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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo principal relacionar a prática da mulher na gestão da
educação pública com a sua experiência profissional, considerando o seu percurso
profissional a partir da sala de aula de alfabetização. Buscou-se identificar na prática gestora a
experiência como alfabetizadora e a contribuição da sua formação acadêmica. Nesta pesquisa
qualitativa a estratégica metodológica escolhida foi o estudo de caso e, durante o trabalho de
campo, optou-se pela realização de entrevista em profundidade, sendo que, para que esta
trouxesse os elementos necessários para atender aos objetivos, foi elaborado um roteiro com
perguntas para cada fase do percurso profissional da informante. Evidenciou-se então o
cenário de práticas educativas de cada etapa do ensino básico da época, o que exigiu uma
busca pelos autores que retratassem a situação da educação baiana de então e permitisse a
análise e discussão desses dados. A pesquisa mostrou que a experiência como professora a
partir da alfabetização dá à gestora municipal uma condição de não perder de vista seu
horizonte principal, o educando: a criança, adolescente jovem ou adulto estudante, para quem
todo o complexo conjunto de políticas públicas deve beneficiar.
Palavras-chave: Percurso em educação. Docência em alfabetização. Gestão Municipal de
Educação.

ABSTRACT
The main goal of this study is to correlate the practice of the women on the management of
the public education with their professional experience, considering their career coming from
the literacy classroom. It sought to identify in management practice their experience as
literacy teacher and the contribution of their academic background. In this qualitative research
the chosen methodological strategy was the case study, and during the field work it was
decided to carry out in-depth interview. Aiming on bringing the necessary elements for the
interview to meet the objectives, a script was designed with questions for each stage of the
informant’s professional career. Then, the scenario of educational practices of each stage of
basic education at the time became clear, which required a research for authors that described
the situation of Bahia education and allowed the analysis and discussion of these data. The
research has shown that the experience as a literacy teacher gives the municipal manager the
condition of focusing on its main horizon, the student: the child, young adult or teen student,
whom the whole complex set of public policies should benefit.
Keywords: Educational career. Literacy teacher. Municipal Manager of Education.
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1 INTRODUÇÃO

Esta pesquisa busca responder questões com as quais convivo no âmbito do trabalho e
que sempre me inquietaram, motivando a elaboração de um projeto para me debruçar sobre
elas, aprofundando-me nos estudos sobre o tema. A oportunidade surgiu quando vi no site da
Universidade do Estado da Bahia (UNEB) o esperado mestrado profissional com inscrições
abertas para a segunda turma de 2013. Uma pós-graduação inovadora se iniciava e me vi às
voltas com os trâmites e tensões do processo seletivo. Vencida essa fase, as perguntas que me
trouxeram até aqui foram reelaboradas na medida em que o caminho das pedras era
percorrido. Pressões do trabalho por um lado e dos professores por outro alternavam meus
lugares – ora professora, ora aluna.
Com um novo olhar sobre as coisas, novos questionamentos se delineavam e esperei
que todo o “universo conspirasse a meu favor”, descortinando cenários, fatos e dados, para
me aproximar das respostas. Investigar a mulher na gestão da educação pública acenava a
princípio com abordagem na liderança feminina e seu impacto para a comunidade a ela
submetida.
À medida em que o referencial teórico iluminava espaços, preenchia vazios e suscitava
novas questões, também minha experiência no trabalho se consolidava, o caminho se definia
por outros aspectos, mais precisamente pelo percurso realizado até a gestão da educação.
Participo do Programa Pacto com Municípios, Todos pela Escola, da Secretaria de
Educação do Estado da Bahia (SEC), na função de Professora Formadora Estadual desde
2012. Durante as viagens aos municípios, em contato próximo com os professores e
professoras da rede de Ensino Fundamental, assim como com secretárias(os) de educação,
emergiram questionamentos que foram instigadores na busca por respostas e motivação para
me aproximar mais da área da educação pública a partir de um lugar diferente: da cadeira de
quem comanda a rede municipal. Na maioria dos municípios visitados, uma mulher ocupava
este lugar, fato que chamou minha atenção.
O Pacto faz parte de um conjunto de ações executadas pelo Programa de Apoio aos
Municípios – PROAM, dirigido por Nadja Amado e diretamente vinculado ao Gabinete do
Secretário de Educação, Osvaldo Barreto Filho.
O referido programa estadual foi implantado no âmbito da educação básica com o
intuito de ser aplicado no Ensino Fundamental, mediante cooperação entre o estado da Bahia
e seus municípios. O objetivo principal do Pacto é “promover a alfabetização das crianças até
os 8 anos de idade” (BAHIA, 2011).
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Conforme determinado pelo Decreto Estadual nº 12.792/2011 (Anexo A), entre as
diretrizes do Pacto está a promoção de experiências pedagógicas adequadas à educação
básica, a formalização dos processos sistêmicos de avaliação dos estudantes e a viabilização
da efetiva integração entre as redes públicas do estado da Bahia e seus municípios, em regime
de colaboração (BAHIA, 2014).
A execução do Programa junto aos municípios foi iniciada em 2011, após assinatura
de Termo de Cooperação (Anexo B) entre as partes, cabendo ao município interessado as
seguintes ações: Designar equipe gestora do Programa no âmbito municipal; Designar
professores alfabetizadores com perfil adequado 1 para atuar no primeiro ano do Ensino
Fundamental; Acompanhar e avaliar o desempenho dos estudantes do Ensino Fundamental
identificando, desde o início do ano letivo, aqueles que apresentam dificuldades; Participar de
atividades coletivas regionais de orientação, acompanhamento, formação e avaliação do
trabalho; Indicar professores dos seus quadros viabilizando sua participação nas atividades de
formação referente ao Programa; Assegurar a implantação do sistema de avaliação das escolas
das redes municipais de ensino (BAHIA, 2011c).
O presente trabalho apresenta reflexões ocorridas durante minha experiência nos
municípios de jurisdição da Diretoria Regional de Educação (DIREC) 13 (BAHIA, 2011b),
que faz parte do Polo 14 na divisão dos Polos para formação da SEC (BAHIA, 2013a),
divisão esta que facilita a reunião de cursistas de uma determinada região, geralmente no
município sede de uma DIREC da qual façam parte. Quando da minha admissão no Pacto, fui
designada para o Polo 14, na função de Professora Formadora Estadual, e além das
formações, fazemos o acompanhamento dos municípios durante todo o ano letivo.
Posteriormente fui relocada para outros Polos, ação que permite aos professores formadores
ter a visão ampliada das diversas realidades do nosso ensino fundamental.
A DIREC 13 dá o apoio regional do estado aos municípios que a ela estão associados,
e tem sede em Jequié, município situado a 365 km de Salvador, no sudoeste da Bahia, na
região limítrofe entre a Caatinga e a Zona da Mata2. A rede escolar de Jequié em 2012 teve
6.361 alunos matriculados no Ensino Fundamental.
Nas visitas para acompanhamento em Jequié assim como aos demais municípios, a
diversidade de situações encontradas nas escolas me fazia questionar, internamente, quais
1

O documento Termo de Cooperação assinado pelas partes não define os atributos do que se denomina por
“perfil adequado de alfabetizador”, conforme pode ser verificado no Anexo B.
2

Região também denominada “agreste”, com vegetação de características mistas, onde se alternam elementos da
mata atlântica e da caatinga (FRANCISCO, 2012).
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fatores fariam essas diferenças. Pensamentos recorrentes me traziam os estilos de gestão e
perfil profissional como fatores importantes para a determinação desse quadro.
O que a princípio se delineava como uma abordagem à liderança feminina na gestão
escolar, na proposta inicial da pesquisa, tomou uma nova dimensão após um contato mais
frequente com as Secretárias Municipais, tendo então se definido como a mulher na gestão
pública da educação. Passei a observar que algumas dessas líderes oportunizavam as
condições necessárias para viabilizar o Pacto em seus municípios enquanto outras pareciam
não ter a devida noção do que representa a alfabetização de todas as crianças até os 8 anos de
idade.
Outra possibilidade que não o estilo de liderança ou perfil estava sendo apresentada
enquanto fator relevante na condução de ações na educação do município: a caminhada
profissional de quem está na posição líder. Seguindo seu percurso em educação, partimos da
alfabetizadora e alcançamos a secretária municipal.
Como que é sair da função de professora em uma sala de aula e chegar à
administração pública de todas as salas de aula de um município? Quais as relações que ainda
são guardadas com a sala de aula dentro desta nova dimensão educativa? E qual a influência
da sua formação acadêmica no exercício dessas funções?
No decorrer da elaboração desta pesquisa surgiram mais questionamentos e a
necessidade de buscar a trajetória histórica da gestora para além da função de mãe,
encontrando sua profissionalização no magistério.
No Brasil é possível identificar algumas transformações sociais que, ao longo da
segunda metade do século XIX, vão permitir não apenas a entrada das mulheres nas
salas de aula, mas, pouco a pouco, o seu predomínio como docentes. As formas
como se dá essa feminização podem ter algumas características particulares, ainda
que se assemelhem a processos que ocorreram também em outros países. (LOURO,
1997, p.95)

Para Guacira Louro (1997), o magistério precisou se feminizar e para isso tomou de
empréstimo alguns atributos considerados femininos pelas concepções hegemônicas vigentes,
como a sensibilidade, a afetuosidade, o cuidado, entre outros. Desta forma, se tornou uma
profissão admissível às mulheres, com o apoio da nova ótica que surgia sobre a educação de
meninos e meninas, a partir de
[....] discursos da nascente Psicologia, acentuando que a privacidade familiar e o
amor materno são indispensáveis ao desenvolvimento físico e emocional das
crianças. [...] as escolas de magistério tornam-se repletas de moças e os campos da
Psicologia, Puericultura e Higiene ganham valor e prestígio no currículo das
docentes em formação. (LOURO, 1997, p. 96)

Conforme estudos de Almeida (1996), referentes à cidade de São Paulo, assim como
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Louro (1997), para Porto Alegre, o acesso aos cursos de magistério para moças foi concedido
objetivando oferecer àquelas que não dispunham de dote para casamento um meio honroso de
sobrevivência que não ofendesse os costumes e que se coadunasse com tarefas domésticas e
educação de filhos. Segundo Almeida (1996), essa opção de trabalho, além de acenar como
opção viável às filhas de famílias de baixa renda, também atraía as órfãs e viúvas pobres, com
o que não se tornariam um peso para a sociedade sustentar.
Portanto, ser professora representava um prolongamento das funções domésticas e
instruir e educar crianças, sob o mascaramento da missão e da vocação inerentes às
mulheres, significava uma maneira aceitável de sobrevivência na qual a conotação
negativa com o trabalho remunerado feminino esvaía-se perante a nobreza do
magistério. (ALMEIDA, 1996, p. 74)

Para Louro (1987), as moças de classe média eram encaminhadas ao Curso Normal
como opção de educação formal, pois incluía economia doméstica e trabalhos manuais no
currículo, o que mantinha as alunas com foco nos cuidados com o lar, além de beneficiar a
família com uma instrução mais aprimorada.
O I.E. [Instituto de Educação] como escola normal de moças das camadas médias,
permite a formação como professora. Isso representa uma possibilidade de
profissionalização para este estrato social, mas cercada por toda uma orientação que
aproxima o mais possível a profissão de professora à função de mãe. (LOURO,
1987, p.31)

A demanda abria portas para mais crianças na escola e as professoras recém-formadas
entravam no mundo do trabalho por uma porta honrada. O momento era propício, e o
magistério foi se tornando mais feminino.
Possivelmente, o acesso à escolarização por esse sistema de seção feminina na
Escola Normal atendeu mais às necessidades sociais que a urbanização incipiente
exigia, representada pela vontade de estender a escolaridade básica para uma parcela
maior da população e, em parte, às necessidades de trabalho das jovens de poucos
recursos [...]. (ALMEIDA, 1996, p.73)

Essa presença majoritária em sala de aula se expandiu para a gestão educacional,
como um movimento naturalmente dirigido pela liderança feminina nessas instituições. A
gestão escolar, que inicialmente se apoiou nos recursos teóricos da administração de
empresas, no entanto, é um processo com características diferenciadas, e hoje nas escolas se
busca trabalhar com um modelo de gestão democrática. De fato, na percepção de Bartnik
(2011, p. 16), “a gestão educacional, especialmente a gestão democrática, entendida como
elemento de contra-hegemonia, opõe-se à implantação direta e acrítica dos princípios
administrativos da gestão empresarial na organização escolar”
Porém, as diferentes teorias de gestão (empresarial e democrática) estão imbricadas na
prática escolar. Não se estabelecem isoladamente e os gestores escolares se utilizam de
recursos de mais de uma concepção na organização do trabalho. Ainda, segundo Bartnik
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(2011, p.76), “os elementos das gestões se entrecruzam e se reconstroem conforme a
concepção de educação que assumem os gestores, as políticas educacionais de cada sistema
de ensino e as próprias propostas educativas elaboradas pelos profissionais das escolas”.
A

administração

clássica,

burocrática,

também

chamada

técnico-científica

(LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2003, p. 324), fundamenta-se na hierarquia de cargos,
definição de atribuições por cargo, normatização das práticas visando ao trabalho mais
racional e eficiente. Já o modelo de administração democrático-participativa “fundamenta-se
na relação entre a direção e a participação dos membros da equipe, prioriza os objetivos
assumidos por todos e a tomada de decisões coletivas” (BARTNIK, 2011, p. 74).
Na ótica de Bartnik (2011), nessa concepção democrática da gestão escolar, a
instituição dos colegiados e a construção coletiva do Projeto Político Pedagógico são tão
fundamentais quanto a reflexão permanente sobre o processo ensino-aprendizagem. Parte
dessa reflexão toma como base os resultados das avaliações internas, as provas e trabalhos da
escola e externas, como Provinha Brasil e Avalie-Alfa.
A equipe de professores do Pacto também reflete sobre as avaliações externas, já que
ambas ocorrem durante o ciclo de alfabetização. Não que essas suplantem a avaliação
processual diária feita pelo professor em sala de aula, porém, oferecem resultados que são
importantes para a gestão. Temos reuniões com coordenadores municipais especialmente
agendadas para a divulgação desses resultados e, em geral, os holofotes nessas horas se
direcionam para os professores. A extensão do olhar para além das salas de aula, envolvendo
tais resultados, ainda é ação timidamente explorada por nossa equipe, haja vista não termos
agendado com a gestão da educação municipal reuniões com a finalidade de discutir as
avaliações. Nós orientamos os coordenadores para que o façam, dando a eles os instrumentos3
para que desenvolvam essa ação.
A pessoa que está na gestão da educação municipal tomando decisões que repercutirão
em toda uma rede de unidades escolares precisa ter noção do que isto representa para seus
concidadãos. Para as escolas acorrem as crianças a partir dos 6 anos, meninas e meninos que
deveriam completar os 9 anos do Ensino Fundamental tendo garantidos os seus direitos de
aprendizagem nesse período, o que lhes permitirá o acesso à etapa seguinte de mais 3 anos já
na rede estadual.
Suas decisões terão ainda repercussão não apenas nos valores mensuráveis como no
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) ou no Índice de Desenvolvimento
3

Os resultados estatísticos foram entregues em mãos e discutidos item por item.
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Humano (IDH) do seu município, mas nos valores humanos que formam o cidadão, no valor
da responsabilidade social que faz um profissional graduar-se e voltar para sua cidade natal
devolvendo em produção qualificada o apoio recebido em sua formação básica, buscando a
melhoria com uma visão de coletividade.
Enfim, suas decisões podem minimizar ou potencializar a exclusão social dos seus
conterrâneos. Nesse sentido, essa pesquisa busca revelar essa mulher gestora em seu percurso
educativo, para afirmar-se como profissional, para assumir lideranças.

1.1 OBJETIVOS

Objetivo Geral: Conhecer o percurso profissional de uma mulher na gestão da
educação pública e sua relação com a experiência profissional como alfabetizadora e a
formação acadêmica.

Objetivos Específicos:
1) Identificar a relação entre a gestão da educação e a experiência na alfabetização.
2) Estabelecer relação entre a gestão da educação e a sua formação acadêmica.

1.2 METODOLOGIA

1.2.1 Abordagem metodológica
Esta pesquisa caracteriza-se por uma investigação qualitativa, posto que, “ao contrário
do que ocorre nas pesquisas experimentais e levantamentos [...] não há fórmulas ou receitas
predefinidas para orientar os pesquisadores” (GIL, 2008, p.175) e, neste caso, o procedimento
de análise, ainda, está em elaboração por parte da aluna.
A definição pelo estudo de caso nesta pesquisa esteve presente desde o projeto inicial
apresentado à seleção para o mestrado. Foi importante o apoio em Laville e Dionne (1999)
para corroborar a escolha de tal estratégia de modo a atender aos questionamentos deste
estudo.
A partir do momento em que a pesquisa centra-se em um problema específico, é em
virtude desse problema específico que o pesquisador escolherá o procedimento mais
apto, segundo ele, para chegar à compreensão visada. Poderá ser um procedimento
quantitativo, qualitativo, ou uma mistura de ambos. O essencial permanecerá: que a
escolha da abordagem esteja a serviço do objeto de pesquisa, e não o contrário, com
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o objetivo de daí tirar, o melhor possível, os saberes desejados. (LAVILLE;
DIONNE, 1999, p. 43)

Uma crítica frequente ao estudo de caso diz respeito à dificuldade de generalizar as
conclusões. Segundo Laville e Dionne (1999, p.156),
[...] se nada assegura que as conclusões possam se aplicar a outros casos, nada
também contradiz essa possibilidade. O caso pode ser o representante típico de um
conjunto mais amplo, o que permitiria a generalização. Pode também o caso ser
tomado para ajudar na compreensão de fenômenos, situações, meios e épocas, e
deste aprofundamento surgirem conclusões generalizáveis [...]. Não há ganho inútil,
concernente aos conhecimentos sobre as pessoas ou os fenômenos humanos, estes
como aquelas conservam sempre características muito pessoais ou particulares cujo
destaque aumenta a compreensão.

A maior quantidade de pesquisas em ciências humanas acessa a fonte documental de
dados. A busca das informações em livros, periódicos, registros pessoais ou públicos, em
acervos bibliotecários através de contato direto ou virtual, compõe a base de dados da maioria
delas. Outra via de acesso é por meio das respostas colhidas dos informantes escolhidos em
seu universo de estudos. Nesta condição situam-se, dentre outras, a “pesquisa experimental, a
pesquisa ex-pos-facto, o levantamento, o estudo de campo e o estudo de caso” (GIL, 2008, p.
50.

1.2.2 Estratégias de pesquisa
Conforme Laville e Dionne (1999), uma das estratégias de pesquisa com dados
existentes é o estudo de caso. Embora se trate no singular, o estudo pode ser de um grupo de
pessoas, de uma comunidade, assim como de um acontecimento ou situação. São necessários
critérios para a escolha do caso a estudar porque, se este tipo de pesquisa visa ao
aprofundamento, o caso deve representar um conjunto mais amplo sobre o qual deverão
repercutir as conclusões gerais do pesquisador.
A vantagem mais marcante dessa estratégia de pesquisa repousa, é claro, na
possibilidade de aprofundamento que oferece, pois os recursos se vêem
concentrados no caso visado, não estando o estudo submetido às restrições ligadas à
comparação do caso com outros casos. (LAVILLE; DIONNE, 1999, p.156)

Após definido o caso, grupo, ou situação, a investigação inicial fornecerá as
explicações e dados que nortearão os próximos passos na pesquisa: observação, entrevistas,
coleta de dados documentais e possível acompanhamento, fazem parte das técnicas a utilizar.
Para este trabalho então, foi escolhido o estudo de caso.
Como já citado anteriormente, o contexto desta pesquisa, quando iniciada, previa
investigar o percurso de todas as mulheres gestoras municipais, Secretárias de Educação dos
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municípios da Delegacia Regional de Educação da Bahia (DIREC) 13 4. Essa DIREC tem por
sede o município de Jequié, localizado na região Sudoeste da Bahia. A motivação inicial da
pesquisa estava relacionada às ações profissionais desenvolvidas por mim naquele local,
contudo, ao longo do mestrado fui relocada para outra região, o que dificultou
significativamente a execução da ideia prevista. A distância entre a sede do meu mestrado,
Salvador, e cada município é muito grande e seria preciso alocar recursos financeiros para que
eu pudesse fazer essas viagens ou financiar as viagens das Secretárias Municipais até aqui.
Embora o Governo do Estado estivesse apoiando a execução do mestrado, não disponibilizou
recurso financeiro, tampouco os municípios dispunham de verbas para tal. Somando-se a
essas questões, havia o número elevado de sujeitos para o tempo de pesquisa que eu tinha.
Então, tomou-se a decisão de fazer entrevista em profundidade para investigar o percurso de
uma gestora. Dentre as que atendiam ao critério de inclusão para informante, uma se
disponibilizou porque tem frequência nas visitas a Salvador, o que coincidia com a
necessidade da agenda da pesquisa.
No Pacto, como em outros programas do Governo do Estado que abrangem muitos
municípios, a divisão de trabalhos de formação e/ou acompanhamento, é feita por Polos. Os
Polos podem compreender um quantitativo de municípios que corresponde a um ou mais de
um Território de Identidade (BAHIA, 2013b), e pode abranger uma ou mais de uma DIREC.
No mapa da Bahia (Figura 1) podemos ver os 27 Territórios de Identidade do estado.

4

Optei por manter DIREC 13 neste trabalho em virtude de que no seu início era esta a denominação deste o
órgão. Em dezembro de 2014, o Governo do Estado, por meio do Decreto nº 15.806, criou os Núcleos Regionais
de Educação (NRE), a partir da extinção das Diretorias Regionais de Educação (Direc), com base na organização
territorial dos Territórios de Identidade. O município de Jequié passou então a ser a sede do NRE 22, em lugar da
DIREC 13 (BAHIA, 2015).
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Figura 1 – Territórios de Identidade da Bahia

Fonte: SETRE-BA; DIEESE (BAHIA, 2013b).

O Polo no qual eu atuava correspondia ao 22º Território de Identidade - Médio Rio de
Contas, e na SEC tinha o número 14 em sua divisão de Polos formativos, compreendendo 24
dos 25 municípios da DIREC 13 e 01 município da DIREC 20 (localizado no 20º Território
de Identidade). Todo município tem autonomia para fazer sua adesão às ações da SEC,
oferecidas através do Programa de Apoio aos Municípios (PROAM), sendo que o Pacto foi
aditado por quase todos deste Polo, com uma única exceção, o município de Manoel Vitorino.
É importante ressaltar que o Pacto é o Compromisso no 1 da SEC, dos 10 que este órgão
estabeleceu para nortear suas ações em prol da melhoria da educação no estado da Bahia
(REVISTA...2014).
O município não é questionado quanto às suas escolhas sobre qual ou quais projetos
aderir, posto que sempre será respeitada a autonomia dos seus gestores. O que tem acontecido
é o sucesso de municípios vizinhos influenciarem nesta adesão e, dessa maneira, aumentar o
número de parceiros do Pacto (BAHIA, 2011d). O Polo 14, por exemplo, começou com 18
municípios em 2011, passou a 21 em 2012 e a 24 em 2013; em 2014, quase a totalidade5 do
Polo já estava participando do Programa.

5

As informações detalhadas do relatório anual do Pacto por Polo de formação e acompanhamento não estão
disponíveis em ambiente virtual, contudo, podem se consultados todos os relatórios no acervo do PROAM, na
Secretaria de Educação.
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Figura 2 – Mapa do Polo 14

Fonte: SEC – Relatório anual do Pacto – Polo 14 / 2014.

Para conhecer o universo possível de informantes, foram delimitados alguns critérios
necessários para uma escolha que atendesse aos pressupostos. Esses critérios tiveram base no
percurso em educação que as mulheres gestoras fizeram.
1 – Qual o número de cadeiras de Secretário de Educação ocupadas por gestoras na
DIREC 13? Qual a trajetória delas no âmbito da educação escolar?
2 – A DIREC 13 tem um percentual de 76% de gestoras no executivo municipal em
educação. Ou seja, dos 24 municípios, 19 contam com secretárias de educação. Quais dessas
começaram a carreira profissional em educação como alfabetizadoras?
3 – Qual o impacto da formação acadêmica e experiências profissionais anteriores ao
exercício da gestão pública na educação das profissionais que hoje estão na gestão municipal?
Há algum impacto nesta relação?

