de respostas geradas a partir de condições objetivas de

existência e de trabalho, construídas em função de suas trajetórias. Assim, estes sujeitos

utilizam as ferramentas que conquistaram e os saberes que elaboraram ao longo da

socialização vivida.

Considerando que todos os sujeitos exerciam atividades docentes antes do ingresso no

PQD, é imprescindível levar em consideração pontos de vista dos práticos, pois são eles

realmente o pólo ativo de seu próprio trabalho. É a partir e através de suas próprias

experiências, tanto pessoais quanto profissionais, que eles constroem seus saberes, assimilam

novos conhecimentos e competências e desenvolvem novas práticas e estratégias de ação

(TARDIF, 2002, p.118). Assim, as limitações das inovações efetivas de práticas pedagógicas

estão associadas às trajetórias destes sujeitos, devido às experiências construídas em seus

múltiplos espaços escolares.

Esta pesquisa possibilitou observar que apesar das propostas de mudanças no mundo

do trabalho sugeridas pelas políticas públicas educacionais, seus efeitos ainda são pequenos
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no interior sergipano. Os professores buscaram, através do PQD, adquirir competências ou

habilidades nos campos cognitivos, técnicos, para tornar-se competitivo e empregável.

Todavia, no mundo globalizado, constata-se um considerável aumento de exigências que são

feitas ao professor, pedindo-lhe que assuma um número cada vez maior de responsabilidades.

São vários os desafios para o exercício da docência. A síntese que o professor português

Esteve (1995) faz a respeito destes novos desafios, é pertinente para uma exemplificação:

Para além de saber a matéria que lecciona, pede-se ao professor que seja
facilitador da aprendizagem, pedagogo eficaz, organizador do trabalho de
grupo, e que, para além do ensino, cuide do equilíbrio psicológico e afectivo
dos alunos, da integração social e da educação sexual, etc.; a tudo isto pode
somar-se a atenção aos alunos especiais integrados na turma. (ESTEVE,
1995, p. 100)

Sendo assim, apesar de se exigir que os professores cumpram todas estas novas

tarefas, é interessante observar que não houve mudanças significativas na sua formação. São

os velhos modelos normativos (currículo) que os distanciam das necessidades para exercer a

complexa função que ensinar. Ademais, as condições salariais bem como as dificuldades para

a realização de outros cursos contribuem, sobremaneira, para a manutenção de práticas muito

mais próximas aos saberes adquiridos, antes da qualificação em serviço, do que propriamente

aos concebidos posteriormente.

As políticas educacionais implementadas com objetivos da melhoria da qualidade de

ensino, através da formação em serviço, devem considerar primordialmente as culturas

profissionais dos professores, bem como as necessidades das instituições escolares,

valorizando o contexto local, as especificidades regionais dos sujeitos e dos interesses das

comunidades envolvidas. Neste sentido, para que a formação de professores tenha como base

uma efetiva estratégia de inovação e tenha condições para que as práticas possibilitem

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.



244

desdobramentos positivos, é mister que sejam consideradas as condições e limitações do

trabalho real dos professores, conforme nos alerta Perrenoud (2002).

Para que a formação em serviço oriunda de políticas educacionais apresente resultados

satisfatórios nas atividades docentes dos professores, não se configurando meramente como

respostas formais às exigências da legislação, é necessário aquilatar as condições de trabalho

dos professores, sobretudo nas disposições da infra-estrutura escolar, uma vez que a

instituição escolar pública não tem sofrido mudanças significativas em seu funcionamento e

em suas estruturas organizacionais.

Outro ponto significativo para que reformas educacionais sejam expressivas para a

qualidade do ensino está associada, necessariamente, à questão do poder aquisitivo dos

professores. Baixos salários são fatores que diminuem a motivação destes profissionais, uma

vez que são obrigados a buscar mais de uma jornada de trabalho, ocasionando maior desgaste

no desempenho das atividades. Por outro lado, sem sombra de dúvidas, as difíceis condições

de trabalho interferem sobremaneira no desempenho das atividades de ensino.

Uma das motivações centrais das reformas educativas encontra-se vinculada à redução

dos gastos com a educação, apesar de o discurso ser o do melhoramento na qualidade do

ensino. Presumimos que há uma forte contradição nesta proposta, uma vez que melhorias

educacionais com reduções dos gastos inviabilizam sobremaneira a concretização deste

objetivo.

Consideramos importante observar, concernente aos desdobramentos do PQD, a

limitação para a avaliação de seus efeitos em pouco espaço de tempo. Concordamos com

Cunha (2001) quando coloca que a avaliação de políticas públicas educacionais requer um

“certo tempo de maturação” (CUNHA, 2001, p. 475), uma vez que seus resultados só podem

ser materializados após muitos anos do fazer pedagógico.
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À luz dessa concepção, parece-nos pertinente afirmar que, a formação intelectiva

obtida através da formação em serviço, via PQD, não é condição sine qua non para mudanças

significativas nas práticas pedagógicas e, conseqüentemente, para a melhoria da qualidade de

ensino no interior sergipano, pelo menos, em curto prazo.

A educação tem sido concebida em uma lógica econômica e como preparação para o

mercado de trabalho, tendo na formação em serviço uma forma de preparar os professores

para que sejam capacitados para as novas exigências da atual sociedade globalizada. Todavia,

para que as políticas educacionais, sobretudo, as concebidas através da formação em serviço

atinjam patamares de qualidade, é imprescindível que sejam valorizadas as condições salariais

e de trabalho de todos que compõem a instituição escolar. É preciso também que sejam

considerados os aspectos socioeconômicos das localidades onde são inseridas; que os

currículos contemplem as vivências do público alvo, a fim de serem valorizados os saberes

existentes; e, especialmente, que o ato de educar possa ser mais uma possibilidade efetiva da

construção de uma sociedade cidadã e hominizadora, como nos dizia Paulo Freire.

Presumimos que, ao serem valorizadas ações que considerem os sujeitos, seus saberes

e as localidades, as futuras políticas educacionais voltadas para a formação de professores

serão realmente condutoras de mudanças. Só assim, poderemos parafrasear a professora

Nivalda, uma das professoras do interior sergipano, e pensar em um caminho inverso, mais

coerente. Poderemos considerar as múltiplas inovações tecnológicas do século XXI, e ao

invés de dizermos “é como se tivesse a roça e faltasse a enxada” afirmássemos: “ temos a roça

e temos a enxada preparadas para a lida”. Assim, a qualificação seguirá outros rumos, novos

caminhos para uma educação de qualidade.
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