1.2.3 Sujeitos informantes

Uma gestora municipal que atendeu ao critério de inclusão de ter iniciado as
atividades profissionais em educação como professora alfabetizadora, e de ter continuado
mais um ano, pelo menos, nas séries iniciais, disponibilizou-se para a entrevista.
Na escola em que a entrevistada iniciou sua carreira, alfabetização era uma classe que
fazia parte da educação infantil ou da pré-escola e o ensino fundamental era seriado desde a
primeira série, como foi citado por ela nas entrevistas (Apêndice E).
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Hoje em dia no Brasil, devido ao Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa
(PNAIC), em grande número de escolas vivencia-se uma alfabetização orientada por ciclos,
estabelecendo-se os três primeiros anos do Ensino Fundamental I como o ciclo inicial da
alfabetização. Segundo o documento do Ministério da Educação intitulado Elementos
Conceituais

e

Metodológicos

para

definição

dos

Direitos

de

Aprendizagem

e

Desenvolvimento do Ciclo de Alfabetização (1º, 2º e 3º anos) do Ensino Fundamental
(BRASIL, 2012), o desenvolvimento cognitivo é processual e as possibilidades de
assimilação de uma aprendizagem se dão num espectro de tempo ampliado e de acordo com a
oferta de objetos para a criança estruturar as aprendizagens.
Por se conceber que cada criança tem seu ritmo, há a necessidade de a escola
trabalhar com esta concepção nas práticas pedagógicas, identificando as diferenças
das crianças, mas tomando cuidado para que tal procedimento não induza a posturas
segregacionistas e excludentes. A proposta é atuar no Ciclo de Alfabetização
respeitando os diferentes ritmos das crianças e, ao mesmo tempo, assegurando que,
ao final dos 600 dias letivos, todas as meninas e meninos estejam alfabetizados.
(BRASIL, 2012, p. 21)

Compreendendo que a alfabetizadora que permanecer um tempo menor que o referido
ciclo não teve oportunidade de acompanhar as crianças no processo de alfabetização por
completo, pensei em definir o período mínimo de 3 anos na alfabetização como critério.
Esse critério, entretanto, se mostrou inadequado porque na época em que essas
gestoras foram alfabetizadoras, ainda não havia sido implantado o sistema de ciclos nas redes
dos seus municípios. Defini, então, que a permanência na alfabetização e em mais uma ou
duas séries dos anos iniciais, estaria mais de acordo ao sistema de ensino em que elas
atuaram.
Uma tabela foi elaborada (Anexo C) para conhecer os municípios nos quais as
secretárias de educação estavam alocadas, permitindo identificar aquela que atendia ao
critério de inclusão acima mencionado. Nessa Tabela, apresentam-se os dados iniciais
coletados sobre a inserção das informantes de pesquisa na prática docente e na direção
escolar, do Ensino Fundamental (EF) ao Ensino Médio (EM).
Em relação ao Ensino Fundamental, procurou-se saber a experiência anterior da
secretária em três estágios. Foi separado para efeito da coleta dos dados o Fundamental I em
duas colunas: a primeira, com o ciclo da alfabetização (A), correspondendo aos três primeiros
anos; a outra com os anos finais do Fundamental I (F 1), correspondendo ao 4º e 5º anos
atuais, embora naquela época o 5º ano fosse denominado 4ª série e pertencesse à etapa dos
anos iniciais, finalizando-a. Já o 6º ano, denominado então de 5ª série, era o primeiro dos anos
finais. Há na Tabela uma terceira coluna, que se refere ao Fundamental II (F 2),
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correspondente ao período do 6º ao 9º ano, que na experiência de todas as gestoras ainda era o
período da 5ª a 8ª séries.
Para garantir o sigilo da informante, optou-se por utilizar as suas iniciais como código
de identificação.

1.2.4 Instrumentos de coleta de informações

Para o presente estudo, foi pensado inicialmente que o instrumento seria entrevista
semiestruturada, realizada presencialmente, com gravação de áudio. Todavia, para a condição
de ter apenas uma entrevistada, estabelecemos as questões que atendessem ao objetivo. O
foco concentrou-se na inserção da informante na área da educação e suas atividades relativas
a este percurso profissional e caracterizamos essa entrevista como em profundidade.
Uma primeira entrevista foi realizada em 13 de março de 2015, em uma sala da
Fundação Luis Eduardo Magalhães, no CAB. Teve a duração de 59 minutos e 40 segundos,
com gravação e transcrição. Após a transcrição, leitura e correção da mesma, convidamos a
informante para um segundo encontro.
A segunda entrevista teve lugar no mesmo local da primeira, em 07 de agosto de 2015
e durou o tempo de 38 minutos e 50 segundos. Nesta oportunidade foi feita a devolução da
primeira entrevista e permitiu-se que a entrevistada fizesse alguns ajustes e correções nas
informações dadas. Além disso, nessa segunda entrevista, foram encaminhadas algumas
questões que pareceram imprecisas para a pesquisa, como por exemplo, o tempo em que ela
foi docente em cada série, no início da sua experiência como professora. Por fim, convidou-se
a entrevistada para falar da sua experiência como gestora em um terceiro encontro.
A terceira entrevista aconteceu em uma sala da Faculdade de Educação da UFBA,
com a duração de 55 minutos e 22 segundos. Nesta oportunidade a informante falou da sua
experiência como gestora, e também foram esclarecidos alguns detalhes das entrevistas
anteriores.
Para cada entrevista, a partir de data e horário acordado com a informante, foi
elaborado convite formal (Apêndice B), encaminhado por e-mail para a mesma.
Após a primeira entrevista e sua transcrição, foi elaborada uma tabela (Apêndice -H ),
que sintetizasse os aspectos que estavam relacionados aos objetivos para posterior análise.
Os aspectos éticos para pesquisa com seres humanos foram observados.
Primeiramente os cuidados com a coleta de dados, que não deve implicar em nenhum
constrangimento, conforme Resolução nº 466, do Conselho Nacional de Saúde (CNS, 1996).
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Em seguida, a fim de dar garantias à informante, foi elaborado um Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice C), no qual os objetivos e a metodologia da
pesquisa lhes foram apresentados, além das garantias de sigilo e acesso às informações,
durante e após a pesquisa. Do mesmo modo, foi facultado o direito de desistência a qualquer
momento do processo, sem prejuízo algum caso ela não desejasse mais participar.
Os indicadores para as perguntas (Apêndice D), que antes partiriam dos conceitos de
formação acadêmica, experiências profissionais prévias e atuais em educação, foram alterados
para a elaboração de questões que buscassem respostas em atenção aos objetivos propostos na
pesquisa.
No que se refere à análise das informações obtidas, foi feita uma discussão inicial.
Posteriormente, os conteúdos foram analisados sob o foco dos pressupostos abaixo indicados:
1) A experiência como alfabetizadora e a formação acadêmica em licenciatura,
acrescida das experiências profissionais subsequentes, auxiliam na gestão da educação
pública.
2) Sem a experiência como alfabetizadora, a visão do todo, necessária ao cargo
executivo da educação pública, apresenta uma grande e essencial lacuna.
3) Sem uma formação acadêmica que contemple noções do processo de ensino e
aprendizagem, conceitos básicos em educação, principais teóricos e suas contribuições,
também essa visão é parcial e lacunar.
4) Da mesma forma, sem uma formação acadêmica que contemple noções de
administração geral e educacional, as principais teorias e suas estratégias metodológicas, a
mulher gestora da educação terá fragilidades no alcance da sua visão sobre o todo a
administrar.
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2 ANÁLISE / DISCUSSÃO DESCRITIVA DOS DADOS

Apresentamos agora uma interpretação da prática de alfabetização em 1990, a partir
dos dados coletados na entrevista com JRLA, que teve sua primeira experiência profissional
em uma escola particular, assim que concluiu o Ensino Médio:
[...] tinha 17 anos já tava formada [...], e aí eu fui convidada pelo... por uma escola
particular para ensinar. [...] foi um desafio enorme, que era alfabetizar aqueles
alunos indisciplinados. (Entrevista 1, p.4)

Questionada sobre a metodologia aplicada, respondeu:
[...] o aluno, ele tem que partir de um ponto para depois ir para outro ponto, ainda
mais que aquela alfabetização era vinda numa linha tradicional, neh. Então a gente
ia primeiro das letras, pra depois as sílabas, para depois formar palavras. (Entrevista
1, p. 13)

Denominada como “tradicional”, essa metodologia em vigor na época utilizava na
prática cartilhas e exercícios prontos para alfabetizar. Não foram mencionados temas nem
projetos. Sobre as atividades didáticas, cita JRLA:
Que seguia cartilhas, que seguia aquela questão de aprender as famílias silábicas,
então ensinava primeiro ba-be-bi-bo-bu [...] Mas era o livro com ilustração e era por
famílias silábicas, neh, que se trabalhava. A metodologia era família silábica. [...] E
a gente fazia muita atividade de caderno, neh? Escola particular tem muitas
atividades em papel solto, neh, atividades prontas. [...] Sempre tinha atividade pra
casa (Entrevista de aprofundamento 1 - p.1).

Em nenhum momento fica clara a fundamentação teórica que sustentava as práticas
docentes relatadas. Essa questão também instigou Mizukami (1986, p. XV):
[...] o que fundamenta a ação docente? [...] deve-se considerar que o confronto dos
conteúdos veiculados nas licenciaturas, com o discurso incorporado pelos
professores, e com o “fazer” pedagógico dos professores, poderia fornecer
informações, no mínimo interessantes a respeito do “processo didático” utilizado por
este profissional da educação.

Os modelos vivenciados como aluna foram para JRLA um componente importante
nesse processo:
Então com aquilo já fui ganhando no senso comum um, não sei como, imitando,
claro, os professores que eu tive, neh, a gente faz pela imitação. (Entrevista 1, p. 4)

Sobre a exposição a modelagem de aulas enquanto alunos, Mizukami (1986, p. 4) nos
diz que:
[...] em situações brasileiras, provavelmente tenham sido cinco as abordagens que
mais possam ter influenciado os professores [tradicional, comportamentalista,
humanista, cognitivista e sociocultural], quer por meio de informações adquiridas na
literatura especializada, quer através de modelos a que foram expostos ao longo de
suas vidas.
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Dentre esses modelos e literatura especializada estava a cartilha para alfabetizar. A
entrevistada não lembra exatamente o nome:
Não lembro o nome dos livros. Mas era o livro com ilustração e era por famílias
silábicas, neh, que se trabalhava. (Entrevista de aprofundamento 1, p.2)

Pesquisando as cartilhas em vigor na época, encontramos cinco que foram editadas
entre as décadas 1980 e 1990 (CAVALCANTE , 2009). É provável que uma, ou mais de uma
delas, tenha sido a fonte das “atividades em papel solto” e o “livro com ilustrações”. Citarei
brevemente essas cartilhas, seus anos de lançamento e a última edição das que se encerraram.
Essas obras estavam editadas em 1989 e 1990, o que faz com que qualquer uma delas pudesse
ter sido o livro em questão.
A mais antiga delas, a cartilha Ensino Rápido de Leitura, do prof. Mariano de
Oliveira, teve sua 1ª edição em 1917 e chegou à 2.230ª edição em 1996, pela editora
Melhoramentos. Por esta mesma editora, lançada em 1928, a Cartilha do Povo, do prof.
Lourenço Filho chegou à edição 2.204ª, em 1994. A Cartilha Sodré, da professora Benedicta
Sodré, teve a 1ª edição em 1940, sendo remodelada e acrescida do Diário das Lições em
1977, e chegou à edição 273ª em 1989, pela Companhia Editora Nacional. Com as
atualizações ortográficas pertinentes, atravessaram décadas e sobrevivem à discussão de
métodos as cartilhas: Caminho Suave, da professora Branca Alves de Lima, criada em 1948 e
editada primeiramente pela Edições Profissionais, ainda presente no catálogo 2015 da editora
Saraiva6, e A Casinha Feliz, uma cartilha lançada em 1987 pelas professoras Iracema e Eloisa
Meireles, hoje disponível no catálogo da Editora Didática e Científica 7.
No início da República, a alfabetização no Brasil se dava com apoio didático de
material denominado Cartas de ABC e silabários (FREYRE, 1962, apud MORTATTI, 2000,
p. 51). A metodologia preconizava que se devia ensinar às crianças primeiro as menores
unidades da linguagem escrita, as letras, depois sílabas e por fim palavras. No final do século
XIX, o poeta português João de Deus cria sua Cartilha Maternal ou Arte da Leitura, que
propunha ensinar a ler pela “palavração”. Nesta metodologia, partia-se de uma palavra para
depois decompô-la em sílabas e letras. Esta inversão da ordem causou muita polêmica, porém,
a maioria das escolas continuou com os métodos antigos de soletrar e silabar para o ensino da
leitura.

6

Disponível em: <http://www.saraiva.com.br/cartilha-caminho-suave-132-ed-2015-novo-acordo-ortografico9035140.html?PAC_ID=123134&gclid=CjwKEAjwyemvBRDFpN3E5_bs9BQSJAA5n8L2oKUt3SBecQ3Au1J
GyJ_T38vAo-LUCCEVDbRG46A6DRoCAsrw_wcB&>. Acesso em: 16 set. 2015.
7

Disponível em: <http://www.acasinhafeliz.com.br/Material.htm>. Acesso em: 16 set. 2015.
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A recorrência discursiva da ideia de revolução nos métodos de ensino da leitura
representada pela Cartilha Maternal ou Arte da Leitura [1882] remete às
concretizações rotineiras, para a época, em relação a esse ensino sobretudo àquelas
centradas nos métodos atualmente denominados marcha sintética – soletração e
silabação - que, a despeito das novas ideias, continuavam a ser adotados nas escolas
de primeiras letras do país. (MORTATTI, 2000, p.49)

Na busca pela resposta quanto a “o que fundamenta a ação docente?”, Mizukami
(1986, p. 4) analisa cinco tendências que nortearam as práticas docentes em nosso país, a
saber: “abordagem tradicional, abordagem comportamentalista, abordagem humanista,
abordagem cognitivista e abordagem sociocultural”. A autora justifica a não inclusão de uma
abordagem escolanovista em seu trabalho, apesar dessa possível influência na formação
docente, por conta de suas diretrizes estarem incluídas em outras tendências e “pelo fato de as
demais abordagens aqui analisadas apresentarem justificativa teórica ou evidência empírica, e
ela não” (MIZUKAMI, 1986, p.5).
Considerando que a entrevistada JRLA alfabetizava “numa linha tradicional”, segundo
suas palavras e que explicou ser assim pelo fato de utilizar a cartilha, o bê-a-bá, partindo “das
partes para o todo” (APÊNDICE F), vamos sintetizar as características gerais e conceitos do
que vem a ser a abordagem tradicional segundo Mizukami (1986).
Quanto às características gerais, o ensino é centrado no professor e tem o foco no que
é externo ao aluno, como o programa e as disciplinas. O aluno deve conhecer os grandes
feitos do homem, as obras-primas artísticas e literárias, e será exposto a variados modelos nos
diversos campos do saber. O professor detém o conhecimento e os especialistas são
grandemente valorizados.
O conceito de homem nesta abordagem não está claramente explícito, porém, pode-se
inferir que é um receptor passivo e sua inserção no mundo se dará através dos conhecimentos
que lhe forem sendo fornecidos progressivamente.
A educação oferecida pela família, escola e igreja vai aproximando o indivíduo do
conceito de mundo. Na medida em que compreende melhor e confronta modelos, ideias,
aquisições científicas e raciocínios, ele também passa a contribuir com essa realidade.
Em relação à sociedade-cultura, esse tipo de ensino visa a sua perpetuação em termos
de valores e conhecimentos que podem ser aprofundados na medida em que as pessoas se
tornem mais eficientes no domínio sobre a natureza.
Os programas escolares nivelam culturalmente os alunos. Provas e exames apontam o
mínimo que deve ser atingido em cada nível. O diploma tem efeito hierarquizador na
sociedade. Quem o adquire está apto para as funções sociais a ele atribuídas. Quem não atinge
este patamar restringe-se às funções menos valorizadas socialmente.
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Quanto ao conceito de inteligência, pressupõe-se que é privativa dela a faculdade de
acumular, armazenar informações. Torna-se então evidente o caráter cumulativo do
conhecimento humano, que o indivíduo adquire principalmente na escola pela transmissão de
saberes dos seus professores, e que ele deve memorizar com a maior precisão possível.
A escola é considerada o principal lugar onde se processa a educação. O professor,
como “autoridade intelectual e moral”, tem sua posição hierárquica bem demarcada. Propõese para os alunos tarefas que exigem mais empenho individual do que colaborativo. “As
possibilidades de cooperação entre os pares são reduzidas, já que a natureza da grande parte
das tarefas destinadas aos alunos exige participação individual de cada um deles”
(MIZUKAMI, 1986, p. 12).
O ensino-aprendizagem é enfatizado em situações de sala de aula. A aprendizagem do
aluno se dá na medida em que ele adquire conteúdos e imita satisfatoriamente os modelos a
que foi exposto. É mais valorizada a aquisição de “conceitos/noções/informações” em seus
aspectos formais e padronizados, em detrimento da intuição e sensibilidade desenvolvidas
com o pensamento reflexivo.
A relação professor-aluno tem seus lugares claramente demarcados, o professor como
condutor do processo e o aluno como mero receptor. Essa condução partirá em busca de
objetivos propostos pela instituição, atendendo aos anseios da sociedade em que vive. O aluno
deverá reproduzir nos exames os conteúdos que lhe foram passados, o mais fielmente possível
ao modelo original fornecido.
Quanto à metodologia, há predominância de aulas expositivas, nas quais o professor
apresenta o conteúdo pronto, após o que o aluno realizará os “exercícios de repetição,
aplicação e recapitulação”. Há dificuldades para o professor saber se houve realmente a
compreensão para todos os alunos no momento da aula. A tendência é levar todos no mesmo
progresso do trabalho e um atendimento individual iria interromper esse ritmo para o restante
da classe.
A avaliação é realizada por meio de exames, testes e provas, orais e escritos, que irão
medir o nível de exatidão das respostas dos alunos em relação ao conteúdo transmitido em
sala de aula. As notas têm a função de demonstrar o nível do patrimônio cultural adquirido.
Nas considerações finais sobre a abordagem tradicional, sobressai a característica de
priorizar a disciplina intelectual e os conhecimentos abstratos, assim como
[...] a missão catequética e unificadora da escola. Programas minuciosos, rígidos e
coercitivos. Exames seletivos, investidos de caráter sacramental. O diploma
consiste, nesta visão, em um princípio organizador e na consagração de todo o ciclo
de estudos. O método de recitação e as espécies de conteúdo ensinados derivam de
uma concepção estática de conhecimento. (MIZUKAMI, 1986, p. 17)
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Contestando essa concepção de escola, Mizukami (1986, p. 18) acrescenta:
A escola, no entanto, não é estática nem intocável. Está sujeita a transformações
como o estão outras instituições. Novas formações sociais surgem a partir das
anteriores, e a escola muda, assim como tem o seu papel como um possível agente
de mudança numa realidade essencialmente dinâmica.

Mizukami (1986) finaliza suas considerações lembrando que novos movimentos em
educação tomaram as “decepções e lacunas” que foram atribuídas ao ensino tradicional como
ponto de partida para o desenvolvimento das teorias e propostas que viriam a ser postas em
prática.
As demais abordagens que influenciaram os professores não serão neste momento
comentadas, mas sim, na medida em que sejam citadas suas práticas durante a entrevista.
Passaremos agora ao período escolar seguinte, quando a entrevistada foi convidada a
ensinar na 4ª série da mesma escola, no ano seguinte, em 1991:
Nessa escola particular eu ensinei dois anos. O primeiro ano na sala de
alfabetização, aí no ano seguinte eu já fui para uma sala de 3ª e 4ª série”. (Entrevista
1, p. 5)
Eu peguei alfabetização, depois fui professora de... [pensando] não foi 3º ano, não,
foi 4º ano. [...] Eu fui professora do 4º ano que antigamente chamava 4ª série.
(Entrevista de aprofundamento 1, p.2)

Naquela época estava em vigor Lei nº. 5692/1971. Nela, se denominava o Ensino
Fundamental da 1ª a 8ª série, de Ensino de 1º Grau e as crianças eram matriculadas a partir
dos 7 anos de idade na 1ª série. Perguntada sobre a faixa etária da sua turma de alfabetização,
a entrevistada disse:
Tinha alunos que eram de 7, 8 anos. A idade era essa: 7, 8 anos. [...] com idade bem
avançada eram dois, que vinham repetindo de ano há muito tempo. [...] Creio que
naquela época deviam ter 10, 11 anos. (Entrevista de aprofundamento 1 2, p.1)

Quanto à faixa etária da turma de 4ª série, ela respondeu:
Porque a gente tem alunos assim, neh, que vai passando. E rejeitado que vai
perdendo, vai perdendo. Então variava de, da idade normal, de 9 anos, 10 anos. Tem
aluno até de [...] 12, 13, nessa faixa. Dos 8 a 13 anos (Entrevista 1, p. 9).

Como se vê na fala da entrevistada, embora a legislação estabelecesse a faixa etária de
7 a 14 anos para o percurso educativo da 1ª à 8ª série do 1º Grau, as idades dos seus alunos
eram muito variadas. Essa disparidade em relação à lei era devido ao aluno “rejeitado que vai
perdendo, vai perdendo”. Podemos observar que na 4ª série ela tinha crianças com seis
diferentes idades na mesma turma.
Sobre a repetência escolar, evidenciada na fala da entrevistada, existem estudos que
mostravam a situação em que se encontrava a educação na Bahia àquela época, como
Canovas (1989, p. 33): “[...] cerca da metade da população baiana em idade escolar (7 a 14
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anos) se encontra fora da escola e os que nela conseguem entrar não aprendem ou não
conseguem ficar”. Nesse mesmo sentido, temos Borges (1989, p. 12): “De qualquer sorte, a
não alfabetização de um elevado contingente de alunos nas séries iniciais do 1º Grau,
evidenciada pelos altos índices de repetência que hoje nestas séries se verificam [...]”.
Esses estudos, apresentados no final de 1980, deixam clara a situação do Ensino
Fundamental na Bahia naquela década. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE (BAHIA, 2006, p. 31) informam que em 1991 o índice de analfabetismo
na Bahia referente à faixa etária de 7 a 14 anos estava acima de 45%. Neste cenário, em 1990
a entrevistada JRLA iniciava seu percurso como professora. As crianças que não logravam
aprovação para a série seguinte eram matriculadas novamente na mesma série e não havia
nenhum programa de recuperação paralela que as ajudasse em suas dificuldades. Este era o
motivo para tão extensa faixa etária em cada turma, especialmente nas séries iniciais.
Os professores dos anos iniciais do 1º Grau naquela época, oriundos em sua grande
maioria da formação em Magistério, ministravam aulas de todos os conteúdos. Na segunda
entrevista com a professora JRLA, busquei detalhes da sua prática em levar os alunos a
relacionar os conteúdos trabalhados com a vida deles. Ela deu exemplos com assuntos das
aulas de Ciências e de Estudos Sociais:
Porque tinha que contextualizar com a vida deles, neh. Vocês vão falar dos seres
vivos, então vocês vão falar, vai falar da coisa prática, tem que falar da vida de
vocês. [...]. Sempre trabalhei e levava assim [...] contextualizando. Sempre passeios,
levava pra um lugar, levava pra outro, providenciar resgate [...] Aula de campo, neh.
Vai falar de água? Vamos pro rio. [...] E aí é sempre, neh, nesse contexto. Não
prendendo eles na sala. [...] Eu vou pedir ao fazendeiro, solta eles no campo, bota
esses meninos pra entender relevo, montanha, olhando, pegando, vai lá!. (Entrevista
de aprofundamento 1, p. 3, 4)

Nota-se que a entrevistada utilizava uma prática do que se configurou posteriormente
como aula-passeio, uma das técnicas pedagógicas de Freinet 8, demonstrando ter uma
compreensão metodológica para ensinar crianças que era avançada para aquela época.
No ano seguinte, 1992, a entrevistada passou no vestibular e deixou esta instituição
particular de ensino, a Escola Artemanha.
No final de sua graduação, em 1996, cursando Filosofia, voltou à docência por meio
de concurso municipal, como professora de 5ª a 8ª séries, os anos finais do Ensino
Fundamental, ainda denominado Ensino de 1º Grau. Este retorno à sala de aula ocorreu na

8

Célestin Freinet, educador francês, tem livros editados em Portugal desde 1974, porém a divulgação maior de
suas ideias no Brasil se deu a partir de 1996, com o lançamento dos volumes: Pedagogia do Bom Senso e Para
uma Escola do Povo: guia prático para a organização material, técnica e pedagógica da escola popular
(ABDEPP, 2012).
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mesma instituição em que se formou em Magistério, o Centro Educacional Manoel Muniz de
Oliveira – CEMMO.
Mas no último ano [da faculdade] eu já tava na sala de aula. Aí eu já tava já na, no
Ensino Fundamental II, de 5ª a 8ª. Aí já tava ensinando, a disciplina de Filosofia,
não, de História. Não tinha Filosofia na época no currículo, mas ensinava História e
Geografia. (Entrevista 1, p. 6)
[...] Fiz o concurso do município pra professora, passei como professora do
município e aí eu fui. (Entrevista 1, p. 9)
Como eu passei em terceiro lugar – porque naquela época não fazia assim pra series,
fazia geral, neh, eu passei em terceiro lugar aí me mandaram já para o colégio, que
era de 5ª a 8ª. Aí eu fui já para um segmento que tinha mais a ver com minha
formação em Filosofia. E eu gostava muito de História, neh, aí eu comecei a
lecionar História no colégio (Entrevista 1, p. 9).
Era o colégio... a gente chama ele de CEMMO. É o Centro Educacional Manoel
Muniz de Oliveira. Ele teve uma história bonita na região. [...] Fundamental II até
Ensino Médio. Ele era uma escola de referência regional. (Entrevista 1, p. 14)

Vemos que o percurso profissional da entrevistada JLRA em educação pública como
professora foi marcado pelos concursos que prestou, sendo o primeiro para professor da rede
municipal do seu município. Depois concorreu e logrou aprovação para as redes municipal e
estadual em outro município, optando nesse caso pela rede estadual, pelo Colégio Modelo, do
qual ela falará mais adiante.
Iniciando então sua carreira no magistério público com turmas de 5ª a 8ª séries,
perguntei a JRLA sobre a faixa etária desses alunos. Ela respondeu:
Ah, faixa de... [pensando] como é 5ª série, é o que? Faixa de 11, de 11 em diante. De
11 a 15 anos era a idade desses meninos até a 8ª série. De 11 a 15. (Entrevista 1, p.
9)

De fato, a faixa etária que ela menciona está adequada em relação à lei, considerando
o aluno que vem sendo promovido a cada ano sem repetir. Observa-se apenas um leve
avançar na idade de 15 anos para a 8ª série. No entanto, não foi feito detalhamento em relação
à idade dos alunos em cada série dos anos finais do 1º Grau que ela ensinou.
Quando questionada sobre as atividades que mais lhe marcaram enquanto professora
do Ensino Fundamental, respondeu:
Acho que as atividades que mais me marcaram, tanto no Fundamental I quanto no
Fundamental II, realizadas pelos alunos, eram as atividades que requer mais
expressão oral deles, as apresentações, não é? Onde a gente trabalha as questões de
conteúdo com eles, mas eles têm que transpor esse conteúdo pra vida. Então tinha
que pegar esses conteúdos e relacionar com a vida deles. E eles ia ali expor tudo
isso. Expor de uma forma...através de painéis, ou através de expressão teatral,
paródias, algo assim. (Entrevista 1, p.7)

A entrevistada reforça sua metodologia, fazendo uma breve crítica ao costume de
muitos professores em copiar o assunto no quadro para em seguida os alunos reproduzirem a
cópia. Ela mostra em sua fala a preocupação com a oralidade, a interpretação dos textos lidos,
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e com a construção da narrativa pelo aluno com as palavras do seu próprio repertório, do jeito
próprio dos alunos. A entrevistada complementa:
Eu nunca gostei de ir pro quadro encher quadro de coisa. Eu sempre perguntava,
neh, botava eles pra pensar, botava eles pro centro. [...] Agora você tem que contar
com as suas próprias palavras. Aí eu tinha que alfabetizar eles nisso. [...] Assim,
aquilo que você leu, de que forma você entende isso? Não precisa você ficar
tentando memorizar o livro pra chegar aqui e colocar. Você vai entender o que o
autor diz, aí você interpreta aquilo. [...] Tem que pensar o que é isso e você chegar,
neh a uma ideia disso, então aí que eu dizia que é com suas próprias palavras. Não é
vocês tentar misturar isso pegar e trocar palavra, não, vou tirar isso, não. É você, o
que você entendeu. Conte do seu jeito. (Entrevista 1, p. 7, 8)

Há uma fala recorrente da entrevistada sobre os alunos estarem sempre trabalhando
em grupo e apresentando oralmente os trabalhos. Questionei especificamente sobre os anos
finais do 1º Grau e ela expôs a mesma metodologia:
[...] de 5ª a 8ª era seminário direto. [...] antes do seminário tinham oficinas. [...] é
seminário diferente. [...] tem que ter uma abertura, com jogral [...], apresentação
teatral, apresentação musical (Entrevista 1, p.11).
Sempre trabalhavam em grupo, nunca só [...] porque no grupo ficava mais fácil. Um
que se desempenhava mais, lia, ele ia acompanhando ali pra refletir aquele texto.
[...] o que é que eles entenderam daquilo. E não podia falar nada do livro.
(Entrevista 1, p.10)
Eu já dividia por grupo. E aí eu dava a introdução, e ia sempre, eles apresentando,
mas eu amarrando tudo. Eles apresentavam e eu falava. [...] E a metodologia é o que
eu falava pra eles, tinham que usar a criatividade. Tivessem que apresentar aquele
conteúdo, mas não podiam apresentar falando lendo. Aí até hoje eles dizem: Só não
pode ler, neh pró? Não, lendo eu não aceito. (Entrevista de aprofundamento 1, p. 1)

No trecho acima citado, percebi também que mesmo sem um conhecimento teórico
sobre a psicogênese da escrita, ela já organizava os alunos em “agrupamentos produtivos”
(BRASIL, 2001), que consiste em juntar saberes de diferentes níveis, porém próximos, para
uma produção comum. Ao colocar um aluno que tinha pouca habilidade na leitura junto a
colegas que liam melhor, ela estava promovendo essa cooperação entre pares.
Considerando que a entrevistada informou que ela sozinha definia os conteúdos que
iria trabalhar, pode-se afirmar, sobre o programa de curso, que naquela realidade não havia
muita escolha – os professores seguiam o livro. Ou seja, os temas levantados, assim como o
roteiro ao longo do ano, tinham como guia o livro didático adotado pela escola:
Claro que todo professor naquela época seguia o livro. ‘Tome aqui o livro e vá
embora!’ [falavam os diretores]. Aí já vinha aquele livro de História, já todo certinho
para trabalhar. Então eu seguia realmente o roteiro do livro. E diziam que a gente
tinha que acabar, a direção da escola dizia que a gente tinha que acabar com todos os
conteúdos: ‘Começou, tem que ir até o final’. (Entrevista de aprofundamento 1, p. 5)
[...] eles [os alunos] seguiam o livro, neh, era bem tradicionalzinho ainda.
(Entrevista 1, p. 10)

Mesmo com o plano de curso fortemente preso ao livro didático, ainda assim a
entrevistada JRLA encontrava espaço para incluir outros temas, conhecidos hoje como
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transversais, e que só foram aparecer no cenário escolar oficialmente com os Parâmetros
Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 1997) 9. Ela considerava importante trabalhar a
diversidade cultural, as questões étnico-raciais, o preconceito, problemas pertinentes à
adolescência que ocorriam no cotidiano, e incluía esses temas em seus projetos com as
turmas:
Eu dava temáticas para cada um e eles iam ter que trabalhar essa temática. [...] Se
fosse para falar da África, eles tinham que se virar para falar da África. [...] Na
época não tinha tema transversal, eu é que criava o tema transversal. [...] eu puxava
mais pra temática que eu gostava, que era defender a questão das diferenças. [...] a
cultura afro e a cultura indígena [...] essa questão do preconceito e tal. (Entrevista 1,
p. 10, 11)
Então, eu quando trabalhei temas transversais, antes do Ensino Médio, de 5ª a 8ª,
realmente não se falava nesses temas transversais. Mas eu creio que eu já levava por
causa do dia a dia mesmo, neh. Os problemas que acontecem no dia a dia. Então eu
puxava sempre minhas aulas para o cotidiano, para a vida deles, o que tava
acontecendo no momento, neh. Ainda mais adolescência, neh, é gravidez precoce, a
violência, a droga, então naquela época eu puxava temas que gerasse esse interesse
neles. Eu creio que foi isso. (Entrevista de aprofundamento 1, p. 8)

Ainda em relação a planejamento, a entrevistada demonstra à sua maneira como
levantava o perfil da turma e as necessidades individuais dos alunos, para traçar as suas metas
na turma e com cada um:
Não tinha plano de curso. Não tinha nada, eu que criava. Eu criava, pegava e
planejava, na minha cabeça, porque a gente não era orientada naquela época pra
isso. Eu criava meu planejamento geral, o que é que eu queria. Aí eu mirava o aluno
esse aluno não fala bem, eu vou desenvolver mais a oralidade daquele menino, ele
precisa mais daquilo. Eu já começava a trabalhar assim. Eu ia idealizando, eu via a
turma e dizia, vou trabalhar isso e isso. (Entrevista de aprofundamento 1, p.5)

Nas entrevistas, JRLA cita os recursos tecnológicos que utilizava nas atividades com
os alunos dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental:
Na época era o mimeógrafo, tinha que botar tudo no mimeógrafo, não tinha nem
retroprojetor pra passar umas imagens. Eu trabalhava muito com cartazes,
cartolina”. (Entrevista 1, p.9)
[...] a gente não tinha data show, essas coisas, neh. [...] Usem a criatividade. Vão
sentar, pensar. Eu posso orientar. E naquela época da 5ª a 8ª eu ainda não tinha essa
experiência toda, neh, não tinha estudado, não tinha formação ainda específica.
(Entrevista de aprofundamento 1, p. 5)

Podemos observar que ela utilizava as tecnologias, naquele período de 1991 a 1996,
disponíveis em sua unidade escolar. Acontecia que apesar de as políticas de descentralização
de recursos estarem em vigor desde 1995 (BAHIA, 2012), muitas escolas baianas ainda não

9

O primeiro lançamento dos PCN ocorreu em Brasília, no Dia do Professor, 15 de outubro de 1997. Constava de
um conjunto de dez livros com as áreas de conhecimento e temas transversais, voltados para o Ensino
Fundamental de 1ª a 4ª série.
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tinham essa autonomia financeira para comprar seus equipamentos, e ficavam aguardando que
suas solicitações fossem atendidas pelas respectivas Secretarias10.
Em 1997, no mesmo colégio, a entrevistada JRLA teve sua carga horária ampliada
para 40 horas, porque já havia se graduado e deixado a faculdade, vindo então a ministrar
aulas para as turmas de Magistério.
Então foi muito rápido o meu processo. [A direção do colégio queria] eu à noite, eu
no Ensino Médio. Então eu ia me ampliando assim muito rápido. [...] Então me
encheram de aula. Me promoveram pa, pra 40 horas (Entrevista 1, p. 13).
E aí quando eu fui pro Ensino Médio, na época não tinha a Formação Geral que a
gente tem hoje. Era Magistério, Contabilidade e Administração. Tinha esses três
cursos. E aí eu optei por Magistério. [...] Nos três anos. Eu dei: História da
Educação, Filosofia da Educação, Sociologia da Educação. [...] Peguei essas três
disciplinas, imagine a loucura. Tinha que planejar uma, planejar outra, estudar uma,
estudar outra. E aí eu dava essas aulas. (Entrevista 1, p. 14)

Nas unidades escolares em que trabalhou, mesmo quando ministrava aulas para o
curso de Magistério em 1997, 1998 e já havia entrado em vigor a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDBN), Lei nº. 9493/96, a entrevistada não teve conhecimento sobre
Planos de Curso institucionais:
No Ensino Médio eu já fazia [planejamento] por disciplina neh, então era diferente.
Havia os conteúdos da disciplina por unidade, o que é que eu ia trabalhar, qual a
metodologia que eu ia usar, os procedimentos, se ia fazer... tudo o que eu ia fazer.
Cada conteúdo eu trabalhava de uma forma. [...] Ainda era sozinha nesse colégio,
não tinha coordenação não. Tinha não. Fazendo tudo só. Já com as experiências da
faculdade e outras coisas, neh. Aí, já ia fazendo meu plano de aula ali, conteúdo,
qual era a metodologia que eu ia utilizar, como eu ia avaliar. (Entrevista 1, p. 16)
A escola de Ensino Médio em 99 já tinha planejamento. Nesse Ensino Médio de 98
não. [...] Não, não tinha [no Magistério]. Era a gente que escolhia. (Entrevista de
aprofundamento 1, p.9)

Quando, no ano de 1999, a entrevistada JRLA passou no concurso estadual para
Professor de Ensino Médio, pode então ensinar apenas para o Ensino Médio, no curso então
denominado Formação Geral. Essa nova instituição era o Colégio Modelo Luís Eduardo
Magalhães (CMLEM):
[...] eu entrei no Estado em 99. Foi, 99, é. Isso. (Entrevista de aprofundamento 1,
p.8).
Aí em 99 eu passei nesse concurso do Modelo e de [outra instituição municipal]
Ilhéus. Aí eu optei ficar no Estado. Aí desisti de Ilhéus e fiquei no Estado. Aí fiquei
já professora mesmo, do Ensino Médio, Formação Geral, porque já era Formação
Geral em 99. [...] Aí em 99 eu já tava mais envolvida com o Estado, peguei 40 horas
no Estado, aí fiquei só Ensino Médio, Formação Geral no Estado, sendo professora
de Filosofia e Sociologia [nos 1º, 2º e 3º anos] e também teve o PEI [Programa de
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Para o acesso direto aos recursos, requeria-se que a escola tivesse uma entidade como conselho, colegiado ou
associação de pais e mestres, dentre outros critérios. Caso contrário o dinheiro era enviado à prefeitura ou à
secretaria estadual de educação. Apenas a partir de dezembro de 1998, o Programa Dinheiro Direto na Escola foi
instituído por meio da Medida Provisória 1.784/1998, e gradativamente as instituições foram se adequando às
orientações para receber os recursos.
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Enriquecimento Instrumental, disciplina da área diversificada do currículo do
Ensino Médio no Estado da Bahia]. (Entrevista 1, p. 15)

Nesse colégio havia outra estrutura e os professores contavam com Coordenação
pedagógica e o apoio didático dos PCN. A entrevistada passou a planejar com a Coordenação
Pedagógica e seus pares. Nessa época os PCN já haviam chegado às mãos dos professores e a
LBDN especialmente em face de seus artigos 12 e 13, exortava as instituições a elaborar seus
Planos de Curso e Projeto Político Pedagógico, mesmo assim JRLA não teve conhecimento
sobre este documento:
A gente tinha que apresentar o plano de curso, discutir com os colegas para um
trabalhar a mesma a mesma coisa que o outro. Fazia junto com a coordenação. Mas
não tinha Projeto Político Pedagógico. Eu mesma nunca vi nem participei da
elaboração. Tinha a proposta curricular, mas construída por nós. O plano de curso
chamado. (Entrevista de aprofundamento 1, p.11, 12)
Porque aí já tinha PCN, no Estado tinha Coordenação, a Coordenação já tinha um
plano, neh, um plano curricular, a gente sentava, se planejava, já se pensava nisso.
(Entrevista de aprofundamento 1, p.78)

Os temas transversais também eram incluídos nos planejamentos de JRLA que os
escolhia pela pertinência, devido a problemas do dia a dia e porque despertavam o interesse
dos adolescentes:
[...] eu trabalhava muito essa temática de drogas [...] eu trabalhei uma época com
diversidade, o tema diversidade [fazia] entrevista, trazia policiais, ex-drogados,
familiares para dar depoimento, era coisa assim, show mesmo. (Entrevista 1, p.18)

A entrevistada JRLA manteve também a sua prática de fazer seminários, elaborar
oficinas e projetos:
Fazia oficinas, seminários. [...] momento de filme, de reflexão para relacionar
conteúdo [...]eu trabalhava muito com músicas para refletir também [...]. Eu
mandava eles pesquisarem na biblioteca, trazer o material pra sala, e na oficina da
sala eu passava em cada grupo tirando as dúvidas [...] formação de paródias. Ele
tinha que ouvir aquela música, pegar o conteúdo [...] esse assunto que a gente
estudou. Como você colocaria isso em forma de paródia? [...] o projeto pro ano todo,
então cada unidade eles tinham uma atividade [...]. Eu ajudo, pra que saia um
trabalho lindo. Pra quando vocês apresentarem na frente, os colegas de vocês fiquem
assim babando. Então eu botava essa competição que eles nem sabiam que eu tava
colocando, mas eu botava em um grupo, que eu já botava a mesma no outro [...]
Sempre partia do conceito [...], tudo o que iam dizendo eu colocando no quadro.
Vamos ver agora o conceito do autor tal, [...] eu contextualizava, vamos agora turma,
fazer um conceito nosso. (Entrevista 1, p. 16, 17 e 18)

A entrevistada JRLA comenta em seguida sobre o fato de que alunos mais preparados
exigiram mais estudo por parte da docente, novos projetos e atividades mais bem elaboradas
para atender às demandas dos estudantes. Deve-se lembrar que no Ensino Médio da
instituição municipal ela ensinava História, Sociologia e Filosofia da Educação para turmas
de Magistério, e agora, estava na rede estadual e ensinava Filosofia e Sociologia para turmas
de Formação Geral:
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Interessante que depois no Ensino Médio no Colégio Modelo, [local onde] eu
trabalhava, que eles já tinham uma postura melhor, porque ia mais alunos
geralmente alunos que sai de escola particular, neh, que fez a, o Fundamental na, na
particular e aí [os pais matriculavam] todo mundo na pública, bem mais preparado
neh, então a gente já tinha que fazer projetos bem arrojados. Tinha que estudar mais,
buscar mais. Projetos mesmo de ponta. Tem um mesmo, que eu fiz um projeto de
oficinas que eu mandei pra UESB [Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia]. A
UESB amou, que era, trabalhou a, as tecnologias, neh. E eu fiz o ano todo, o projeto
pro ano todo, então cada unidade eles tinham uma atividade. Mas ficou muito legal
esse projeto, e eles desenvolveram muito bem em sala de aula (Entrevista 1, p. 18).

JRLA falou ainda da metodologia, a mesma que utilizava nas suas aulas desde o
Ensino Fundamental, mas no Ensino Médio já contava com apoio tecnológico mais
sofisticado:
[...] no Ensino Médio tinha [TV e DVD]. Então sempre levava filmes pra discutir,
pra depois entrar num assunto. Então músicas, eu trabalhava muito com músicas pra
refletir também. (Entrevista 1, p. 16, 17)
Sempre partia do conceito, neh. [...] Aí um dizia uma coisa, dizia outra, dizia, tudo
que iam dizendo eu colocando no quadro, te-te-te-te-te. Tudo isso aqui foi vocês que
disseram. Vamo ver agora o conceito do autor tal [...]. Aí já dava os textos picotados
e eles iam ver. O que é que esse texto, esse autor fala [...], que condiz, condiz com o
que vocês trouxeram? Aí eles iam perceber que eles tinham também informação. Aí
eu contextualizava assim: você tá vendo o que o autor tá dizendo? Vocês sabiam
alguma coisa? Pra valorizar o conhecimento deles. E aí vamo agora, já que o autor
falou isso, vocês falaram isso, vamos agora a turma, fazer um conceito nosso, aqui
da sala? Aí eu ia pro quadro. [...] e aí montava, colocava um monte. [...] E é com
vídeos. Aí já tava na época boa, neh, aí já tem slides, neh. (Entrevista 1, p. 18)

Finalizo aqui uma discussão do conteúdo das entrevistas com JRLA, detalhadas
quanto às atividades didático-pedagógicas.
.
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O percurso profissional de uma gestora da educação pública, ou seja, no cargo de
Secretária Municipal de Educação, pode ocorrer por vias diversas da que foi aqui
apresentada. Algumas vezes é indicação política de pessoa sem nenhuma experiência em
gestão. Em outras a pessoa indicada tem experiência escolar de apenas um segmento, ou tem
experiência em gestão de áreas como saúde ou financeira, sem conhecimento da dimensão
pedagógica que é essencial na educação.
Para que a investigação fosse desta forma, com este perfil de gestora apresentado e
não outro, foram definidos alguns critérios. Primeiramente porque no trabalho que
desenvolvo na formação e acompanhamento de educadores do Ensino Fundamental I, ciclo
de alfabetização, 4º e 5º anos, tenho contato também com gestoras e gestores educacionais,
desde vices escolares a lideranças da rede municipal. Neste contato muitas fazem questão de
informar por que estão no cargo, como chegaram ali e compartilham fragmentos do percurso
para justificar uma medida, uma posição, o lançamento de um projeto, o apoio ou a falta de
apoio às nossas solicitações.
Em segundo lugar, foram os seus diferentes olhares sobre o programa Pacto, e o
impacto dessas diferenças para as crianças – o futuro dos seus municípios - que me levaram
aos pressupostos e aos objetivos da pesquisa.
Dentre tantas gestoras, a que atendeu aos critérios para a investigação demonstrou
claramente que sua experiência profissional como alfabetizadora não deixa que ela perca de
vista o aluno em todas as suas ações.
Observando suas falas enquanto professora, ficou muito claro que o aluno era o centro
da sua atenção, em uma época em que predominava o ensino tradicional e seu foco nos
conteúdos. Ela também destacava atividades em que tratava e avaliava o desenvolvimento da
oralidade do aluno, enquanto a prática geral na escola centrava-se nas avaliações escritas.
A análise descritiva dos dados me possibilitou visualizar o cenário das suas práticas,
além de compreender a concepção de ensino e de gestão educacional que permearam as suas
ações em sala de aula e atualmente à frente da secretaria do seu município.
As informações reunidas sobre suas atividades como gestora apontam a influência das
suas experiências em sala de aula. Ora sua produção de projetos que mobilizam a população,
ora a integração que busca constantemente entre família e escola, desde a educação infantil
até o ensino de jovens e adultos. Porém, não foi observada em suas informações a inserção
desses projetos citados nos respectivos Projetos Político Pedagógicos das escolas da rede,
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evidenciando deste modo a dimensão pedagógica da gestão.
Em alguns momentos nas entrevistas, a informante disse que busca contato direto com
as escolas e pais de alunos, que atende diariamente a população e que questiona os
professores porque as crianças não estão aprendendo, malgrado todo o preparo acadêmico dos
docentes.
Em princípio podemos ver as dimensões política e administrativa do gestor evidência.
Afinal, se as redes públicas – não importando aqui se a cota maior será municipal, estadual ou
federal – estão promovendo o acesso, investindo na formação dos professores em cursos de
aperfeiçoamento, formações continuadas e pós-graduações, é esperado que os alunos das
redes públicas usufruam dessas qualificações dos seus mestres demonstrando melhor
aproveitamento escolar. Que por sua vez, deve se refletir nos índices de avaliações externas
auferidos. Estes índices contribuem diretamente com a projeção do município, e naturalmente
do seu gestor da educação, em patamares dignos de elogios. Este encadeamento de fatos, caso
fosse real, deixaria qualquer gestor em posição bastante confortável.
Ocorre, porém, que “os alunos não estão aprendendo” e percebo nesta fala uma
preocupação para além do gestor político e administrativo perante os índices das avaliações
externas. Percebo a preocupação da professora em busca de estratégias que ajudem aquele
aluno ou aluna em dificuldade, a professora que tem suas “metas para cada um” e persegue o
alcance dessas metas. Algo muito interessante ela relatou: “Eu sempre começava assim. Eu
me colocando no lugar dele. Como é que ele tá, o diagnóstico inicial dele, para daí eu ir
partir e ir ampliando os conceitos”. Este ato de se por no lugar do outro, da professora para o
educando, demonstra sua intenção em conhecer melhor para poder ajudar.
Uma das fortes estratégias desenvolvidas por essa gestora para melhorar a frequência
e aproveitamento das crianças foi aproximar a família da escola. É através das portas abertas
à comunidade para o diálogo que a escola conhecerá seu alunado, suas necessidades e
expectativas.
Quando professores, coordenadores pedagógicos, direção e equipe escolar
aprofundam seu conhecimento sobre as famílias dos alunos, sobre os próprios
alunos e sobre o contexto em que eles estão inseridos, há uma expressiva melhora na
comunicação, na relação e na integração entre esses diferentes segmentos e,
também, melhor adequação didático-pedagógica no processo de ensinoaprendizagem. Os professores encontram caminhos mais bem-sucedidos para o
aprendizado das crianças [...] (ANTUNES, 2010, p. 128)

Como as ações educativas levam um tempo indeterminado para se consolidarem em
aprendizados e novos comportamentos, e a proposta da entrevistada de “por os pais na sala de
aula com os filhos um dia a cada mês” é muito recente (2015), somente em um futuro
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próximo a gestora poderá avaliar se a estratégia foi satisfatória. O fato é que ela tenta com as
medidas que enxerga possíveis, melhorar a educação na rede do seu município.
Sua formação acadêmica foi aos poucos se agregando com especializações na área da
gestão da educação e também com o aproveitamento dos programas estaduais de formação
para gestores. Estas contribuições fortaleceram suas ações como Secretária.
Pelos cursos que fez voltados para a gestão em educação, a impressão que se tem é de
que ela não perdeu nenhuma oportunidade formativa oferecida pelo Estado, além de
iniciativas próprias de especialização em instituições particulares. A vontade de aprender
esteve sempre presente em sua caminhada como professora e como gestora.
Ela expôs claramente que tem maior atuação na parte pedagógica e procurou compor
sua equipe com técnicos financeiros para apoiar tanto a Secretaria quanto as escolas da rede
nesta área específica. Fruto da sua experiência como diretora e vice-diretora em face às
dificuldades de lidar sozinha com tantos aspectos que constituem o universo da gestora
escolar, hoje disponibiliza esse suporte para todos os diretores.
Analisar as falas da entrevistada, confrontá-las buscando apoio nas referências, foi o
que me direcionou para dizer que o percurso quase que completo como professora do
Fundamental ao Ensino Médio, junto com a formação específica dá à gestora municipal uma
visão ampla sobre a sua rede escolar.
A educação tem o poder de transformar pessoas na medida em que lhe amplia os
horizontes. Este pensamento pode ser lido nas linhas e entrelinhas do referencial teórico
consultado tanto quanto pode ser lido nos cenários visitados. As viagens aos municípios me
permitem ver o antes e o depois de alguns projetos implementados, ler o resultado da
permanência e da interrupção. Este movimento também me remete à palavra percurso, haja
vista que um projeto percorre muitos caminhos até sua realização. Se neste caminhar houve
espaço para diálogo entre os proponentes e o chamado “público alvo”, as possibilidades de
acolhida e permanência do projeto são mais favoráveis do que aquele que teve o caminho
traçado por pessoas com um ideal que não foi compartilhado com quem o deveria acolher.
Segundo Antunes (2010, p. 131), “O povo chegou à escola. Mas o direito de aprender
na escola ainda é um grande desafio em nosso país”. Esta é uma preocupação que foi presente
em muitas falas da entrevistada, desde suas questões pessoais como professora em como fazer
para seus alunos aprenderem até a sua pergunta direta aos professores da rede do seu
município sobre as razões para as crianças não estarem aprendendo.
[...] É aqui que entra o tema da participação da população na escola, pois
dificilmente será conseguida uma mudança se não se partir de uma postura positiva
da instituição com relação aos usuários, em especial com os pais e responsáveis
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pelos estudantes, oferecendo ocasiões de diálogo, de convivência verdadeiramente
humana, em suma de participação na vida da escola. Levar o aluno a querer aprender
implica um acordo tanto com educandos, fazendo-os sujeitos, quanto com seus pais,
trazendo-os para o convívio da escola, mostrando-lhes quão importante é sua
participação e fazendo uma escola pública de acordo com seus interesses de
cidadãos. (PARO, 2000, p.66-67)

A gestão educacional, compreendida como campo de conhecimento e de intervenção
social, que mediante o funcionamento das redes de instituições de ensino visam a formação
do cidadão, precisa ter à frente das ações pessoas com a visão do todo que constitui essa
formação cidadã que se inicia com a alfabetização. Esta visão ampliada não é alcançada
apenas com uma experiência em ensino e/ou em gestão. A pesquisa demonstrou que um
percurso enriquecido de experiências em vários níveis de ensino, aliada às formações
específicas para o ensino e para a gestão da educação pública, resultou nesse modelo de
gestor que não perde de vista a criança em sala de aula. Dotar a escola de recursos
tecnológicos de ponta e equipe docente bem qualificada não foram suficientes para JRLA.
Todo um aparato de apoio foi mobilizado para alunos e comunidade escolar dialogarem em
busca de melhoria na aprendizagem de todos.
Em continuidade a este trabalho, penso em aprofundar o estudo no aspecto de gênero.
Desde as primeiras andanças nos municípios e verificando que o domínio feminino
extrapolou os limites das salas de aula e da gestão escolar, o estudo com foco em gênero
circula em minhas veias. Foi algo que não consegui fazer nessa investigação devido às tantas
dificuldades já citadas nas estratégias de pesquisa que terminaram por redimensionar o
projeto inicial.
A partir dessas considerações, algumas ações práticas podem ser viabilizadas no
âmbito da DIREC 13;


Implantação do processo de eleição de gestores escolares;



Implantação de um Fórum de Gestores Educacionais;

Apoio pedagógico para a criação do Núcleo de Alfabetização e Letramento - NALFA,
nos municípios, visando, dentre outras ações, o fortalecimento da concepção de ciclos para as
séries iniciais.
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APÊNDICE A – Tabela de dados para seleção de informantes

MUNICÍPIO
(CÓDIGO)

SECRETÁRIA
(PSEUDÔNIMO)

PERÍODO

EXPERIÊNCIA ANTERIOR
DIREÇÃO

EXERCÍCIO
NA SEC

ENS
ME
D

FUND
F II

1.

M1

MARTA

18meses

2.

M2

ELENA

18 meses

3.

M3

MARIZA

18 meses

02a

02a

4.

M4

PATRÍCIA

18 meses

02a

04a

5.

M5

CLARA

18 meses

6.

M6

DÉLIA

18 meses

7.

M7

ELVIRA

11 meses

8.

M8

ANGELA

18 meses

9.

M9

RITA

18meses

MARÍLIA

18 meses

10. M 10

DOCÊNCIA

FI

A

03a

02a

04a

FUND

ENS
ME
D

F II

FI

A

05ª

02a

06a

04a

02ª

05a

03a

04a

07ª

03a

05a

02a

03ª

07a

08a

02a

08a

04a

07a

04ª

10a

01ª

08a

03a

08a

03a

04a

01a
06a

03a

02a

05ª

06a

03a

06a

08a

02a

02a

03ª

03a

03a

05a

04a

01a

01ª
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APÊNDICE B - CONVITE PARA ENTREVISTA
Prezada Profa. Jerusa Rocha Lima Arcanjo
Secretária de Educação do Município de Barra do Rocha – Bahia

É com satisfação que nesta oportunidade formalizo o convite para a 1ª entrevista que integrará
a pesquisa “De Alfabetizadora a Gestora: DIREC 13”. Esse trabalho faz parte do processo de
mestrado profissional Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação, da Universidade do
Estado da Bahia (UNEB).
A entrevista terá a duração máxima prevista de 60 (sessenta) minutos, e terá lugar na
sala 301 da Fundação Luís Eduardo Magalhães, no Centro Administrativo da Bahia –
CAB, às 10h do dia 13 de março de 2015.
Certa da sua atenção, aguardo retorno.
Cordialmente,
Maria Cristina Hage Rebouças
(71) 3115-1327/82317900/91059044

Universidade do Estado da Bahia - UNEB. Departamento de Educação –
Campus I – MP GESTEC. Rua Silveira Martins, 2555, Cabula. Salvador-BA.
CEP: 41.150-000. Tel.: 71 3117-5311
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
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APÊNDICE D - Roteiro da entrevista
1 – Apresentação
Informo que a partir deste momento o gravador será ligado para permitir posterior registro
desta entrevista assim como facilitar a análise dos dados. Você concorda com esta
gravação?
Apresentação da entrevistadora e a finalidade da entrevista.
Identificação da informante:
- Qual o seu nome? Sua idade? Cidade natal? Residência atual?
- Tem filhos? Estado civil?
- Seu percurso como professora foi na educação pública ou privada?
Nosso interesse aqui é o percurso na educação pública, mas vou considerar toda a sua
experiência.
Agradecimento inicial á informante:
Sou muito grata a você por se dispor a colaborar nesta pesquisa.

2 – Temas / Perguntas

1

TEMA
Vocação

2

Formação

3

Universidade

Entrevista semiestruturada
PERGUNTA
O que fez você escolher ser professora?
- Havia professores na família?
Onde fez a sua formação para professora?
- Havia mais de um estabelecimento na cidade?
- Como escolheu onde estudar/ qual instituição, por que?
Qual foi a formação universitária?
- O que ofertavam, disciplinas, atividades, recursos - Quanto tempo durou o curso/formação?

4

Transição 1
A

Como você fez a transição de professora alfabetizadora para
professora do fundamental-I?

B

Você deixou de ser professora alfabetizadora?
- Desempenhava as atividades de alfabetizadora e professora ao
mesmo tempo? Como fazia?

C

Como você trabalhava / atividades?
- Diga uma atividade que você desenvolveu e ofertava aos alunos
do Fundamental - I.
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- Que idade tinham os alunos?
- Como você fazia o planejamento das atividades de ensino?
Transição 2
A

Como você fez a transição de professora alfabetizadora para
professora do fundamental-II?

B

Você deixou de ser professora alfabetizadora?
- Quais atividades de alfabetizadora contribuíram para você
desempenhar a função de professora no Fundamental – II?
- Dê um exemplo, cite uma atividade realizada.
- Que idade tinham os alunos?

C

- Como você fazia o planejamento das atividades de ensino?
- Esse planejamento tinha relação com a prática alfabetizadora?

Transição 3
A

Como fez a transição para professora do Ensino Médio?

B

Em que aspecto a atividade de professora alfabetizadora
contribuiu para sua prática de ensino como professora do Ensino
Médio?

C

Qual disciplina você ministrava?
- Relate uma prática de ensino desenvolvida.
- Qual a idade dos seus alunos?
- Como você construía o planejamento pedagógico?

Cursos de pós-graduação, formação, experiências e Atividade gestora
temas

perguntas

Formação para gestora

Fale um pouco sobre sua formação acadêmica e a formação
para atuar como gestora

Gestão educacional
Processo

Dimensões

Aspectos do trabalho
Práticas gestoras

Dê sua opinião sobre como pensa a gestão educacional e
como se dá o seu processo
Quais as dimensões da gestão educacional para você

Como você descreve a rotina diária do seu trabalho como
gestora
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Aspecto pedagógico

Em sua opinião, em que aspecto o seu trabalho é
pedagógico?

Relações
Professora - gestora

Qual a importância da sua atuação como professora da
educação básica para a atuação como gestora?
Que relação você faz entre o seu processo de formação como
professora e a ação gestora?
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APÊNDICE E – Entrevista 1

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
MESTRADO PROFISSIONAL GESTÃO E TECNOLOGIAS
APLICADAS À EDUCAÇÃO (MP-GESTEC)
ENTREVISTA 1
ENTREVISTA 1

Informante: JRLA
Graduação: Filosofia – UESC
Pós Graduação: Gestão Participativa em Educação –
UESC Escola de Gestores - UFBa
Mídias na Educação – UESB
Educação Inclusiva –Faculdade de Educação Superior do Piemonte da Chapada - FESPC
Psicopedagogia Inclusiva - Faculdade de Educação Superior do Piemonte da Chapada FESPC
Coordenação Pedagógica – Escola de Gestores – UFBa (cursando)
Apresentação
Sou Maria Cristina Hage Rebouças, mestranda da UNEB na pesquisa que tem por título “De
alfabetizadora a gestora: DIREC 13”. Informo que a partir deste momento, o gravador está
ligado para permitir posterior registro desta entrevista, assim como facilitar análise dos dados.
Pesquisadora: Você concorda com essa gravação?
Informante: Sim.
Pesquisadora: Qual o seu nome?
Informante: JRLA.
Pesquisadora: Sua idade?
Informante: Tenho 40 anos.
Pesquisadora: Cidade natal?
Informante: Salvador, nasci em Salvador.
Pesquisadora: A residência atual?
Informante: [retirado por sigilo], Bahia. Sul da Bahia.

57

Pesquisadora: Tem filhos?
Informante: Tenho 2.
Pesquisadora: Estado civil?
Informante: Casada.
Pesquisadora: Seu percurso como professora foi na educação pública ou privada?
Informante: Na educação pública.
Pesquisadora: Nosso interesse aqui é na educação pública, mas eu vou considerar toda a sua
experiência. Sou muito grata a você por se dispor a colaborar nessa pesquisa. Aí vamos às
perguntas: o que fez você escolher ser professora?
Informante: É... que pergunta difícil, né? (risos)
Pesquisadora: Algum motivo... deve ter tido. (risos)
Informante: É... na verdade o que me levou, eu sempre digo isso, até nas minhas palestras
quando eu converso, foi a vontade de querer ver mudança, né? ver a mudança nas pessoas. E
isso me encantava. Eu falei, é o único lugar em que eu posso mais, né, trabalhar com o, um
instrumento que venha possibilitar a transformação social, eu achei mais fácil na educação.
Pensei até na advocacia, querendo justiça social, né, melhorar o mundo, mas aí enveredei para
o lado da educação e me apaixonei e não quis mais sair. Até passei em concurso na área de
jurídica mas optei pela educação.
Pesquisadora: Havia professores na família, já?
Informante: Minha mãe. Professora. Minhas tias, professoras. Tudo isso influencia, né,
(risos), brincava de, criança brincando sendo professora, eu era a liderzinha então todo mundo
tinha que ouvir, dando aula. (risos)
Pesquisadora: E onde fez a sua formação para professora?
Informante: Eu fiz na UESC, na Universidade do Sudoeste da Bahia, neh, ou do Sudoeste
não, a Santa Cruz, que é no eixo Ilhéus-Itabuna. Universidade pública.
Pesquisadora: Sim. Havia mais de um estabelecimento lá? Pra essa formação?
Informante: Não. Na minha época era muito difícil. Passar no vestibular era, neh, coisa do
outro mundo, hoje é tão fácil, neh, nem existe mais esse negócio, essa expectativa, só se for
para medicina. Mas naquela época era como se estivesse concorrendo para medicina, pra
conseguir. Da cidade em que eu morava, era, era não, é, 100km de Itabuna, e aí a gente tinha
que viajar todos os dias 130km.
Pesquisadora: Que cidade?
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Informante: Itabuna. Porque fica entre Itabuna e Ilhéus. Então, de [casa] para a universidade,
era uma porcentagem de que, de 130km de ida e 130km de volta. Era 260todos os dias, indo e
voltando.
Pesquisadora: É, e qual foi e... essa, a sua formação? Não. Como você escolheu estudar lá?
Por que você escolheu lá.
Informante: Porque era pública, neh. Naquela época era mais difícil universidade particular, e
aí eu fui tentar, neh, pelo meu primeiro vestibular vai ser lá. Aí eu saí já de, da, do Ensino
Médio da época, que não era Ensino Médio, era formação em Magistério, Magistério mesmo.
Pesquisadora: E essa formação em Magistério foi aonde?
Informante: Foi na cidade mesmo.
Pesquisadora: Lá em Barra do Rocha?
Informante: [na cidade natal]. Aí fiz o Magistério lá e aí fui tentar meu primeiro vestibular,
que foi na UESC. Que é essa Universidade ali, Santa Cruz, entre Ilhéus e Itabuna. Aí eu tentei
Filosofia, e aí passei e fui cursar.
Pesquisadora: E lá em [cidade natal], o magistério, tinha mais de uma instituição que formava
em Magistério?
Informante: Não. Só tinha uma instituição. A cidade é pequena, então só tinha um colégio.
Pesquisadora: É, e a formação universitária foi em Filosofia.
Informante: Em Filosofia minha licenciatura.
Pesquisadora: Sei. É... que... nessa formação, é em, em Filosofia, você pode lembrar assim de
disciplinas que, que eram ofertadas, de atividades que foram feitas...
Informante: Na área de educação?
Pesquisadora: Na área da Filosofia e que tivesse a ver (com educação).
Informante: Eu gostava muito da Filosofia da Educação. Tudo que tinha educação me
chamava mais atenção, neh. Aí quando era Filosofia pura, aquilo ali já não era muito
agradável, neh. Mas aí quando, era falava de educação, eu deslanchava. Aí pronto aí me
botaram até um apelido, ei tomou conta, aí, ninguém mais fala, só eu quando caia educação.
Então eu gostava da História da Educação, neh, a História da Filosofia, também gostava
muito dessa disciplina, que era com a profa Dinalva, neh, que marcou muito minha vida. E,
tudo o que... a Ética também, a disciplina de Ética, muito boa. Lógica, com Dourado. Tem
professores que marcam, neh.
Pesquisadora: É, pra vida inteira.
Informante: Então Lógica, pra vida inteira. Aí essa Lógica eu uso até hoje. Levei uns anos
assim, pra mim tudo tem que ter uma lógica, tem que ter um raciocínio bem lógico pra eu
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compreender e aceitar as coisas. Como você fez há pouco. Aí começa a encaixar as coisas,
começa, é interessante, neh, vai sedimentando o conhecimento, então pra isso, por isso tem
que ter uma lógica na estrutura do nosso pensamento. Pra gente ter aceitação, como dizia
Piaget, neh, primeiro assimilar pra depois acomodar.
Pesquisadora: Isso. Quanto tempo durou essa formação?
Informante: Em Filosofia? 4 anos. Foram 4 anos de estudo.
Pesquisadora: Bom, agora, como você fez essa, essa transição de, de professora alfabetizadora
– você disse que foi alfabetizadora11 também, não foi? De alfabetizadora para professora do
Fundamental I? Não. É. É isso mesmo.
Informante: Para o Fundamental I?
Pesquisadora: Não. Primeiro, é, eu gostaria de saber um pouco sobre sua atividade como
alfabetizadora. Se foi em escola pública, se foi particular. Você disse que foi professora de
escola pública, sempre, neh.
Informante: Fui. Sempre. Mas aí nessa história eu falo sempre, porque pra mim o que mais
marcou pra mim foi lá, neh. Eu comecei a alfabetizar na verdade como eu disse, brincando em
casa. Neh, brincava com os coleguinhas e já botava pra estudar. Então com aquilo já fui
ganhando no senso comum um, não sei como, imitando, claro, os professores que eu tive, neh,
a gente faz pela imitação. E aí eu comecei a alfabetizar minha irmã. Que aí ela fazia escola
particular. Minha mãe, neh, sempre colocou a gente em escola particular. E aí ela tinha
dificuldades. Eu disse, mas ela não está aprendendo, alfabetizada na escola. Minha mãe,
deixe eu alfabetizar ela, minha mãe, eu vou dar conta – eu era adolescente. Minha mãe disse:
como que você vai alfabetizar, se ela tá na escola particular?Ela vai, mãe, para a escola
particular, e de tarde vai comigo. E aí eu peguei ela, e ela ia pra escola, eu pegava ela em
casa, e ela tinha que guentar, neh, as minhas metodologias. Eu sei que no final do ano ela era
a melhor aluna da escola. E aí todo mundo eu que alfabetizei, eu ficava assim, orgulhosa,
achando que era só eu, claro, que tinha feito aquilo.
Aí começou mais ou menos assim, mas quando eu tive, tinha 17 anos já tava formada, neh,
tinha concluído o Ensino Médio, e aí eu fui convidada pelo, por uma escola particular para
ensinar. E aí começou minha primeira escola mesmo, formal, ensinar por uma escola
particular. Neh, foi um desafio enorme, que era alfabetizar aqueles alunos indisciplinados.
Neh, e aí até a diretora da escola metendo medo: olha, é uma turma difícil, você quer que eu
mude, bote em outra? É que vai entrar dois alunos aí que ninguém quer. Já foi rejeitado pela
rede pública, eles foram suspensos, a rede pública não matricula mais, e aí agora jogou para a
minha escola particular. Agora, se você disser que não, a gente não matricula eles. Puxa,
aquilo ali, chega impacto no meu coração. Dei uma [inaudível]. De jeito nenhum! Eles são
pessoas, são gente! Que é isso, como é que faz? Acho um absurdo. Como é que a escola
pública faz isso? Aí ela: é pra você ver, como esses meninos são endiabrados, eu não quero
eles aqui não. E eu acho que você, eu tou querendo tanto que você venha pra cá. É que eu
11

Informação colhida durante a seleção de informantes. Consta na tabela apresentada no Anexo B.
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tinha construído um referencial dentro da cidade de aluna muito aplicada, então a escola me
queria muito lá. Falei não, pode deixar. Não, mas vai lhe comprometer, é seu nome. Depois
você não dá conta desses meninos. Eu falei pode deixar que eu vou dar conta desses meninos.
Aí eu sei que foi a primeira experiência que eu tive, muito boa por sinal. Eu era muito nova
também, cheguei até a adoecer na época.Fiquei internada, Minha mãe ficou preocupada, falou
que não era essa vida que ela queria pra mim, aquela coisa. Mas eu tava ali apaixonada,
doente e querendo voltar. Fiquei com um nível de estresse muito grande, porque eu queria
vencer aquele desafio. Eu creio que isso gerou essa estresse que eu acabei dando uma estafa
mesmo, fiquei no hospital uma época. Passei uns dois dias internada, até eu me recuperar e
voltar.
Mas eu voltei nessa escola, graças a Deus eu atingi aquilo que eu queria que era a
aprendizagem dos meninos. Saíram todos eles, preparados, como eu desejava, neh. Eu não
tinha essa noção toda porque eu não tinha feito faculdade, não tinha a noção que eu tenho
hoje. Mas na minha cabeça naquela época, eu lembro até hoje, eu queria eles, eu tinha uma
meta, eu falei minha meta é com cada um, não era meta geral, era pra cada um
especificamente. E eu consegui atingir de todos no final. Aquilo me deu uma alegria muito
grande, neh, porque eu consegui.
A diretora ficou numa felicidade, porque esses alunos que fora rejeitados há tantos anos, não
foi 1 ano, [foram] muitos anos na escola pública sem aprender. Esses meninos que diziam que
subiam no telhado, que pintavam e bordavam. Até pintou comigo também, subiu no telhado.
Mas eu falei: mas porque que você vai subir no telhado? Qual o problema? Fiquei amiga
desses meninos. Os meninos se apegaram a mim de tal forma, que tudo o que eles iam fazer
da vida deles, eles tinham que vir pra mim consultar, mesmo depois de grandes. Porque eles
eram pequenos e eles foram crescendo e tudo eles faziam, neh.
Eu me lembro que um depois veio morar aqui em Salvador. Quando ele conseguiu vencer
aqui na vida em Salvador ele ligou pra mim, pra família dele: vai lá e diz à professora,
agradece a ela pra mim, diz que eu tou bem em Salvador, e que eu agradeço a ela por isso. Eu
fico feliz. E toda vez que ele vai passear lá eu olho pra ele: oh Joel, tá bem neh? To bem, pró.
Mas era um menino que era, um menino que foi rejeitado pela escola pública.
Pesquisadora: Mas a sua acolhida mudou tudo, neh.
Informante: Eu creio, é. Com ajuda, neh?
Pesquisadora: Então nessa escola é que foi sua experiência como alfabetizadora?
Informante: Foi, foi, foi como alfabetizadora. Para levar esses meninos exatamente a chegar
ao objetivo da escola que é alfabetizar, neh. Graças a Deus, eu consegui.
Pesquisadora: E aí depois você passou de alfabetizadora para professora do Fundamental I.
Informante: Aí eu já fui para o Fundamental II, neh. Aliás, não. Deixe eu relembrar aqui.
Nessa escola particular eu ensinei 2 anos. O primeiro ano na sala de alfabetização, aí o ano
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seguinte eu já fui para uma sala de 3ª e 4ª serie. É porque tinha dois turnos e eu ensinava a 3ª
e ensinei 4ª série também. Aí um ano. Aí depois, eu não pude mais ensinar, porque eu passei
no vestibular, neh.
Pesquisadora: Aí foi fazer a faculdade.
Informante: Aí fui fazer faculdade, esse corre corre, não dava mais. Até que o primeiro ano eu
conseguia conciliar. Mas aí depois não dava pra conciliar. Aí passei também no concurso
público da prefeitura. Aí falei agora é que não vai dar: a faculdade, escola particular e
concurso da prefeitura... Aí eu optei pelo concurso, pela prefeitura, e fiquei, desisti da escola
particular.
Pesquisadora: Teve um concurso da prefeitura. Era como professora já, não?
Informante: Não.
Pesquisadora: Voce estava fazendo formação ainda.
Informante: É, eu tava fazendo formação. Aí não foi ainda como professora.
Pesquisadora: Aí depois desse período...
Informante: Aí foi desse da prefeitura, foi de secretaria. Neh, fui trabalhar na secretaria de
uma escola. Já trabalhava com documentação, escola também. Aí eu na escola tratando de
outro lado da escola, neh. Parte mais de organização, e tal. Aí fiquei como, na secretaria da
escola.
Pesquisadora: Durante o seu tempo de formação?
Informante: De formação na faculdade. Tava em sala de aula até... acho que do 3º ano, mais
ou menos, da faculdade. Eu ainda não tava na sala de aula. Mas no último ano eu já tava na
sala de aula. Aí eu já tava já na, no Ensino Fundamental II, de 5ª a 8ª. Aí já tava ensinando, a
disciplina de Filosofia, de História, não tinha Filosofia na época no currículo, mas ensinava
História e Geografia.
Pesquisadora: E você deixou de ser alfabetizadora?
Informante: Ah, (risos), não deixa nunca neh. Eu tou o tempo todo alfabetizando, neh, (risos).
Pesquisadora: Como você desempenhava essa atividade de professora da sua disciplina e
trazendo alguma coisa de alfabetizadora também. Como você desempenhava isso?
Informante: É... um exemplo... Deixe eu ver aqui, pensar aqui. Mas eu no Fundamental II já
sendo professora de História, a gente nunca deixa de ser professora de alfabetização, neh,
alfabetizando, porque eu acho, eu gosto de chamar também letrando, estar sempre letrando,
neh, não pára, neh, é um processo contínuo. E nas próprias aulas a gente vai estar observando,
neh, a escrita desses alunos, é a fala deles, é a postura na sala de aula, é o desenvolvimento do
pensamento dele, como é que ele tá pensando, estruturando o pensamento, estruturar o
pensamento para depois expor, ou oralmente ou escrito, então isso é uma forma também de
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estar letrando ele, alfabetizando, neh.
Pesquisadora: Você lembra de alguma atividade que fosse assim da sua prática nesse período
de professora de Fundamental II?
Informante: Alfabetizando?
Pesquisadora: Não, atividades que você fazia com eles.
Informante: Que marcou?
Pesquisadora: Que marcou. Tanto do Fundamental I, que você disse que pegou 3ª e 4ª séries,
não foi? Se você lembrar alguma atividade desse período.
Informante: Marcou, neh. Acho que as atividades que mais me marcaram, tanto no
Fundamental I quanto no Fundamental II, realizadas pelos alunos, eram as atividades que
requer mais expressão oral deles, as apresentações, não é? Onde a gente trabalha as questões
de conteúdo com eles, mas eles tem que transpor esse conteúdo pra vida. Então tinha que
pegar esses conteúdos e relacionar com a vida deles. E eles ia ali expor tudo isso. Expor de
uma forma... através de painéis, ou através de expressão teatral, paródias, algo assim. Então
isso marca, porque a gente lembrando do aluno expressando, como é que o aluno reagia.
Aluno que era tímido. Interessante, tão tímido que dizia, já chegava, quando chegava na
escola dizia assim: oh, aquela professora ali, aquela é a professora mais terrível. Aí dizia meu
Deus por que? Ela é....ela é a professora que bota todo mundo pra falar. Na aula dela
ninguém pode ficar sem falar. Aí já vem tudo apreensivo, porque naquela época – hoje eu
acho que nem tanto, neh, eu to um pouquinho afastada da sala de aula – mas naquela época,
eu acho que falar, o aluno era passivo, ele tinha que só receber, receber, receber. E professor
no quadro, bbbb.
Eu nunca gostei de ir pro quadro encher quadro de coisa. Eu sempre perguntava, neh, botava
eles pra pensar, botava eles pro centro. Então pra mim, pra eles, na época, pra mim nem tanto
porque acho que era meu, aquilo. Não era assustador pra mim, mas pra eles era
assustador.Porque eles vinham de outras práticas. De prática de fazer questionário, de copiar,
mas eu não aceitava resposta copiada de livro.
Eu acho porque eu tive professor assim que me traumatizou muito. Eu dizia eu não vou ser
igual, eu não quero. Tinha professor que me dizia assim: você tem que botar a vírgula, se não
tiver a vírgula lá, igualzinha, é tantos décimos. Eu falava Deus me livre, eu que não vou ser
desse jeito, quando eu for professora eu não vou ser assim. Aí, eu não aceitava. Aí eu já fazia
o contrário. Quem vai estudar História, neh, que era História, tinha que contar os fatos. Quem
for, na parte escrita falar, botar uma palavra, eu não aceito. Pró e quando for aquelas coisas
que tem que botar que é o ano, que Pedro Álvares, sei lá quem, vai ter que colocar, pró, que é
a data, não sei o que. Tudo bem, se eu perguntar, sim, você vai botar as datas, você não vai
poder negar nada. Nem o nome dos personagens da história. Agora você tem que contar com
as suas próprias palavras.
Aí eu tinha que alfabetizar eles nisso. E o que é as próprias palavras, pró, como que eu vou
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contar com minhas próprias palavras, como que eu vou fazer isso? Então pra eles era uma
loucura. Assim, aquilo que você leu, de que forma você entende isso? Não precisa você ficar
tentando memorizar o livro pra chegar aqui e colocar. Você vai entender o que o autor diz, aí
você interpreta aquilo. Entende, dar interpretação a eles, eu tive que voltar tudo. O que ele tá
dizendo com isso? Va`mbora pensar aqui nesse texto? Por que será que Cabral teve que vir lá
das Américas, de Portugal, lá, pra chegar aqui nas Américas e tal, então o que que levou uma
pessoa a enfrentar o mar, enfrentar tanta coisa? Eu tenho que interpretar. Tem que pensar o
que é isso e você chegar, neh, a uma ideia disso, então aí que eu dizia que é com suas próprias
palavras. Não é vocês tentar misturar isso, pegar e trocar palavra, não, vou tirar isso, não. É
você, o que você entendeu. Conte do seu jeito. Tinha uns que tinham um medo terrível. E se
eu contar do meu jeito e a senhora... Não, não vou tirar nada, eu considero tudo, mas bote do
seu jeito.
Aí eu ia alfabetizando eles assim, melhorando: oh, aqui você poderia ter visto essa questão.
Então era um trabalho, era muito mais difícil. Por isso eu acho que naquela época eu era
magrinha, sequinha. (risos). Porque eu ficava cri cri, um a um na minha mesa. Ai ficavam
tudo assim na sala, tinha que cada um – ta bem assim nesse lugar, aí já tinha a cadeira aqui –
tinha que ter uma conversa pessoal comigo: vamos ver isso aqui. Eu analisava cada avaliação
depois que foi feita, vem aqui veja esta questão. Eu só gosto de ver a prova assim, um a um:
por que você colocou isso, vamos rever? Porque quando ele falava, eu ia entender o que ele
disse, ia ser mais justa com ele, e não pegar a fala dele – não sei porquetava aquela fala ali – o
que você quis dizer com isso, por que você botou. Professora, a sra faz uma prova escrita,
depois a sra faz uma prova oral? A sra é gente ruim.(risos). Eu falei, eu tava tentando
ajudar.Não, é que aqui você vai se expressar melhor. De repente, o que você está me falando
vai dar uma nota melhor aqui na sua prova. Não é melhor assim?
Aí eu ia tentando fazer esse trabalho todo com eles. Agora o bom é que depois, no futuro,
depois que passa esse assim, eu tava até conversando isso hoje, um professor neh, orientando
um diretor de escola, porque hoje eu sou secretária, estou secretária, ele dizendo da
dificuldade lá, eu digo sim, professor, mas a gente tem que ver, olha só, vamos ver aqui, eu
mesma, eu até hoje eu tenho alunos que me encontra na rua, esses dias mesmo eu encontrei
um, acho que em dezembro, me viu na rua, veio correndo me abraçar. Pró, pró, eu fui péssimo
aluno, pró eu te peço perdão. Eu falei: o que é isso? (risos), meu Deus. Oh pró, oh pró como
eu me arrependo, pró, de ter lhe tratado daquele jeito. Hoje eu to trabalhando naquela
empresa – que é a Mirabela, uma empresa grande – e hoje eu reconheço, fico lembrando de
tudo da sra, oh o que a professora falava comigo, não é que ela tinha razão, oh o que a
professora dizia, não é que ela tava certa?
E eu falei com o diretor, ta vendo diretor, é melhor a gente ser assim, tachado como isso agora
e ser reconhecido depois, do que se a gente agora ser chamado de besta, ele é ótimo,
bonzinho, faz o que eu quero e falo, pinto e bordo, e aquele diretor que é o bom. Ele é bom
agora, porque você está atendendo as necessidades dele. Mas lá no futuro você não vai ser
bom, Então é melhor a gente ser lembrado como exigente, responsável, do que como aquele
bonzinho, bestinha, que eu pintava e bordava e ele assinava em baixo. É mais ou menos por
aí.
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Pesquisadora: É verdade. Que idade tinham seus alunos de Fundamental I, os de 3º e 4º ano?
Informante: 3º e 4º ano, era naquela época era bem variado. Tinha alunos que estavam na
idade certa, esses mesmos que foram rejeitados, porque esses que foram rejeitados, eles já
estavam o que, com 12, 13, 14 anos na 3ª serie. Porque a gente tem alunos assim, neh, que vai
passando e rejeitado que vai perdendo, vai perdendo, então variava de, da idade normal, de 9
anos, 10 anos, tem aluno até de 10, é 9, 10, 12, 13, nessa faixa. Dos 8 a 13 anos.
Pesquisadora: E como você fazia o planejamento das atividades?
Informante: Naquele bendito caderninho, neh, o planejamento de aula neh? Tinha o
caderninho que a gente só entrava na sala com tudo planejado........o caderno, das atividades.
Era um trabalho, o professor trabalha neh, quando tem que planejar, trabalha. Aí tinha que
organizar tudo.
Na época era o mimeógrafo, tinha que botar tudo no mimeógrafo, não tinha nem retroprojetor
pra passar umas imagens. Eu trabalhava muito com cartazes, cartolina, cartaz, botar pra...,
v´mbora movimentar, sempre com movimento, então eles sempre me acham, até como
secretária eu sou assim, diz que eu sou assim: Meu Deus, tava uma paz nessa Secretaria,
basta ela chegar... ninguem mais pode ficar parado. Todo mundo tem que trabalhar, ela bota
todo mundo pra trabalhar em todo movimento, (risos).
Pesquisadora: O dinamismo é dentro de você, neh. Como você fez essa transição, então, de
professora alfabetizadora pra o Fundamental I que já falamos e do Fundamental I para o
Fundamental II. Porque teve aí um hiato neh do seu, da sua, quando você tava terminando a
faculdade. Como você passou para ser professora do Fundamental II?
Informante: Aí eu fiz o outro concurso, aí já saí da secretaria, fiz o concurso do município pra
professora, passei como professora do município e aí eu fui. Como eu passei em terceiro lugar
– porque naquela época não fazia assim pra series, fazia geral, neh, eu passei em terceiro
lugar aí me mandaram já para o colégio, que era de 5ª a 8ª. Aí eu fui já para um segmento que
tinha mais a ver com minha formação em Filosofia. E eu gostava muito de História, neh, aí eu
comecei a lecionar História no colégio, e foi assim mesmo, eh, aí peguei 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, que aí
mistura as aulas todas, neh, e aí eu comecei a ensinar. Eu já tava no 3º ano da faculdade, acho
que... tava no 3º ano da faculdade quando eu comecei a lecionar História. E era bom porque,
me fortalecia ainda mais na faculdade, neh, eu tava utilizando a teoria e a prática ao mesmo
tempo, neh, aí isso era muito legal.
Pesquisadora: Lembre uma atividade realizada com eles, com esses maiorezinhos da...
Informante: Maiores, neh?
Pesquisadora: É.
Informante: As atividades: os seminários, ´ce vê que eu fazia muito seminário...
Pesquisadora: Com os meninos de 7ª e 8ª?
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Informante: Tudo, de 5ª a 8ª era seminário direto. Final da unidade tinha que encerrar com
seminário. Agora, antes do seminário tinham oficinas. Sempre trabalhavam em grupo, nunca
só. Eles zangavam, tinham uns que zangavam. Tudo dela, já chegou tem que mudar essas
cadeiras? É porque as cadeiras eram tudo enfileirada, têtêtê, têtêtê, têtêtê. É vem ela, já
chegou. Tem que mudar as cadeiras, (risos). Tudo em grupo pra estudar, ainda bem que já
sabem, vamo mudar as cadeiras. Peguem os livros de História e a gente vai, no grupo, vamo
pro capítulo... que eles seguiam o livro neh, era bem tradicionalzinho ainda. Aí peguem o
livro e abram na página tal. Vamos aqui. Aí eu deslanchava, que eu gostava de contar história.
Menina, vamo ver Napoleão, poxa, e aí começava. Eles ficavam vidrados na aula, neh,
ouvindo eu contar as histórias, e aí, quando ia pro livro ler, quem que não queria, neh? A
questão da alfabetização.
Pesquisadora: Que o professor...
Informante: É... neh, a dificuldade da leitura. Então a dificuldade que era deles de ler, me
impedia, ou impedia a eles mais do que até a mim, impedia a eles de se aprofundar no tema. E
o que eles sabiam era da minha aula. Então, na hora da prova ou qualquer atividade...
Pesquisadora: Eles sabiam do que você falava.
Informante: Falava, mas do livro era mais difícil, porque eles não liam, não tinham interesse
pela leitura. Então isso era uma defasagem. Aí quando eu fui, tinha que fazer reuniões de AC
[Atividade Complementar de planejamento] com os professores, eu cobrava. Assim do
professor, todos os professores, principalmente Português, para que eles insistissem mais na
leitura, que o aluno investisse na leitura.
Tinha uns que não sabiam ler direito, já no ensino Fundamental I. Já chegava ali com
dificuldade de leitura, como é que você ia, dava pena. Aí eu botava eles geralmente em grupo,
porque no grupo ficava mais fácil. Um que se desempenhava mais, lia, ele ia acompanhando
ali pra refletir aquele texto. Então no grupo eles liam, pra poder refletir o que é que eles
entenderam daquilo e não podia falar nada do livro, que era uma forma já de na escrita,
colocar o que entendeu e não repetir. Vamos agora por grupo: grupo tal, ficou com tal tema. O
que é que vocês entenderam desse tema, que tá dizendo o capítulo tal? Ah, entendeu isso.
Então essa era uma grande dificuldade também. Aquele que falava. Porque pra falar...é
gaguejando, dificultando... Gente, era difícil, viu.
Aí eu lembro muito dessas dificuldades que, era assim, que eu acho que hoje ainda
continuam. Não tá longe, não. A gente não evoluiu muito não. Eles tinham muita dificuldade
de expressar aquilo que eles leram, interpretar pra ampliar a discussão, era muito difícil. Eu
lembro dessas aulas assim, minhas aulas muito assim. E sempre no final eles tinham que ir na
frente, neh. Eu dava temáticas pra cada um e eles iam ter que trabalhar essa temática. Agora
interessante que o seminário não era aquele seminário de chegar ali e ficar fechadinho
falando, não. Eu já dizia logo: é seminário diferente. Tem que ter uma abertura, ou com jogral
ou com.... É, professora, a senhora exige demais da gente! Eu lembro que uma vez eu fiz um
seminário queeles: isso é mais seminário? Isso é uma loucura! Aí chamei a comunidade toda.
Vai pra o auditório, pro teatro, a parte que tinha tipo um teatro. É um seminário dinâmico. E
na época não tinha data show nem nada disso, então eles se rebolavam mais. Eles, por
exemplo... se fosse pra falar da África, eles tinham que se virar para falar da África, mas ali
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tinha que ter apresentação teatral, apresentação musical, tudo envolvido naquela apresentação.
Era uma loucura. Mexia com a cidade toda e envolvia todos os professores. Que eu tinha que
parar uma escola, porque naquele dia, todos os alunos da, do colégio tinham que ir pro
auditório assistir. E aí virava aquela...
Pesquisadora: Jerusa aí já fechou, e ainda fecha. Que idade tinham eles, Jeo?
Informante: Ah, faixa de... como é 5ª série, é o que? Faixa de 11, de 11 em diante. De 11 a 15
anos era a idade desses meninos até a 8ª série. De 11 a 15.
Pesquisadora: E como você fazia o planejamento dessas atividades, desses seminários que
moviam o mundo ali?
Informante: É complicado, neh. Isso tudo eu com meu. Não tinha formulário na época, não
tinha assim, não tinha uma coordenadora pra me orientar, na época não tinha não, era eu e eu
mesma. Era eu sozinha, com minhas ideias.
Aí o pessoal da Secretaria fala: eu nunca vi, a mulher num pára. Até a prefeita diz: oh Jerusa,
chega aqui meu bem, sei que tu é inteligente, tu é, oh, tu é demais. Mas o pessoal já tá
dizendo que tu faz projeto demais. Eu falei: mas prefeita, é mesmo? Ah...pera aí, a gente vai
fazer mais, prefeita, a gente tem que fazer mais. E esse negócio de projeto dentro de escola eu
não aceito!
E já esse ano, ontem na reunião já de, com os coordenadores: esses projetos aí que a gente vai
falar pro dia... dos pais participar, que envolva a família. Ah, vai ser na rua é Jerusa? Na rua.
A escola tem que sair dos muros. A gente culmina é na rua. Projeto grande e bonito, tem que ir
pa rua. Por que ficar atrás do muro, fechado? Só vai aqueles convidadozinho que a gente não
consegue atingir. Quando vai pa rua a gente atinge todo mundo, porque até aquele que tá
passando lá, que nem convidado foi, ele aprendeu alguma coisa.
Esses dias, no ano passado, a gente fez um projeto “Cinema na praça”. Ah, e eles reclamam...
porque dá trabalho, professor não gosta de trabalho. Ah, vai dar trabalho, não sei o que...
Vamo fazer! Eu vou trazer a estrutura de um cinema, vamos botar os meninos pra assistir na
praça. O trabalho que tem de vocês é só levar a criança pra lá e ficar cuidando deles, somente.
E a gente vai botar eles pra assistir, se sentir no cinema. A gente é pequenininha, cidade
pequena, neh, num tem cinema. Eles vão assistir um cinema! Menina, era tantos pais que
passavam, por esse mercado municipal e parava! Eu achava interessante, porque eles vinham
com a sacolinha de compra. Falei porque eles podiam ir embora pra casa, neh. Eles paravam
ali, oh, pegavam uma cadeira e sentavam com a sacolinha de compra do lado. Falei oh meu
Deus, como tão tudo parado! E começavam a assistir. E na hora de refletir o filme,
participavam da reflexão, neh, e tal e tal. Então, eu sempre fiz isso.
Então quando eu estava lá, você está perguntando dos planejamentos, a minha intenção era
essa, era levar o conhecimento pra o maior público possível, não só os alunos. E quando eu
colocava esses alunos pra fazer, sempre no ano eu tinha que ter um projeto, um megaprojeto,
que eles tinham que trabalhar o ano todo. Na minha cabeça era assim, não, tipo escola de
samba, que tem que trabalhar o ano todo, ir trabalhando naquilo ali, pra chegar ali amarrar no
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final com um seminário maior. Eu ia fazendo um pequeno, pequeno, pequeno, na sala, para
adaptar eles, eles se acomodarem com aquela ideia, pra eles se prepararem pra no final, tipo
uma escola de samba, ir pa rua. Vamo pa rua. Aí quando ia pa rua... e aluno é melhor do que
professor. Porque aluno gosta de se aparecer, neh, e eu já incentivava dizendo: oh, a gente vai
pa rua, vocês tem que, oh, começar a pensar o personagem, as coisas, a gente vai falar, oh, um
desfile grande na rua aí pa gente abalar. Aí eles ficavam tudo motivado: pró, tá perto de
chegar, né? Eu, já tá perto, já tá perto de outubro, geralmente em outubro, eu...a todos, néh,
pra rua, com apresentação, com tudo, eu movimentava a cidade toda e aí ficava aquele show
na rua.
O diretor, antes eu fazia tudo em meu planejamento, tudo, oh eu to pensando, minha ideia é
essa, mostrava à direção da escola, porque naquela época não tinha coordenação dentro da
escola, aí eu falava com o diretor e ele me apoiava. Ele: ah Jerusa, vai ficar ótimo, como tá,
juro o que tu precisar de material me pede que vai ta na tua mão. Eu falava, pronto. E era
assim que eu ia planejando as aulas, e seguindo o livro didático. Porque não tinha uma
coordenação, tinha que seguir o livro didático. Dentro dessas temáticas eu criava.
Na época não tinha tema transversal, eu é que criava o tema transversal. Nem sabia, ta vendo,
que eu era. Então não tinha tema transversal, não tinha PCN [Parâmetros Curriculares
Nacionais], nada. Aí sempre eu puxava mais pra temática que eu gostava, que era defender a
questão das diferenças. Aí sempre era alguma coisa, aí tanto era que diziam: nunca vi, essa
professora... Aí até o diretor dizia: mas você só fala de negro... e de índio! Tudo teu é negro e
índio, negro e índio(risos). Não tem outra coisa, não? Todo ano... Eu falei: tem que falar da
questão a, da, neh... do respeito, as culturas afro e a cultura indígena. Aí sempre eu tava
buscando eles para essa questão do preconceito e tal.
Pesquisadora: E... esse planejamento que você fazia sozinha e que depois apresentava ao
diretor como você acabou de falar, que relação tinha isso, de você planejar as coisas, a divisão
que você tinha do que iria fazer, com a sua prática lá de trás, de alfabetizadora, lá do início de
quando você resolveu ser professora, porque queria mudar, ajudar?
Informante: (Risos) Exato, neh. Eu acho assim, que, de acordo com o planejamento que eu
tinha na alfabetização... to aqui tentando lembrar, neh? Porque na alfabetização a gente tem
que ta planejando tudo assim, bem processual, neh, porque o aluno, o aluno ele tem que partir
de um ponto para depois ir para outro ponto, ainda mais que aquela alfabetização era vinda
numa linha tradicional, neh. Então a gente ia primeiro das letras, pra depois as sílabas, para
depois formar palavras. Ainda não tinha aquela questão da Gestalt, começar do todo para as
partes, neh. Então, a gente tinha um processo de planejamento. Eu creio que eu segui esse
mesmo processo. Quando eu planejava a aula já pegava um menino, eu to pegando ele
verdinho. Então vou trabalhar esses conceitos primeiros, que são básicos, pra depois eu ir pra
esses mais amplos, pra depois ir pra esses outros mais amplos. Eu sempre começava assim.
Eu me colocando no lugar dele. Como é que ele tá, o diagnóstico inicial dele para daí eu ir
partir e ir ampliando os conceitos.
Pesquisadora: E essa mesma estrutura você fez pra o Fundamental I e pra o Fundamental II?
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Informante: A mesma estrutura. Eu parti sempre assim.
Pesquisadora: E como você fez a transição, então... esse período você, voce passou um
período no Fundamental II, como você fez essa transição pra Ensino Médio?
Informante: Ah, pra Ensino Médio, neh. Aí como acho que eu fiquei uma professora muito
gaiata na escola, todo mundo achou assim: ah essa professora tem que ampliar, porque daqui a
pouco não cabe mais, não vou caber mais em lugar nenhum. Então me encheram de aula. Me
promoveram pa, pra 40 horas, e eu falei: eu num posso porque eu to cheia, tenho faculdade,
eu tenho isso, porque da, eu tenho isso na faculdade. Então foi muito rápido o meu processo.
Porque eu não fiquei muito, eu fiquei...se eu fiquei muito no Fundamental foi 1 ano. No ano
seguinte já queria eu no Fundamental, eu à noite, eu no Ensino Médio. Então eu ia me
ampliando assim muito rápido. E aí eu disse é, eu vou pegar. Eu nunca desisti de desafio. Se
me der um desafio eu pego. Eu penso antes, me planejo, vejo se eu tenho condição e vou, neh.
E quando eu num vou eu geralmente digo pra todos assim: tudo o que eu pego não é porque
eu quero, não. É porque Deus botou. Eu acredito nisso. Porque tudo na minha vida foi assim.
Aí foi que eu ficava, recuava assim, mas sempre vinha um anjo e dizia assim como se
dissesse: é Deus que tá mandando. Ele que tá te dando, ele quer que você vá. É o tipo uma
missão, entendeu? Aí eu parava, refletia, dizia: puxa, eu num queria. Aí, vai, tipo assim, uma
energia maior, aí me leva, neh. Assim foi no Ensino Médio. Que já era uma, era bem maior, e
já mudava também a questão porque, no Ensino Médio não era na época, Ensino Médio
Formação Geral.
Pesquisadora: Era na mesma escola?
Informante: Na mesma escola. Não era formação geral. Era uma escola grande, muito grande,
de referencia na, no município, que vinha pessoas de escola de cidades maiores estudar nesse
município pequeno. Então as escolas, ah os municípios grandes, maiores, preferiam estudar
nessa escola porque ela era referência.
Pesquisadora: Que escola era?
Informante: Era o Colégio... a gente chama ele de CEMMO. É o Centro Educacional Manoel
Muniz de Oliveira. Ele teve uma história bonita na região.
Pesquisadora: Desde o Fundamental I até Ensino Médio?
Informante: Fundamental II até Ensino Médio. Ele era uma escola de referência regional.
Onde os alunos do município de Ipiau e os alunos do município de Ubatã, concorria a vaga já
dentro para estudar, o que é uma referência grande. Tinha um diretor que era famoso, que até
hoje ele tem nome, neh, na região, que era professor Carlito. E eu fui aluna desse professor,
neh, pode ser que tenha alguma influência aí também. E aí eu sei que eu era uma aluna que
ele me admirava. Ele fazia um troféu e ele todo ano ele dizia: você vai estar naquele troféu. Aí
sempre eu tava em primeiro lugar. Ele ia lá e me botava, neh. Aquele negócio parecendo
aquele negócio de empresa que tem hoje (risos), igual, o destaque, e tava eu lá. E aí eu acabei
sendo professora. Pena que não foi na época dele, que ele morreu e tal, neh. E eu já voltei já
em outra moldura que já tinham outros diretores, mas que seguiam essa, levando essa fama
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desse colégio, neh. E aí quando eu fui pro Ensino Médio, na época não tinha Formação Geral
que a gente tem hoje. Era Magistério, Contabilidade e Administração. Tinha esses três cursos.
E aí eu optei por Magistério. Falei não, eu quero Magistério. Não quero formação geral ou,
não quero Contabilidade nem Administração, porque não é pra mim. Eu achava que aquilo lá
tava distante de mim. Eu quero o primeiro ano, segundo e terceiro. Pode botar História em
tudo o que tiver aí que eu vou, hum, neh. E aí começou a colocar História. Mas aí me deram,
na época não tinha História, aí botou História da Educação. Eu falei, rapaz, professora de
História Geral para Historia da Educação, que complicação, neh. Aí eu fui pra História da
Educação. Ah me apaixonei.
Pesquisadora: Nos três anos de Magistério?
Informante: Nos três anos. Eu dei: História da Educação, Filosofia da Educação, Sociologia
da Educação. Foi três, essas três. Peguei essas três disciplinas, imagine a loucura. Tinha que
planejar uma, planejar outra, estudar uma, estudar outra. E aí eu dava essas aulas. E eu era a
professora, de novo, que mais atentava esses meninos (risos), aí esses meninos... que meu
nome rolava solto: meu Deus é a professora que mais exige, ela exige, ela exige, ela exige.
Hoje eles são meus funcionários. Aí eles dizem a gente é cria dela, a gente sabe como ela
quer. Quer as coisas assim, tudo certinho. Eles são diretores, os diretores, que foram aluno
meu: ela quer assim.
Então os projeto dele são show, abala a cidade, aquele negócio todo. Pena que é
pequenininha, neh, não reflete tanto. Mas a gente ganhou até o premio esse ano passado né
[2014], o projeto de leitura, aqui na UPB[União de Prefeitos da Bahia], Biblioteca em
Movimento. Movimenta mesmo a cidade toda. Então, são coisas assim que eu acho
interessante, porque eles aprenderam muito, ficou registrado na memória deles e quando eles
voltam pra mim, e diz: eu aprendi tudo isso lá. Neh, uma trajetória boa porque depois do
Ensino Médio lá, eu ensinei esse Ensino Médio, aí depois eu quis fazer na faculdade, Direito.
Aí eu vou pra área do Direito, olhe só minha vida como foi. Aí fiz um semestre de Direito, 2
semestres mais ou menos de Direito...
Pesquisadora: Lá na UESC?
Informante: Na UESC. Aí fiz os dois semestres Direito. Aí nesse curso de Contabilidade tinha
Direito, aí eu fui dar aula à noite de Direito. Eu me enchia de aula, mas também professor,
neh, se vira nas aulas, neh. Aí fui, bote aula de Direito que eu vou dar. Comecei dar aula de
Direito eles amaram, gostaram, também aprendiam. Porque aprende. O aluno gosta quando
ele tá aprendendo. Então eles diziam: puxa, como a gente tá aprendendo, pró, com a sra, como
a gente aprende. E criou marcas assim com esses alunos todos, neh, onde eu passo todo
mundo me conhece.
Pesquisadora: E você terminou o curso de Direito?
Informante: Não, não terminei. Fiz só dois semestres e parei. Fiquei na área de educação
mesmo. Porque eu decidi fazer especialização lá na UESC também. Eu fiz Gestão da
Administração Escolar. Aí fiquei nessa especialização e fui fazendo outras especializações, e
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fui fazendo outras. Aí teve o concurso do Estado, o Colégio Modelo. Aí eu passei. Passei em
dois concursos, porque aí eu fiz do, de Ilhéus, que tava ali próximo. Aí passei pra ser, pra
[inaudível]...pra ensinar, pra professora, no município de Ilhéus, e, na mesma época eu passei
pra o do Modelo, que foi em 99 já. Aí em 99 eu passei nesse concurso do Modelo e de Ilhéus.
Aí eu optei ficar no Estado. Aí desisti de Ilhéus e fiquei no Estado. Aí fiquei já professora
mesmo, do Ensino Médio, Formação Geral, porque já era Formação Geral em 99. Aí saiu o
Magistério, esse colégio deixou de ser Ensino Médio, é... Magistério e também Formação
Geral. E aí eu não tava mais em sala de aula, neh. Aí eu já fui promovida pra ser
Coordenadora, aí passou a ter coordenação na escola. Aí em 99 eu já tava mais envolvida com
o Estado, peguei 40 horas no Estado, aí fiquei só Ensino Médio, Formação Geral no Estado,
sendo professora de Filosofia e Sociologia. Movimentando o ensino lá no Modelo, e também
teve o PEI[Programa de Enriquecimento Instrumental]. Aí foi a história que entrou o PEI na
programação.
Pesquisadora: Mas, enquanto professora do Ensino Médio, que idade tinham os seus alunos?
Informante: A idade... (Os do Ensino Médio) Idade 16, 17, 18 anos, 19, por aí. Até 19 anos.
Pesquisadora: E como você fazia o planejamento pedagógico já no plan... no Ensino Médio?
Informante: No Ensino Médio eu já fazia por disciplina neh, então era diferente. Havia os
conteúdos da disciplina por unidade, o que é que eu ia trabalhar, qual a metodologia que eu ia
usar, os procedimentos, se ia fazer... tudo o que eu ia fazer. Cada conteúdo eu trabalhava de
uma forma.
Pesquisadora: Ainda era sozinha ou você já tinha coordenação?
Informante: Ainda era sozinha nesse colégio, não tinha coordenação não. Tinha não. Fazendo
tudo só. Já com as experiências da faculdade e outras coisas, neh. Aí, já ia fazendo meu plano
de aula ali, conteúdo, qual era a metodologia que eu ia utilizar, como eu ia avaliar.
Geralmente eu nunca avaliava uma avaliação só, neh, avaliação tudo era avaliado, tudo.
Qualquer atividade que eles faziam, iam na frente, tudo, eu tinha uma planilha. Eles diziam:
por que só a sra tem essa planilha, professora? Tudo a sra anota aí.Tô anotando tudo. Até se
levantar eu anoto. Aí eles ficavam loucos. Pró o que é que tanto a sra anota? Tudo!
Eu anotava nome por nome. Pra mim depois pegar, pra eu pegar tudo isso depois... eu ia
estudar: quem é João? O que é que João fez a unidade toda? Aí eu ia pegar, João fez isso,
aquilo, aí eu ia lembrando tudo para chegar à somatória de nota de João. Neh, pra dizer assim,
não. E eu não avaliava assim, interessante que Luckesi fala isso, neh, de somativa, mas eu
avaliava com tudo isso que ele fez, mais o todo. Eu não gostava de...fragmentar: é 1 pra isso,
2 pr´aquilo, não.Aí na minha cabeça, naquela época, eu pra mim, eu vou mesmo fazendo
faculdade, hum, neh, tava na faculdade já, saindo da faculdade, eu pensava: não, ele é, ele é
geral, ele é todo, então eu não vou subdividir, claro que tinha atividades que pesava mais,
tipoum seminário. Poxa ele pesou mais, que ele deu mais, mais trabalho, envolveu mais, então
eu vou deixar pro seminário aqui, 4. Mas as outras atividades, avaliação escrita, geralmente
era só 2, 3, pouca coisa. E as outras era mais a participação dele na sala. Tudo o que ele fez,
tudo que ele participou, que ele se envolveu, e aí eu ia ver quanto eu ia dar o somatório disso
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tudo pra ele. Então eu fazia basicamente isso.
Pesquisadora: Nesse período você, você manteve a sua prática de fazer os seminários que
você faz, fazia já desde o, o Fundamental, neh, o Ensino Médio também?
Informante: Isso. O Ensino Médio também.
Pesquisadora: Mas você lembra assim mais alguma outra prática de, alguma outra atividade
que você fazia com eles?
Informante: Que não seja oficina ou seminários?
Pesquisadora: É. Oficinas você fazia também?
Informante: Fazia oficinas, seminários. Sempre eu colocava pra assistir filme, minhas aulas
sempre tinha filme, momento de filme, de reflexão, pa relacionar conteúdo. Nunca deixei de
trabalhar com filmes, trabalhava mais com filmes até no Ensino Médio. No Fundamental eu
acho que naquele período não tinha muito essa, essa dinâmica de ter um TV um DVD, num
tinha. Mas já no Ensino Médio tinha. Então sempre levava filmes pra discutir, pra depois
entrar num assunto. Então músicas, eu trabalhava muito com músicas pra refletir também...
Pesquisadora: Aí, música entrou aqui agora.
Informante: Ah entrou aí agora que eu falei, neh. Mas sempre trabalhei com músicas,
formação de paródias. Ele tinha que ouvir aquela música, pegar o conteúdo, aí que eles
enlouqueciam. Por que tinha que ouvir... Como é que eu vou fazer paródia? Então vamos... A
gente brincava com a música, aí depois: esse assunto que a gente estudou, como é que você
pode pegar esse assunto agora e transformar numa música? Colocavam: como, professora,
que a gente vai fazer isso? Faz. Bota a cabeça pa funcionar que faz. Vamos ouvir um ritmo. Aí
você pega esse ritmo e ai a gente vai pegar esse as, esse assunto que a gente estudou. Como
você colocaria isso em forma de paródia? Né um ritmo? Eles iam aprendendo isso.
Isso deve ser legal para eles passarem, porque eu não passei por nada disso. Então eu num sei
como é isso, que eu não passei, na época deles, por isso. Pra eles, eu to aqui falando com você
agora, aqui eu to me remoando, neh, me colocando no lugar deles, neh, imagino como que
isso foi pra eles, isso. Talvez por isso eles me chamavam de exigente, de chata. Ela exige
demais, por que pra eles era mais cômodo ficar daquela outra situação [decorar], dar o
conteúdo, que depois ela faz uma prova, um teste, alguma coisa e tá bom ali, já chega. E eu
tinha que, eles tinham que se desmontar, pra se remontar, pra dar aquilo que eu queria. Aí
botava pra apresentar ainda, porque não era pra mim. Então a paródia de vocês, eles tinham
que ir pra frente cantar. Eles tinham que botar no painel bonitinho pra os outros
acompanharem e aí todo mundo depois aplaudir. Então sempre era algo assim, nunca aula... é,
eu falando e eles quetinho. Era sempre aula de troca. Eles fazem, depois tem que trocar com
os colegas e ta nessa socialização o tempo todo. Sempre foi assim. Desde, desde a, do
fundamental I, neh, até o Ensino Médio. O Ensino Médio, e aí eu exigia mais porque tava
maior, neh. Então era diferente. Interessante que depois no Ensino Médio no Colégio Modelo,
eu trabalhava, que eles já tinham uma postura melhor, porque ia mais alunos geralmente
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alunos que sai de escola particular, neh, que fez a, o Fundamental na, na particular e aí o
Ensino Médio, tudo, todo mundo na pública, bem mais preparado neh, então a gente já tinha
que fazer projetos bem arrojados. Tinha que estudar mais, buscar mais. Projetos mesmo de
ponta.
Tem um mesmo, que eu fiz um projeto de oficinas que eu mandei pra UESB. A UESB amou,
que era, trabalhou a, as tecnologias, neh. E eu fiz o ano todo, o projeto pro ano todo, então
cada unidade eles tinham uma atividade. Mas ficou muito legal esse projeto, e eles
desenvolveram muito bem em sala de aula. No dia eles tinham que trazer, sempre trabalhei
também trazendo entrevistadores, neh, eles tinham que convidar o grupo, então eu orientando
tudo, isso tudo em oficina, orientando, a tudo eu tinha que passar, em todas as oficinas,
sentava, e aí, como vocês estão pensando em fazer isso? Vamo lá! Ah pró, a gente tá com uma
ideia assim. Eu ia ajustando a ideia deles. Pra que no final saísse. Vamos ajustar aqui, eu só to
aqui pra ajudar. Eu ajudo, pra que saia um trabalho lindo. Pra quando vocês apresentarem na
frente, os colegas de vocês fiquem assim babando. Então eu botava essa competição que eles
nem sabiam que eu tava colocando, mas eu botava em um grupo, que eu já botava a mesma
no outro, aí o outro falava assim: tem que ser uma coisa legal, que é pra quando a gente
apresentar lá, todo mundo, oh, bata palma e aplauda.
Então a uns...entrevista, e quando eu comecei a trabalhar mesmo com Filosofia e Sociologia,
eu trabalhava muito essa temática de drogas, neh, então geralmente trazia policiais, neh, exdrogados, familiares pra dar depoimento, era coisa assim, show mesmo. Eu trabalhei uma
época com diversidade, o tema diversidade, neh. A diversidade, o que é diversidade? Sempre
partia do conceito, neh. Diversidade é o quê, o que é que vocês entendem por diversidade? Aí
um dizia uma coisa, dizia outra, dizia, tudo que iam dizendo eu colocando no quadro, tetete
tetete. Tudo isso aqui foi vocês que disseram. Vamo ver agora o conceito do autor tal em
diversidade. Aí já dava os textos picotados e eles iam ver. O que é que esse texto, esse autor
fala de diversidade, que condiz, condiz com o que vocês trouxeram?Aí eles iam perceber que
eles tinham também informação. Aí eu contextualizava assim: você ta vendo o que o autor ta
dizendo? Vocês sabiam alguma coisa? Pra valorizar o conhecimento deles. E aí vamo agora,
já que o autor falou isso, vocês falaram isso, vamos agora a turma, fazer um conceito nosso,
aqui da sala? Aí eu ia pro quadro. Então nosso conceito de diversidade vai ser esse. Aí então.
Agora o que é mesmo a diversidade? Quais são as diversidades? Aí botava um elenco de
diversidades. Tem diversidade racial, étnico, neh, social, eia, necessidades especiais, culturais,
e aí montava, colocava um monte. Professora, tem tudo isso? E é com vídeos. Aí já tava na
época boa, neh, aí já tem slides, neh.
Pesquisadora: Toda sala já tinha equipamentos melhores...
Informante: Ah tudo. Aí vai pro datashow, pro vídeos, pegava vídeo, então a minha aula
sempre foi assim.Vídeos, slides, músicas, pequenos filmes, e mostrava tudo, cada tipo de
diversidade. E aí, depois, vamos agora dividir os grupos na sala. Cada grupo vai aprofundar
isso que eu expliquei aqui. Isso eu levava o que, umas 4 aulas pra fazer isso, neh. Pra poder
eles entenderem o geralzão pra depois aí pegar e aprofundar nas partes. E ai, escolher, vamos
escolher os grupos, cada um vai ficar com um tema. Ah a gente quer escolher. Não pode.
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Então vamo, vamos sortear. Vamos aqui ser democráticos, eu num vou dizer que é um, é
outro, vamos sortear.Quem ficar com um, é esse tema, e aí, sorteados ficavam mais calmos.
Porque se não ia querer aquele que mais se identificou (risos). Aí, daí eles iam pras oficinas
na sala que eu tinha que orientar. Claro que faziam um trabalho de estudo em casa.
Sempre trabalhei nesse formato. E aí eles iam estudar no grupo o tema, mandava já trazer os
assuntos porque o Ensino Médio não tinha livros ainda na época, neh, veio ter agora, neh,
(Foi, pouco tempo pra cá) pouco tempo aí já veio ter, quando eu saí para a Secretaria de
Educação. Mas aí eles não tinham, eu mandava eles pesquisarem na biblioteca, trazer o
material pra sala, e na oficina da sala eu passava em cada grupo tirando as dúvidas. Aí tirava a
dúvida do assunto pra daí montar a estrutura de apresentação pro final da unidade. Então a
gente, eu sempre fiz aulas nesse sentido: oficinas movimentando, pra no final da unidade
sempre eles estarem na frente apresentando algo.
Pesquisadora: É, professora, a gente vai encerrar aqui essa primeira entrevista, que tratou do
percurso dentro da escola (Sei, neh). Aí, eh, mais, daqui mais um tempinho a gente vai fazer
novo contato, vou fazer novo contato contigo pra gente marcar uma outra entrevista pra ver o
percurso em gestão. Porque também foi diretora, não é, (É) e hoje está secretária, então essa
experiência de gestão a gente vai pedir um, uma colaboração, não é, do seu saber, um
pouquinho, contar pra´qui, tá bom, pra pesquisa é, é importante, porque é um percurso bonito,
neh, (risos) de alfabetizadora a gestora dentro da educação. Foi um percurso bem pro... bem...
eu imagino seus alunos quando lhe encontram, não é, seus ex-alunos. Porque foi bem
marcante neh?
Informante: É, isso é verdade (risos). Mas tá feito, a gente vai fazer isso. Engraçado, tem uns
que vem a mim que eu nem conheço mais. Pró, a sra tá lembrada de mim? Eu, não, num to
lembrada. A gente passa tanta luta na nossa vida neh.
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APÊNDICE F – Entrevista de Aprofundamento 1

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
MESTRADO PROFISSIONAL GESTÃO E TECNOLOGIAS
APLICADAS À EDUCAÇÃO (MP-GESTEC)

ENTREVISTA DE APROFUNDAMENTO 1

Entrevista de Aprofundamento 1
Informante: JRLA
Graduação: Filosofia – UESC
Pós Graduação: Gestão Participativa em Educação –
UESC Escola de Gestores - UFBa
Mídias na Educação – UESB
Educação Inclusiva –Faculdade de Educação Superior do Piemonte da Chapada - FESPC
Psicopedagogia Inclusiva - Faculdade de Educação Superior do Piemonte da Chapada FESPC
Coordenação Pedagógica – Escola de Gestores – UFBa (cursando)

Pesquisadora: Hoje, dia 6, oh, dia 7 de agosto, damos continuidade à entrevista com a
Secretária JRLA. Faz parte do, da pesquisa de campo “De alfabetizadora a gestora: DIREC
13”, o percurso da educadora.
São perguntas para complementar a entrevista, certo? Então, em alfabetização, quando
falamos de alfabetização na entrevista anterior, você começou na escola privada. E nas
datas, é eu acho que talvez eu tenha me confundido. Nas datas que você colocou para mim
daquele período, e as datas que eu tinha antes não foram as mesmas.
Informante: Não bateram.
Pesquisadora: Não bateram. Em que ano foi mesmo, você lembra, esse período da
escola particular?
Informante: A escola particular, foi..., deixe eu estar lembrada aqui...
Pesquisadora: Deixe eu pegar aqui o papel.
Informante: Eu creio que foi em 1991, ta aí?
Pesquisadora: Tá aqui, 91 já como 3º ano, e alfabetizadora? Esse período você mandou
sem data.
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Informante: Ah sem data... ah porque eu disse que alfabetizei exatamente minha Irma, não
foi?
Pesquisadora: Mas depois vc foi para uma escolinha que lhe chamaram e lhe deram
aquela turma difícil, daqueles meninos que estavam repetentes, ta lembrada?
Informante: É, pronto, to lembrada.
Pesquisadora: E ai nesse período, em que ano seria?
Informante: Foi 1990 mesmo. Foi 1990 data de início. A gente pode ter errado aqui. 1990, eu
to olhando pela minha idade, que idade eu tinha. Acho que eu tinha 17, 18 anos, essa idade.
Então foi 1990. Eu peguei alfabetização, depois fui professora de.... não foi 3º ano, foi 4º ano.
Acho que a gente está confundindo aqui. Olha só. Vamos trocar aqui eu não fui professora de
3º ano não.
Pesquisadora: Não?
Informante: Não. Eu fui professora do 4º ano que antigamente chamava 4ª série. Fui
professora de 4ª serie, e aqui é que eu fui professora de alfabetização, foi nessa data aqui,
tá certo.
Pesquisadora: E aqui, 4ª série.
Informante: Isso. Foram essas mesmas datas aqui, assim mesmo.
Pesquisadora: Foram essas datas mesmo?
Informante: Isso.
Pesquisadora: Então o início foi em 90.
Informante: Em 90.
Pesquisadora: Então nessa, aí na alfabetização, teve uma fala que foi, que a alfabetização
vinha numa linha tradicional. Como era mesmo assim, essa linha tradicional? Quando
vocêdiz essa linha tradicional você esta querendo dizer exatamente como? Como que era essa
alfabetização?
Informante: Que seguia cartilhas, que seguia aquela questão de aprender as famílias
silábicas, então ensinava primeiro ba-be-bi-bo-bu...
Pesquisadora: Então tinha uma cartilha?
Informante: Exato.
Pesquisadora: Você lembra o nome dessa cartilha?
Informante: Não. Não lembro o nome dos livros. Mas era o livro com ilustração e era
por famílias silábicas., neh, que se trabalhava. A metodologia era família silábica. E da

76

família silábica partir para a palavra. Era das partes para o todo.
Pesquisadora: Mas não lembra como era essa cartilha, o título dela, o nome...
Informante: Não, não lembro não, tem muito tempo, neh. Lembro não, não
consigo lembrar... E a gente fazia muita atividade de caderno, neh?
Informante: Escola particular tem muitas atividades em papel solto, neh, atividades
prontas. Então não lembro o livro. O livro não lembro direito.
Pesquisadora: Certo. E como é que ocorria essa aula da alfabetização? Tinha uma rotina?
Como começava o dia com eles, como começava essa aula?
Informante: Tinha sim. Tinha rotina quando chega, neh, da apresentação. Rotina das boas
vindas, o que é que aconteceu, eles comentavam, neh, o que é que eles viram no dia anterior,
as atividades, oração, tinha toda essa rotina para depois ir começando. Uma disciplina para
depois entrar outra disciplina, e a gente ia trabalhando. Eles tinham uma rotina. Hora da
atividade, hora do conto, da leitura, então tinha que ter. Hora que cada um tinha que tomar
leitura também, neh, essa, essa rotina existia com eles, que eles já sabiam. Quando já
chegava já sabiam o que ia ter.
Pesquisadora: A hora do que é.
Informante: A hora do lanche, neh, e o último horário sempre eles já sabiam, o que que ia
mandar pra casa. Sempre tinha atividade pra casa.Tava na hora de fazer já atividade de
casa. Preparar pra o dia seguinte.
Pesquisadora: E aí o dia seguinte começava com...
Informante: Com a rotina normal de boas vindas, bom dia, de oração, o que quê eles
viram no dia seguinte, neh, o que é que eles aprenderam em casa. Alguma noticia tinha que
trazer, pra depois dessa noticia começar a aula.
Pesquisadora: E aquela atividade que foi mandada?
Informante: Corrigia todo dia também. Tudo o que levava pra casa, no outro dia
começava por aí. O que é que viu em casa, que relacionava com aquela atividade, e ai já
começava a partir dali trabalhando aquela atividade para começar os novos assuntos
Pesquisadora: Sei. Em relação agora já às outras séries. Durante a entrevista você falou
muito em dar voz ao aluno, porque você queria eles apresentando. Eles sempre tinham
que apresentar.
Informante: É eu acho que fui sempre uma professora assim. Quero sempre o aluno sendo
o autor de alguma coisa.
Pesquisadora: Então, é, como é que era essa, o aluno, ele tinha que reportar o tema que
você dava para ele.
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Informante: Tipo mini seminários como a gente faz hoje. Seminários. Então eles já tinham
temazinhos, levavam pra casa, eu também orientava, neh, tanto na escola quanto fora, porque
tinha alunos que eu acabava dando até reforço, à tarde, porque tinham dificuldades. Eu digo,
você vai virà tarde que eu vou trabalhar com você. Pra ele avançar. Eu tinha uns 4 alunos
assim. Que eu acompanhava. Eu pegava eles no turno oposto, pra avançar, sem cobrar nada
aos pais só mandava mandar. Manda que eu vou estar lá pra trabalhar com ele. Ai eles tinham
que se virar com as cartolinazinha, fazer os recortes, mas tinham que ir na frente apresentar.
Do seu jeito você vai falar o que você aprendeu daquele assunto que você pesquisou. Ele
pesquisava, mas ele tinha que ir lá frente falar.
Pesquisadora: Você disse que eles tinham que relacionar os conteúdos com a vida deles.
Tem um momento em que você comenta que, enquanto vocês estão construindo na sala, ele
tinha que relacionar aqueles conteúdos com a vida deles.
Informante: Certo. Isso eu sempre fiz, neh, como professora. Não só porque eu estou
aqui olhando só pra alfabetização. Mas você ta perguntando no geral, neh isso?
Pesquisadora: No geral. Porque na parte fundamental mesmo, você falou isso várias vezes,
Informante: Sei. Então eles tem que ta sempre. Por exemplo, eu sempre trabalhei, por
exemplo, eu trabalhava seres vivos. “Aí, é como, pró?” Eu explicava o assunto primeiro, neh,
mas eu queria que eles fossem também em busca da pesquisa. Eu dizia, vocêstem que pegar
qualquer ser vivo. Tem que trazer pra sala. Você vai dar aula daquele ser vivo. Aí lembro que
no outro dia chegou tartaruga, um bocado de bichos eles trouxeram pra sala. Eu lembro bem
da tartaruga. Que marcou. Eu digo, meu Deus, a tartaruga... Aí contou a historia da tartaruga,
que pertencia a que classe de animal, apresentou a aula toda. Aí, aula show. Nem todos os
alunos fazem com criatividade. Mas aquele que teve, interessante, neh, como os alunos se
envolvia, porque é prático, vê mesmo, neh, e essa tartaruga ficou lá a aula toda, e foi uma
festa com aquela tartaruga. Porque tinha que contextualizar com a vida deles, neh. Vocêsvão
falar dos seres vivos, então vocês vão falar, vai falar da coisa prática, tem que falar da vida de
vocês. Plantas. Sempre trabalhei e levava assim plantas aquáticas, plantas que eles levavam,
mostravam, contextualizando. Sempre passeios, levava pra um lugar, levava pra outro,
providenciar resgate.
Pesquisadora: Faziam passeios?
Informante: Faziam. Aula de campo, neh. Vai falar de água? Vamos pro rio. Vai falar disso,
vamos ver a borboleta, como é a borboleta. E aí é sempre, neh, nesse contexto. Não
prendendo eles na sala. Eles amavam, neh. Porque criança, só falar em sair... Até hoje como
Secretária, pra botar isso na cabeça dos professores, é difícil. Gente, uma aula de campo! Eu
to dando tudo, eu to dando ônibus, eu to dando lanche, o que é que falta? Pega esses
meninos, bota dento do ônibus, vai pra uma roça dessa aí, oh! Euvou pedir ao fazendeiro,
solta eles no campo, bota esses meninos pra entender relevo, montanha, olhando, pegando,
vai lá! Aí eles ficam: “Porque tu não sabe o trabalho que é a gente lidar com tanto aluno!”
(risos).
Pesquisadora: Como se você não soubesse, neh?
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Informante: É. (risos)
Pesquisadora: Quando você disse em um período aqui do, de 5ª a 8ª, que vocês tinham
temas, um tema que vocês estruturavam ao longo do ano. Trabalhavam com os alunos,
trabalhavam dentro de algum tema. O seminário era sempre... você dava umas temáticas
para eles, e eles tinham que desenvolver.
Informante: Destrinchar ali.
Pesquisadora: Destrinchar ali. Esses temas que você estruturava, isso estava em um
programa de ensino? Da escola? Ou... como é que você estabelecia esses temas?
Informante: Porque na verdade naquela época a gente não tinha Coordenação assim, neh
para eu ta, ter plano de curso. Não tinha plano de curso. Não tinha nada, eu que criava. Eu
criava, pegava e planejava, na minha cabeça, porque a gente não era orientada naquela época
pra isso. Eu criava meu planejamento geral, o que é que eu queria. Aí eu mirava o aluno, esse
aluno não fala bem, eu vou desenvolver mais a oralidade daquele menino, ele precisa mais
daquilo. Eu já começava a trabalhar assim. Eu ia idealizando, eu via a turma e dizia, vou
trabalhar isso e isso. Claro que, todo professor naquela época seguia o livro. “Tome aqui o
livro e vá embora!” Aí já vinha aquele livro de História, já todo certinho para trabalhar. Então
eu seguia realmente o roteiro do livro. E diziam que a gente tinha que acabar, a direção da
escola dizia que a gente tinha que acabar com todos os conteúdos: “ Começou, tem que ir até
o final.” Meu Deus, é muito conteúdo... aqui eu tenho que fazer uma junção de alguns
conteúdos prá... Aí eu pegava assim, por exemplo, Idade Média. Na Idade Média esse grupo
vai falar só da cultura, da Idade Média. Vocês aqui só vão falar da economia. Vocês aqui,
outro grupo, vai falar da política. Vocês, da sociedade como era. “Como, pró?” Inventa!
Pesquisa, vê aí como é que vocês entendem e vem pra sala. Pode vir caracterizado, pode vir
do jeito que quiser. Na época a gente não tinha data show, essas coisas, neh. Pode fazer em
cartaz, cartolina, botar gravura, contanto que seu colega entenda tudo da cultura da Idade
Média. Usem a criatividade. Vão sentar, pensar. Eu posso orientar. E naquela época da 5ª a 8ª
eu ainda não tinha essa experiência toda, neh, não tinha estudado, não tinha formação ainda
específica.
Pesquisadora: Então, esse tema, você tirava do livro, do livro da série deles, e aí você
fazia uma junção de assuntos e dividia entre eles na turma.

Informante: Dividia entre eles, é. Dividia o tema. Se fosse, como eu tava falando, Idade
Média. Vou ver... o que é que tem da Idade Média? Eu já dividia por grupo. E aí eu dava a
introdução, e ia sempre, eles apresentando, mas eu amarrando tudo. Eles apresentavam e eu
falava. Tinha grupo mesmo que eu lembro: “ Ah pró, a gente apresentou tudo e a senhora vem
depois falar tudo de novo... Pra que a gente apresentou?”. (risos) Ah você sabe, mas quem não
ta sabendo? Aí eu tenho que ir, ó, sintetizar, organizar, para que os coleguinhas também
entendam. “Ah, fica muito maçante!”. Falei, ah, é bom que aprende. Quanto mais fala, mais
aprende. (risos)
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Aí até hoje, esses dias eu tava dando uma aula agora na faculdade, porque tem uma faculdade
lá, neh, e eu dando aula, aí eu peguei um aluno desses, da época que eu ensinava 5ª a 8ª, ele
agora ta fazendo faculdade, depois de muito tempo, neh, e o nome até é José. Aí ele: “Oh
pró!”. Eu dando a aula e tudo, claro que agora eu tenho outra didática, neh. Ele dizendo
assim: “Oh pró, mas a senhora dava aula naquele tempo, oh pró, a senhora acredita, eu sei
tudo até hoje? Eu sei daquelas aulas pró, tudo de História. E eu passei a gostar tanto, pró, que
eu gosto de História até hoje, é a disciplina que eu mais gosto.” Que bom, neh, ele dizendo,
ficou tudo na cabeça dele, que não esquece nada. Porque eu contava História mesmo, como se
estivesse contando, mas eu botava eles depois para fazer tudo de novo. Não sei nem onde é
que eu achava tempo pra fazer tanta coisa assim pra esses meninos.
Pesquisadora: Então, e você trabalhava nisso sozinha ou com outra colega?
Informante: Não. Sozinha. Porque não tinha, também, neh, na escola. Então era eu só de
História, outra só pra Geografia...
Pesquisadora: Vou dizer um pedacinho: “ Eles tinham que fazer paródias, é... apresentavam
painéis, os alunos tinham que ir pra frente e falar”. Então esses temas não estavam no
programa de ensino. Você tirava eles do livro, eles estavam no programa do livro.
Informante: Eles estavam no livro. E a metodologia é o que eu falava pra eles, tinham que
usar a criatividade. Tivessem que apresentar aquele conteúdo, mas não podiam apresentar
falando lendo. Aí até hoje eles dizem: “Só não pode ler, neh pró?”. Não, lendo eu não aceito.
Pegar e ler, não dá certo. E nem pode, quando fizer a prova, a atividade, se botar uma
palavra igual do livro, eu não aceito. “E como é que a gente vai fazer?”. Não quero.

Acho que eu criei trauma, porque na época que eu estudava eu tinha que decorar até a vírgula,
se eu não botasse, cortava. E eu dizia, não. Você vai dizer como você entendeu! “Mas pró, se
eu botar assim igual ao do caderno, eu não entendi?”Não. Não entendeu não, que aí é a fala
do autor do livro. Eu quero a sua fala. Você vai transcrever o que você entendeu do autor. Não
repete a fala do autor, não. Por isso que nas minhas provas eu dizia bem assim: não adianta,
não pode pescar. Porque se tiver, eu sei que foi pesca do livro. Tem que ser com suas palavras.
Então eles tinham que transformar. Eu ensinei fazer paródia, porque para transformar, no
início é complicado, mas depois que eles pegam a metodologia, eles ficam tranquilos.
Pesquisadora: Eles participavam da escolha desses temas?

Informante: Não. Eu que já definia, neh, mas eu to falando da 5ª a 8ª. Mas depois, com o
tempo, neh, claro, a gente vai mudando como professor e aprendendo, neh, a depender da
turma, até hoje eu faço isso, sorteio. Porque tem turma que começa a brigar, né, até na
faculdade. Dando aula na faculdade a gente bota os temas, né, pra fazer seminário, aí pra
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não virar confusão o que a gente faz? Sorteio. Bota os números, vamos ver de 1 a 10, vamos
ver que são 10 temas. Cada um vem pegar seu número, que é para evitar problema.
Pesquisadora: Quando você diz, fala dos seminários que fazia com eles, fala em
seminário diferente. Você diz que queria um seminário diferente. Era diferente do quê?
Informante: Eu acho que era do que o que eu falo até hoje, neh, do, daquele padrão do
seminário que todo mundo senta empacotadinho, arrumadinho, não é, e fica só falando, tudo
técnico, neh, têtêtê têtêtê têtêtê. Só repetindo as coisas, fica muito formal. Então desde lá eu
dizia, não quero seminário assim. Eu quero seminário movimentado. Quero movimento,
criatividade, faz diferente. “Como, pró?” Ah você pode envolver no seminário a sua fala,
pode colocar uma música, pode colocar uma peça teatral, uma encenação, pode colocar
imagem, pode colocar tudo. E aí eles faziam. No que eu não participava, o que era bom
porque nem eu sabia assim o que é que ia sair. Tinha grupo que dizia assim: “Não, pró, é
surpresa pra senhora.”Quando eu chegava lá na frente dava vontade até de chorar. Meu Deus,
o que que ele aprontou, gente eles fizeram coisa demais, gente eles fizeram coisa que eu nem
imaginava que eles tinham condição de fazer. Eles me surpreendiam. Eu lembro que uma vez
eu dando aula até na faculdade também, o grupo já me conhecia porque vinha, neh, alunos
meus de fundamental e Ensino Médio, aí envolveu aluno de outra cidade, aí os de outra
cidade não me conheciam neh, aí os que me conheciam dizia: “A gente já sabe quem é, como
ela gosta. A gente não vai contar nada”. E eu botei Paulo Freire. Vocês vão falar de Paulo
Freire, desse teórico. Eles envolveram o Banco do Brasil, pra você ter ideia. Banco do Brasil
que patrocinava na época o Paulo Freire, veio um bocado de coisa assim como... esses que tá
aí, ta vendo, banner, esses banner de madeirite, de madeira, eles pegaram um auditório, e
fizeram um corredor, coisa mais linda que quando eu botei o pé, não deixaram eu entrar...
“Professora, é surpresa”. Eu falei sim, mas eu preciso orientar vocês que é um seminário. Eu
tenho que orientar, eu não posso deixar assim. “ Não, pró, a gente não quer a orientação da
senhora não, porque a gente já sabe. A senhora já orientou a gente. A gente já lhe conhece,
pró. Então não precisa não, deixa a gente fazer”. Eu fiquei tão chateada. Que meninos
ousados. Deve ser porque já foi meu aluno, ta se achando. Aí eu orientava os outros todos e
eles não deixaram. O que que estão aprontando? Aí esse seminário era pra ser na sala, todo
mundo fazendo simples, normal, tinha umas coisinhas, mas tranquilo. Aí no dia deles, sim,
vamos, agora o Paulo Freire vai apresentar e tal. Aí tava vestidos diferente, caracterizados
diferente. Aí falei, certo, é a aula, vai ser? Vamos começar a aula? “A aula não vai ser aqui
não, pró. Não é na sala não”. Falei, não? Como é que é isso? Onde vai ser essa aula?
“V´mbora aqui pró, pegou os alunos tudo e foram pro auditório. A aula vai ser no auditório.
Ah ta, vocês vão preferir lá é?Eu acho, normal, é... Quando eu entro... eles transformaram o
auditório. Parecendo uma caverna, com um painel. Quando a gente ia passando pelo lugar,
jogo de luz, falas pra falar de Paulo Freire. Aí de outro lugar já falava de outra coisa, menina,
interessante. Pegou aquelas coisas, os textos de Paulo Freire, contextualizaram aquele texto,
ficou a coisa mais linda, que eu chorei, mas eu chorei tanto... Eu fiz, meu Deus, eu não
acredito. (risos) Coisa mais linda do mundo, viu, foi show. Então eu falo seminário diferente
nesse sentido, tem realmente o conteúdo, tem aprendizagem, e tem todo esse envolvimento,
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neh.
Pesquisadora: E você aprendeu onde, esse tipo de seminário que você cobrava deles?

Informante: Deles, neh, interessante... onde é que eu aprendi isso. Oh, eu creio que quando
eu fui aluna da, do Ensino Médio, eu tinha uma professora que era muito assim, didática.
Cheia de didática, cheia de coisa nova, diferente na aula. Então era a professora Telma, o
nome dela. E eu acho que era a aula que mais me chamava atenção. E as outras eu não
gostava que era tudo decorativa. Eu só queria também tirar 10. Decorava, neh, tirava 10
mesmo. E as dela eu não conseguia tirar 10, porque não era decorado, então, eu tinha que
me esforçar e tudo, mas eu não chegava a um 10 com Telma. E ela era, pra mim era a
melhor professora, falei meu Deus, que professora. Toda aula era diferente, ela levava uma
música, ela levava uma coisa, então ela sempre levava uma criatividade. A aula dela não era
aquela aula seca de repetir conteúdo no quadro. A gente ter livro, caderno, fazer exercício,
questionário, não era assim. Então eu creio que dali já, eu comecei a partir dela a gostar
dessas coisas. Porque na Universidade a gente também não vê muita coisa assim. Não vê. É
mais aula muito, neh, teórica. Eu acho que foi isso.

Pesquisadora: Então, mais adiante, você fala que não havia tema transversal, na época,
e você também entrava com os temas transversais. E de onde você tirava eles?

Informante: Eu quero de-de-terminar como eu fazia isso. Eu lembro que uma vez... Que aí
eu fui sempre promovida, neh, você vê que eu não ficava um ano numa coisa que aí eles não
me deixavam. Aí eu tinha um diretor que dizia assim: “Você é muito boa.” E aí falava na
frente dos outros professores, sabe que professor não gosta. Aí eu começava... um dia eu fui
pro diretor, e aí, diretor, não fala mais na reunião que eu sou boa, não, porque os meus
colegas não ta gostando mais de mim... eu, inocente... sem entender. E aí eu to achando que é
porque tu fica dizendo que eu sou boa, e aí, eles não tão mais me olhando como me olhavam,
então pára de dizer na reunião que ta provocando contenda. Eles não participam comigo, das
coisas, e tal. Ali, eu lembro que esse diretor me transformou na Coordenadora do colégio. Eu
passei a ser a Coordenadora. Foi pouco tempo, mas eu fiquei. E quando eu fui coordenar eu
não fiz, fazia, fui fazer um trabalho que eu nunca fui Coordenadora. Como é que eu vou
fazer? Comecei a pesquisar, a estudar, o que o coordenador faz. E eu lembro que na época, eu
nunca tive conhecimento sobre isso. Eu falei assim, eu trabalhei tema gerador, numa reunião.
Falei para os professores: por que a gente não pega diversidade cultural, neh, por que a gente
sabe isso estudando as coisas, neh, pesquisando. Porque de diversidade cultural a gente vai
puxar as ramificações: o que vc trabalharia em português, o que vc trabalharia em
matemática? Mas isso não existia ainda. Na, os PCN, não se falava nisso ainda. Então, eu
quando trabalhei temas transversais, antes do Ensino Médio, de 5ª a 8ª, realmente não se
falava nesses temas transversais. Mas eu creio que eu já levava por causa do dia a dia mesmo,
neh. Os problemas que acontecem no dia a dia. Então eu puxava sempre minhas aulas parao
cotidiano, para a vida deles, o que tava acontecendo no momento, neh. Ainda mais
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adolescência, neh, é gravidez precoce, a violência, a droga, então naquela época eu puxava
temas que gerasse esse interesse neles. Eu creio que foi isso. Agora hoje não, hoje é diferente,
já direciona tudo certinho, que a gente sabe os temas, sabe os eixos temáticos, neh, fica mais
fácil.
Pesquisadora: Então não era nem da escola nem vinha uma programação assim oficial
de nenhuma instituição, você tirava do cotidiano.

Informante: Isso, é, do cotidiano, isso. Eu já tive essa orientação já quando eu estava no
Ensino Médio, dando aula para o Ensino Médio. Isso de, a partir de, quando eu entrei no
Estado. Em 90... eu entrei no Estado em 99. Foi, 99, é. Isso. Aí em 99 já muda a história, neh?
Porque aqui em 99 já se começa a falar de temas transversais, tem os PCN, e aqui a gente, eu
já tinha Coordenação. A escola de Ensino Médio em 99 já tinha planejamento. Nesse Ensino
Médio de 98 não.
Pesquisadora: Do Magistério?
Informante: Não, não tinha. Era a gente que escolhia.
Pesquisadora: E da Contabilidade?
Informante: Também não, é.
Pesquisadora: Só quando foi pra Formação Geral?

Informante: Isso, Formação Geral. Porque aí já tinha PCN, no Estado tinha Coordenação, a
Coordenação já tinha um plano, neh, um plano curricular, a gente sentava, se planejava, já se
pensava nisso.
Pesquisadora: Tem um momento falando ainda desses temas, é que você fala de África. Que
se o menino, não, você deu um exemplo: se o menino tivesse que falar da África, ele tinha
que trazer tudo o que ele pesquisasse a respeito. A África faz parte do conteúdo programático
do Fundamental-II? Que é o 5ª a 8ª ?
Informante: 5ª a 8ª? Eu trabalhava sim. Porque é História, neh, em História, se tivesse
falando da África eu gostava muito de trabalhar, e quando eu falava de África, lembrava de
que? Por isso que você fala de temas transversais. Aí vinha o preconceito, o racismo. Aí eu
puxava esses temas pra gente discutir na aula. E toda aula como o outro disse lá desde
pequenininho, eu sempre fiz isso, tinha que levar tudo (o ser vivo), você tem que levar os
materiais da África, se caracterizar. E eles traziam. Quando era um índio, se vestiam tudo de
índio. Se ia, fosse se apresentar, tinha que apresentar de índio, fazer tudo o que o índio fazia,
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os materiais do índio, tinha um cantinho lá pra mostrar tudo. Sempre aula assim, teórica e
prática. Pra vivenciar aquele momento, neh, fiz isso até com a Secretaria de Educação. Pra
você ver, ano passado eu fiz isso, deu um tilte na cabeça desses professores todos da rede.
“Como que a gente vai fazer? Essa mulher ta louca, o que é que ela quer? Ela acha, ela acha
que... aí, aí, eu disse não, gente, a gente vai decidir juntos. Eu decido com coordenação e
direção. Vocês levam para o professor, o professor pensa, do que ele pensar a gente monta.
Como é, Secretária que você quer? Vamos fazer o seguinte: “[BR], uma estrela nacional”. É o
tema para a gente comemorar o 24 de agosto, que foi feito ano passado. Eles amaram. Lindo
tema! E como é isso que a gente vai fazer? Você vai transformar sua escola em uma região. E
[BR] tem que ta contextualizada dentro dessa região. Como assim? Por exemplo: a escola tal
vai ficar com a região Norte. O que é que [BR] hoje tem da região Norte? Você contextualiza.
Qual a influencia da região Norte na alimentação hoje do município de [BR]? Nas
vestimentas, em tudo, na música, em tudo. Que loucura! E como é isso? Falei, oh, tem outra
coisa. Eu vou ta avaliando vocês. Quando eu botar o pé na escola pra visitar, eu e a Prefeita,
eu quero me sentir na região Norte. Quando eu botar o pé lá na sua escola, eu quero me sentir
na região Nordeste. Quero esquecer que [BR] existe. Mas fizeram igualzinho. Transformaram.
Ficou a coisa mais... Abalou a cidade. Que a comunidade toda queria ver, foi pra dentro das
escolas. Não queria, ele, os professores depois não queriam desmontar o cenário. Eles ficaram
apaixonados. Aí foram pra uma reunião com a APLB no final do ano, disseram que “foi o
melhor projeto que ela fez até hoje”. É porque eu tenho um grupo de 90% de oposição à
Prefeita. Aí disse assim: “ foi a única coisa boa que a gente viu até hoje”.
Olha que absurdo, ah eu tenho que ouvir isso e guentar. E aí entraram, foi lindo, e depois a
gente pegou tudo isso e levou pro desfile do dia da cidade mesmo, porque eu fiz uma semana
em comemoração ao aniversário da cidade. Então segunda-feira, todo mundo visitava a escola
A, terça-feira escola B, e aí, foi até sexta-feira assim. Como o desfile foi no domingo, que era
o dia da cidade, dia do aniversário, tem um ato cívico e desfile, neh, e aí a gente colocou
fanfarra na rua, e todas as escolas com essas alegorias atrás. Ficou a coisa mais linda. Esse
ano agora eu to aqui imaginando o que é que eu vou fazer porque está faltando só duas
semanas. Mas já tão tudo dentro das escolas aí, tentando montar outro tema. Então eu sempre
fiz dessa forma. Dessa forma prática aí. Sempre nós levamos utensílios, materiais para a gente
se sentir mesmo dentro do próprio conteúdo, dar vida ao conteúdo, neh.
Pesquisadora: Você disse, no, na entrevista anterior, que depois você fez várias, algumas
pós-graduações. É, você pode dizer em quê ?
Informante: Depois da graduação, não é isso?
Pesquisadora: Depois da graduação.
Informante: Eu fiz especialização em Gestão Participativa em Educação, pela UESC,
primeira, neh, especialização que eu fiz. E aí, logo em seguida, terminando essa eu fiz Escola
de Gestores, pela UFBa, aí depois eu fiz um pela UNEB, ou UESB, não lembro... Que é a
especialização em Mídias na Educação. Eu fiz pela UESB, não foi UNEB não, foi pela
UESB. Depois eu fiz pela Universidade particular eu fiz Educação Inclusiva, Psicopedagogia
Inclusiva, fiz essas, então, fiz essas especializações aí. E to fazendo uma outra também, pela
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Escola de Gestores, que é Coordenação Pedagógica. To concluindo esse ano. Até entrar num
mestrado, neh? Eu preciso, (risos).
Pesquisadora: Então, você fez Escola de Gestores, na UFBa, e depois, agora pela Escola de
Gestores, está fazendo Coordenação Pedagógica.
Informante: sim. Isso, e pelas faculdades particulares, Educação Inclusiva e Psicopedagogia,
Inclusiva também.
Pesquisadora: Os PCN foram distribuídos nas escolas para vocês no interior, você lembra
quando?
Informante: Eu penso que os PCN no interior chegaram foi a partir de 99. A maior
lembrança de eu ter esses PCN na mão foi a partir de 99.
Pesquisadora: Então demorou um ano e um mês pra chegar.
Informante: Quando é que foram lançados?
Pesquisadora: Em dezembro de 97, praticamente em 98.
Informante: Então pra gente ter acesso, estudar, planejar a partir dele foi em 99.
Pesquisadora: Quando o diretor lhe convidou para ser Coordenadora Pedagógica, foi nesse
período daqui, do colégio CEMMO?
Informante: Foi daqui, foi do CEMMO, período do CEMMO.
Pesquisadora: Durante 1 ano?
Informante: Foi, durante só 1 ano.
Pesquisadora: 98? O ano de 98?
Informante: Certo. Porque em 99 eu já parti... Foi isso mesmo. Foi tudo muito rápido. Fui
ser diretora.
Pesquisadora: Porque nesse ano de 98, neh, você dava aula e era coordenadora, neh? Voce
dava aula no Ensino Médio...
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Informante: Sim dava aula no Ensino Médio, exato, porque essa aula era a noite; essa aqui, o
Magistério era de manhã. E eu ficava com essas 20h aqui que distribuía como coordenadora.
Pesquisadora: Como foi que inseriram a disciplina de História que você disse que tiveram
que colocar porque não tinha?

Informante: A História que não tinha era História Geral. Porque para o Magistério tinha na
matriz curricular História da Educação, Filosofia da Educação e Sociologia da Educação, que
eu fiquei lecionando.
Pesquisadora: Porque assim, não tinha História Geral lá no Magistério? Mas tinha as
outras... Ah, eu tinha entendido errado.
Pesquisadora: Quando vc foi para o Colégio Modelo já tinha coordenação?
Informante: Sim, já tinha coordenação. A gente tinha que apresentar o plano de curso,
discutir com os colegas para um trabalhar a mesma a mesma coisa que o outro. Fazia junto
com a coordenação. Mas não tinha ppp. Eu mesma nunca vi nem participamos da elaboração.
Tinha a proposta curricular, mas construída por nós. O plano de curso chamado.
Pesquisadora: E na Formação Geral, qual a disciplina que você lecionava? Lá no Modelo?
Informante: Filosofia e Sociologia.
Pesquisadora: Então no Modelo não lecionava História?
Informante: Não. Filosofia No 1º ano 2ºe 3ºanos. e também Sociologia para fechar a CH.
Pesquisadora: Então, professora, eu acho que aqui a gente já esclareceu os pontos que eu não
tinha compreendido bem, mas eh, eu espero que você tenha um tempinho para ler. O que
quiser modificar, pode ficar a vontade, tudo o que a gente conversa, as nossas pausas, tudo é
escrito exatamente da forma em que a gente fala. É só verificar alguma coisa que queira
modificar, dizer o número da página direitinho e dizer como é que vai ficar que a gente
coloca.
Informante: Ah obrigada,
Pesquisadora: Eu é que agradeço. Então vamos encerrar por hoje.
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APÊNDICE G - ENTREVISTA DE APROFUNDAMENTO 2

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
MESTRADO PROFISSIONAL GESTÃO E TECNOLOGIAS
APLICADAS À EDUCAÇÃO (MP-GESTEC)
ENTREVISTA DE APROFUNDAMENTO 2
Informante: JRLA
Graduação: Filosofia – UESC
Pós Graduação: Gestão Participativa em Educação –
UESC Escola de Gestores - UFBa
Mídias na Educação – UESB
Educação Inclusiva – Faculdade de Educação Superior do Piemonte da Chapada - FESPC
Psicopedagogia Inclusiva - Faculdade de Educação Superior do Piemonte da Chapada FESPC
Coordenação Pedagógica – Escola de Gestores – UFBa (cursando)

Pesquisadora: Hoje dia 7, de outubro, estamos... hoje, 8 de outubro, dando continuidade à
entrevista para como parte da pesquisa de campo da do projeto DE ALFABETIZADORA A
GESTORA, de Maria Cristina Hage Rebouças entrevistando a informante JRLA.
A primeira questão, que é só para complementar as entrevistas anteriores, que é relação à
faixa etária das crianças da alfabetização daquela escolinha Artemanhas. Nós não... eu não
peguei a faixa etária da alfabetização. Peguei de todas as outras etapas, mas da alfa, não. Na
alfabetização, naquela escolinha você tinha uma turma com meninos de várias idades você
falou, não foi? Mas nós não precisamos aquelas idades. Você consegue lembrar?
Informante: Tinha alunos... que eram de 7, 8 anos. A idade era essa, 7, 8, por aí. Era isso.
Pesquisadora: Isso incluía aqueles meninos que você disse que...
Informante: Meninos difíceis...
Pesquisadora: Meninos difíceis que estavam nessa turma também? Estavam nessa faixa
etária?
Informante: Não. Ali já era...eles eram dois. Tinham idade bem avançada porque eles vinham
repetindo de ano há muito tempo, né. Esses dois aí tinham em torno, eu creio que naquela
época deviam ter 10 anos, 10, 11 anos.
Pesquisadora: E tinha crianças da idade de 5, 6 anos, nessa alfabetização?
Informante: Não. 7, 8 anos.
Pesquisadora: Um outro ponto também é que... qual a sua data de nascimento?
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Informante: É 17 dos 2 de 1974.
Pesquisadora: Aqui, em relação ao período de ensino do 5º ao 8º ano. Essa parte de 5ª a 8ª,
que você ensinou no CEMMO, a turma é, você tinha aulas durante o período do, o seu
período na escola, você pegava turmas das quatro séries? De 5ª série, de 6ª, de 7ª e 8ª ?
Informante: Pegava turma da, de todas séries. De 5ª a 8ª.
Pesquisadora: História?
Informante: A disciplina de História.
Pesquisadora: Com as quatro turmas?
Informante: Com as quatro turmas.
Pesquisadora: E isso foi durante um ano só ou foram 2 anos? Porque depois...
Informante: Foi mais de um ano. Em torno de 2 anos...
Pesquisadora: Então foram 2 anos. Porque depois, eh, teve o período que você já, você parou,
pra poder, porque passou no vestibular, lembra? Que está na entrevista, teve o período de
parada logo quando você começou a graduação.
Informante: Porque na graduação eu ainda não ensinava no Ensino Fundamental [II]. Eu vim
ensinar depois que eu passei em Filosofia
Pesquisadora: Então, esse período de 5ª a 8ª foi quando já você estava na graduação.
Informante: Na faculdade. E estava cursando.
Pesquisadora: E estava cursando. Pronto. Depois disso você, depois da 5ª a 8ª, esses dois
anos, foi para o ensino, foi para o Ensino Médio porque...
Informante: Aí ficou misturado. Eu fiquei no fundamental e dando aula também no Ensino
Médio. Minha carga horária era lotada, né, eu tinha 40 horas e era uma mistura de turmas.
Pesquisadora: Na entrevista disse que o diretor queria você à noite, já pegando Ensino Médio
à noite.
Informante: Ensino médio à noite, é. Aí eu pegava Contabilidade, uma turma de
Contabilidade à noite, e, na época tinha aquele...
Pesquisadora: E o fundamental de dia?
Informante: De dia, é. E tinha o Magistério. Então era Contabilidade e o Magistério. Pegava
Ensino Médio Contabilidade, olhe, mis... salada mista né? Contabilidade, eu ensinava Direito,
uma disciplina só. E Magistério, que eu ensinava, acho que três disciplinas: Filosofia da
Educação, História da Educação e Sociologia da Educação. Acho que passei dois anos
fazendo essa arte.
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Pesquisadora: E ainda tinha um turno na escola de 5ª a 8ª?
Informante: Não. Aí começou a me tirar mais de turmas de 5ª a 8ª. Eu devo ter pego uma ou
duas, não lembro bem. Mas devo ter ficado com turmas de 8ª, que eu ainda tinha História
Geral. Era turma de 8ª série. E não tinha vagas não, pra preencher carga horária, né. Você ir
pra o Ensino Médio de lá, Magistério devia ter no máximo duas turmas. Então com duas
turmas eu não fechava carga horária, tinha que ficar pegando carga horária em outras turmas,
aí tinha que pegar turmas de fundamental, eu creio que foi uma ou duas turmas de 8ª série, na
época. De História. Eu continuei com as 8ª séries de História. E fiquei no Ensino Médio com
Filosofia, História da Educação, Sociologia da Educação.
Pesquisadora: E Direito?
Informante: E Direito à noite, na Contabilidade.
Pesquisadora: Então isso, pela sequência aqui das datas, seria em 98.
Informante: É 98. Até 98. Bem antes, mas é até 98, eu tava nesse sistema aí, dando aula. 99 é
que fui pro Estado. Eu tive que sair, mais...
Pesquisadora: Em 99 foi quando teve o concurso para escola Modelo.
Informante: Isso. Aí eu passei no concurso escola Modelo e aí fui ensinar Ensino Médio, que
aí já era Filosofia geral e Sociologia geral no Ensino Médio.
Pesquisadora: E aí deixou as suas turmas do CEMMO?
Informante: Isso.
Pesquisadora: Tá. Bom, então agora vamos passar para a parte de gestão.
Informante: Aí em 99 eu fiquei com as turmas do Modelo, porque aí eu tinha só 20 horas, eu
tinha ainda livre 40 horas, pode se dizer, então me convidaram para ser diretora. Eu dava
essas 20 horas no Modelo à noite, e o dia eu ficava livre pra ser diretora desse colégio, que
antes eu ensinava, o do município.
Pesquisadora: No CEMMO?
Informante: No CEMMO, eu passei a ser a diretora do CEMMO em 99. Eu fui um ano de
direção.
Pesquisadora: Você foi diretora do CEMMO, diretora geral ou diretora de algum segmento,
fundamental I, fundamental II...
Informante: Geral. Fundamental II e Ensino Médio.
Pesquisadora: Aqui não tem [verificando anotações]. E ficou até 2000, de 99 a 2000?
Informante: Fui até 2000. Entreguei em janeiro de 2000.
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Pesquisadora: Então só foi o ano de 99.
Informante: Foi o ano de 99. Um ano só.
Pesquisadora: Depois desse período de gestora na escola, teve alguma outra escola em que
você fez gestão? Foi diretora de outra escola?
Informante: Não. Eu fui... depois muito tempo, eu fui vice, voltei a ser vice-diretora dessa
escola aqui, do CEMMO, mas só da parte do Ensino Médio, porque era desmembrado,
desmembrou ele, o médio ficou do Estado e o fundamental era do município. Então no
mesmo prédio funcionava duas direção, entendeu? Quando foi isso... foi em 2000 e...
Pesquisadora: Porque municipalizou né? [na verdade, “estadualizou” a parte do Ensino
Médio, já que a instituição era municipal].
Informante: É, isso. Aí em 2007 eu retornei para essa escola...
Pesquisadora: Foi em 2007 isso então?
Informante: Foi. Eu retornei pra ela como vice diretora do Ensino Médio. Aí eu fiquei, acho
que uns 2 anos... 2007, 2008, 2009... uns 3 anos como vice-diretora desse colégio.
Pesquisadora: 2007 até...
Informante: 2009.
Pesquisadora: Então o período em que você ficou afastada por conta do PEI, lembra que da
outra, da entrevista anterior você lembrou que teve a inclusão do PEI e que você pegou
também,
Informante: Que foi de 2000 a 2007.
Pesquisadora: Então ai você estava na FLEM?
Informante: Certo.
Pesquisadora: 2007 a 2009 vice diretora do Ensino Médio. Isso aí é um turno. Você lembra?
Informante: Noturno. Era vice do noturno.
Pesquisadora: Porque suas 20 horas no Modelo desde o princípio eram à noite.
Informante: Foram à noite. Aí depois, quando eu voltei em 2007, eu passei pa ficar 20 horas
durante o dia. Mudei, saí da noite. Porque eu fiquei no Modelo à noite até 2000. Aí em 2000
eu venho pra Fundação e quando eu retorno pra lá eu não volto mais à noite, eu volto durante
o dia. Porque à noite eu vou pro CEMMO. Eu tenho 40 horas no Estado agora.
Pesquisadora: Então à noite o CEMMO e dia no Modelo. Nesse mesmo período de 2007 a
2009 você voltou para o Modelo para ensinar Filosofia e completava essas 20 horas com
Filosofia, Sociologia. Porque aqui teve a municipalização da escola.

90

Informante: Foi. A escola municipalizou em 2010. Aí 2010 quando municipalizou, aí eu
passei a ser professora, deixei de ser vice, e passei a ser professora do CEMMO, 2010.
Pesquisadora: Então, até 2009, você estava como vice-diretora.
Informante: Aí municipalizou, eu passei a ser professora, também no noturno, no mesmo
turno passei a ser professora.
Pesquisadora: Mas você não era diretora do Ensino Médio?
Informante: É.
Pesquisadora: E o Ensino Médio continuou sendo...
Informante: Mas municipalizou. Então era ni um prédio só. Aí ele deixa de ir, sai de CEMMO
e vira, vai pa um outro nome, CEAMBI: Centro... Colégio Estadual Antonio Mota Bitencourt.
Aí é CEAMBI.
Pesquisadora: Não é mais CEMMO?
Informante: Não é mais CEMMO. A gente sai do CEMMO e vai pra o CEAMBI, que é o
Colégio Estadual Antonio Mota Bitencourt. Aí lá eu vou, já vou ser dire, eh, professora.
Professora no noturno de História. Aí já muda de novo, ta vendo?Aí vou ser professora de
História, só de História, também. Eu passo a ser professora de História no noturno da EJA. A
EJA do Ensino Médio e a EJA de fundamental II. Modalidade I e Modalidade II. 2010 até
agora. Eu só não to lá porque to de licença, né. Quando ter que retornar, professora.
Pesquisadora: Mas você ainda está lotada lá?
Informante: Estou lotada lá.
Pesquisadora: Com essas 20 horas à noite.
Informante: Isso.
Pesquisadora: E no Colégio Modelo?
Informante: Também estou lotada lá, 20 horas no Modelo.
Pesquisadora: De dia?
Informante: De dia, é.
Pesquisadora: Nós vamos partir para umas perguntinhas de gestão.
Informante: Certo.
Pesquisadora: Fale um pouco, professora, sobre o seu processo da formação acadêmica e a
formação para atuar como gestora. Porque você fez algum, algumas pós, foi...
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Informante: É... minha gestão, o meu processo acadêmico foi a formação em, graduação em
Filosofia. Aí eu fiz graduação em Filosofia e busquei enveredar pro lado mais da Pedagogia,
fazendo cursos na área de, de educação, né, e desses cursos eu fui mais me dedicando, me
entendendo mais dentro da própria educação do que na própria Filosofia. Aí fiz minha seleção
da primeira especialização na UESC, e passei, lembro que passei em 7º lugar. Era concorrido
parecendo hoje o mestrado, meu Deus. Aí passei em 7º lugar e fui fazer especialização na
UESC, em gestão. É Gestão Participativa, né, da Educação. Aí fiz 2 anos de especialização,
concluí, aí gostei da área, né, queria atuar nessa área e ficava encantada com a área de gestão.
Acho que é a área que mais me dedico mesmo, gosto. Aí depois desses 2 anos eu comecei, aí
passei no concurso do Estado e aí o Estado passou a fornecer muitos cursos. E eu só ia, parece
que a gestão só via, só tinha gestão [risos], de novo outro curso de gestão. Aí fiz os cursos que
o Estado promoveu, aqueles cursos de capacitação em gestão, fiz 3 no Estado: inclusive eu fiz
aquele PROGESTÃO, fiz a capacitação em gestão que é pela UNEB, a UNEB forneceu um
curso de gestão, fiz um outro pelo Estado em gestão, não lembro aqui o nome agora mas fiz
também. Foram 3 capacitações que o Estado deu sobre gestão, eu participei deles. Aí depois
veio a pós que o Governo do Estado também ofereceu, que é a Escola de Gestores na UFBA.
Em gestão. Aí eu fiz outra gestão. Nisso eu fui fazendo muitos cursos na área de gestão. E aí
me especializei nessa área de gestão, gosto. Agora to tentando uns mestrados aí, tudo na área
de políticas públicas, também em gestão. Então, eu fiz bastante cursos, e tive muita
experiência na área de gestão. Aí quando eu fiz a Fundação também, participei da Fundação
também foi na área de gestão, né, aquelas capacitações todas, foram 7 anos sendo capacitado,
capacitando a gente nessa área de liderança, de liderar a formação, de certa forma era uma
gestão também. A gente ia trabalhar mais essa questão administrativa da escola na parte
pedagógica, né, foi uma gestão pedagógica. Trabalhei muito tempo com isso. Tanto na
experiência quanto na teoria. Na gestão pedagógica, mas não na gestão financeira, nem
propriamente administrativa. Eu trabalho mais dentro da gestão pedagógica. E hoje como
secretária eu fico experimentando também a gestão pedagógica. Onde eu mais tenho, meu
foco é mais nessa área, não na gestão financeira. Tenho duas especializações então na área de
gestão.
Pesquisadora: E o que você pensa sobre essa gestão educacional? Você que está na prática,
como gestora, e tem um foco maior na parte pedagógica?
Informante: No Brasil?
Pesquisadora: Não. Como é esse processo? Como é que isso acontece na sua prática?
Informante: Ah, na minha prática, a gestão. Mas a gestão pedagógica na sala de aula, na
escola?
Pesquisadora: Não. A gestão pedagógica, você como secretária. Como é esse seu olhar que é
focado... você disse que durante os cursos o seu interesse maior era com a parte de...
Informante: De gestão, né.
Pesquisadora: A gestão, e com a parte do pedagógico.
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Eu como estou hoje como secretária é um desafio muito grande porque eu não tenho, não
posso olhar uma escola ou sala de aula, a gestão pedagógica na sala de aula. Tenho que olhar
o todo do município, né? E para olhar o todo do município eu tenho que partir pra gestão
educacional num âmbito mais macro, né. E aí eu tenho que ver, quais são as políticas públicas
que o Governo Federal encaminha pra melhorar a gestão educacional nas escolas, quais são os
programas, o que é que vem de lá para favorecer essa educação. E eu vejo muito assim ainda,
é muita, é muita falta de conhecimento mesmo. Da, por parte dos profissionais. Porque às
vezes sai até das universidades, formados, mas eles não sabem de fato atuar. E a gente tem,
vai ter uma implicação muito grande na hora de essa prática pedagógica funcionar com o
aluno. E a gente vê muito as coisas emperrando, como o principal que é a aprendizagem. E aí
chega na ponta, cadê o aluno aprendendo? O que é que tá acontecendo, que esse aluno não
aprende. Ele passa o ano todo na escola, o aluno não sabe ler e escrever, o aluno não sabe
interpretar, o aluno não sabe o básico da matemática, o que é que tá acontecendo? Os
professores formados, graduados, aí daqui a pouco é especialista nisso, especialista naquilo lá,
tanto curso, tanto curso, e a gente vê que a coisa não flui, que é o mínimo que é o aprender,
que é uma coisa que antigamente, há 50 anos atrás, era até rudimentar, as pessoas ensinavam a
ler e a escrever sem ter nem um curso. E hoje com tanto curso fica assim um paradoxo, os
meninos não estão aprendendo, o que é que está acontecendo? Então, eu como secretária hoje,
eu tenho esse entrave grande, que é a aprendizagem dos alunos. Aí a gente tem um embate
com o ideb, e vem o ideb avaliar, aí o índice vai lá pra baixo, a gente investe em capacitação,
inúmeras capacitações, eu invisto mesmo em assessoria pedagógica, em formação do
professor, é incentivo ao professor, é tanta coisa e a gente não vê o resultado... como a gente
espera. Tem o resultado? Tem. A gente vê o resultado muito... assim... como diz o meu gestor
financeiro da educação, é muito investimento e o resultado ainda é pouco. Ele me disse ontem
isso, chega me chocou. Parecendo que tá um caos. Falei, mas não é assim, educação é
processo. Ninguém muda ela de uma hora para outra, eu disse pra ele, ninguém muda. E
educação dá trabalho, dá muito trabalho. Porque a gente lida com culturas diferentes, valores
diferentes, pensamentos diferentes, várias ideologias e é complicado lidar com tudo isso.
Então a gestão educacional hoje eu vejo ela cheio de... assim, várias nuances, e a gente não
trabalha uma coisa só, a gente interfere em tudo. E uma coisa que eu to observando na minha
gestão, já busquei né, tanto na teoria que a gente estuda, mas principalmente quem ensina
muito é a prática. Então como eu já ataquei de tantos lados eu vejo que o primordial é focar na
família. Porque a família é onde tá todo o segredo pra essa criança aprender. Essa criança sem
governo em escola, [inaudível], participar. Tem que haver a participação da família. A família
se tornar parceira tanto na escola quanto fora dela. E a gente tem um projeto lá, nós bolamos
esse projeto, que é o Programa de, da Família da Secretaria de Educação. E dentro desse
programa de família a gente tem um dia da família na escola. Aí o dia da família na escola o
professor prepara a aula, pra dar aula não só pra o aluno, mas pra o aluno e os pais ou o
responsável por esses alunos. O aluno só assiste a aula com a presença de um responsável,
seja o pai, o tio, o avô, senta do seja quem for, senta do lado dele e vai ter aula. E esses pais
vão participar da aula, vão trabalhar com os próprios filhos, ali fazendo as atividades, os jogos
educativos, então pra despertar nele, pra ele perceber como essa criança aprende, qual é o
processo que o professor faz, qual é o tipo de aula que o professor faz, toda rotina dele de
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aula, ele vai participar como se fosse o aluno, como se fosse o próprio filho, pra ele perceber
quanto é importante esse momento que o filho passa na escola, pra ele valorizar isso pro filho
e em casa ta exigindo ainda mais, né, a participação dos filho no estudo, cobrando as
atividades, passando também atividades, colocando esse filho pra ler, em vez de ta no
computador, e outras coisas, que... lan house, que os meninos se perdem, investir mais na
educação dos filhos. Então a gente vê que isso ta dando um resultado melhor.
Pesquisadora: Começou esse ano esse projeto?
Informante: Não. Desde 2013 a gente vem focando na família. Aí em 2014 a gente criou esse
projeto é o Programa Encontro de Família. Começamos esse projeto em teste, fazendo o
encontro de família. Falei, olhe não vai dar certo só encontro, fazia palestra com psicólogo.
Um mês era psicólogo, a outra palestra já era com nutricionista, ia educando esses pais. A
gente educava os pais na escola. Só que quando a gente marcava o encontro de família com
festa, com tudo pra atrair, a gente não tinha 100%. A gente começou, eu comecei pensar com
o coordenador de família que é um psiquiatra, psicanalista, e disse vamos pensar uma forma
que eles todos tenham que vir. Não pode faltar um. Encontro não dá certo, fica parecendo que
é reunião, eles não gostam. A gente fazia dinâmica, fazia tudo, bonito, chamava prefeito,
autoridade, tudo. Dava brinde, pra atrair, coffee breack e tudo mais. O resultado não era tão
interessante, não tinha aquele envolvimento, ouviam e iam embora, tchau. Não tinham
envolvimento. Aí a gente pensou nesse dia da família na sala de aula, porque na verdade não é
na escola, é na sala de aula. [O celular da entrevistada tocou e ela tenta silenciar]. Esse
celular... não pára. Então o que é que acontece, nós resolvemos então fazer o dia da família na
sala de aula. Então os professores são preparados antes, se preparam antes, vem o psicanalista,
vem o assessor pedagógico, reúne, vê as atividades que vão ser aplicadas, planeja tudo com a
coordenação da escola e com os professores, organiza convite, faz tudo, e diz que essa criança
só assiste aula naquele dia se tiver com a presença do pai, ou da mãe, do tio, do avô, um
responsável. Se ele não tiver, ele não vem pra escola nesse dia. Por que? Pra evitar... [o celular
da entrevistada toca novamente]. Pra não haver essa frustração, aí evita essa criança, né,
sofrer esse tipo de frustração, ver os outros coleguinhas tendo...
Pesquisadora: E o resultado?
Informante: O resultado disso tá sendo bom. Não é 100% ainda, mas a gente já vê a escola, os
diretores dizendo que depois desse programa, eles tão percebendo que os pais vão mais na
escola, se preocupam mais com os filhos, acompanham. O depoimento dos professores
também é muito importante, a gente ta pegando os depoimentos. Tem professor que disse que
ta encantado, que depois de tantos anos de educação nunca tinha passado por uma experiência
dessa de falar diretamente com os filhos e os pais, de dar aula para os pais e os filhos ao
mesmo tempo. Teve professores que ficaram encantado com essa experiência que foi nova e
foi gratificante e todo mês tem esse encontro. Não é uma vez, todo mês. Ontem a gente teve
um, inclusive. A gente já partiu pras escolas do campo. Aí fizemos nas escolas do campo, eles
amaram. Aí a gente faz tudo isso, aí depois que os pais vão embora, a gente conversa com os
pais também, eles vão embora, mas a gente coloca depois faz a auto avaliação, logo no final,
logo em seguida, com todos os envolvidos da escola, professores, monitores, coordenadores,
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direção da escola. E a gente vai ver o que foi positivo e o que foi negativo, e faz aquele
reflexão, vai mudar, o que é que tem que mudar dali pra frente. E os pais também colocam
suas reclamações da escola. Então eles colocam isso na própria sala de aula que é o mais
interessante. E não reclamações como fica depois em reuniões que se perde. E ali não, ele
amarra tudo. Então tá sendo uma experiência diferente. Eu creio que a família, é uma forma
dela vir mais à escola. Porque se a família assumir o próprio filho e a aprendizagem do filho o
resultado vem mais rápido
Pesquisadora: São quantas escolas no município, professora?
Informante: Tem 15 escolas, entre zona urbana e zona rural.
Pesquisadora: Quantas na sede e quantas na zona rural?
Informante: Na sede são 5 e na zona rural são 10. As 10 são multisseriadas. E tem noturno e
diurno. O município é pequeno, 6000 e poucos habitantes.
Pesquisadora: Então, assim. O foco seu maior é nessa parte pedagógica, na aprendizagem dos
alunos. Mas a gestão educacional compreende outras dimensões. Fale um pouquinho sobre
outras dimensões.
Informante: Bom tem a gestão financeira, a gestão administrativa, né, eu vejo que a gestão, a
gestão relacional também, que é complicada, né. A gestão administrativa que envolve a
administração da escola, dos setores, eu acho que é preciso investir mais, em capacitação, e
em treinamento. Pra treinar esses profissionais pra saber atuar na escola como diretor, como
vice. Qual o meu papel como diretor? Qual o meu papel como vice? Como coordenador?
Como secretário escolar? Como auxiliar de secretário escolar?
Pesquisadora: Lá os diretores são designados ou são...
Informante: São escolhidos. Ainda são nomeados.
Pesquisadora: Não são votados na escola?
Informante: Não. Ainda não. Então é, é nomeado pelo prefeito. E eles são indicados, eles
assumem. Se der certo, se tiver uma boa gestão, continua, a gente faz uma avaliação. E se não
tiver dando certo... Agora a gente capacita. Eu que, como eles não vem, sem uma formação,
nós também criamos dentro da secretaria a partir de 2013 outro programa, aí eu criei o
programa que foi... programa não, isso não é um programa, é um projeto, a gente chama ele
de chá pedagógico. Todo mês a gente tem um chá pedagógico, pra tirar o nome de reunião ou
encontro. A gente faz um chazinho pedagógico no final da tarde, pra não atrapalhar a escola, a
partir de 3 horas a gente capacita eles. Todo mês tem um profissional diferente pra capacitar
no PDDE, capacitar na questão de relações interpessoais, qual o papel de cada um na gestão
escolar, então todo mês a gente tem um tema diferente, eles sugerem. De um pra outro, como
é que é ser líder, como é que tem o papel do líder, como é que são as características de um
bom líder, então todo mês tem um chá pedagógico que envolve direção, toda a direção que
envolve diretor, vice diretor, coordenadores e secretários escolares. Eles participam desse
treinamento semanal, ou, mensal. Isso também ajuda assim, de certa forma. Mas não é algo
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assim institucionalizado, pra dar certificado, nada disso. Mas a gente levou o PROGESTÃO
também, aí no PROGESTÃO formamos no ano passado uma turma, de diretores, vicediretores e secretários escolares passaram pelo PROGESTÃO para que eles tenham, né, vai
adquirindo também esse conhecimento técnico da área. E a gente tem também um técnico
financeiro que sempre dá capacitação pra eles pra lidar com a questão financeira da escola.
Que a gestão financeira que é a mais complicada ainda, porque na educação a gente não tem
um tesoureiro, a gente não tem um gestor financeiro, não tem contador, é complicado. Aí o
diretor fica sobrecarregado, aí na secretaria a gente destina um técnico para lidar só com essas
questões de ordem financeira.
Pesquisadora: Mas esse técnico dá suporte aos diretores?
Informante: Dá suporte aos diretores. Tirar dúvidas, orientar no PDDE, como é que faz o
gasto do dinheiro, ele orienta como gerenciar os recursos da educação, e ele que faz a
prestação de conta. Claro que os diretores organizam toda a papelada. O que eles gastam, a
gente orienta, o técnico orienta eles como organizar a pasta [o celular da entrevistada toca
insistentemente e ela o silencia outra vez, porém parte da fala se tornou inaudível para fazer a
transcrição].
Pesquisadora: E essa parte relacional?
Informante: Essa parte relacional aí que é complicado [o celular toca e ela o silencia].
Pesquisadora: Olha da próxima vez, atenda logo [risos].
Informante: Essa parte relacional é que a gente não tem realmente nenhuma capacitação
assim voltada pras relações interpessoais. Nem o próprio governo oferece, nem a gente nunca
criou nada do tipo, né. A gente só, penso...
Pesquisadora: Mas você não tem um... falou que tinha um profissional psicanalista que dava
apoio na relação escola e família?
Informante:Tem. Temos assim, nessa parte aí a gente colocou o psicólogo, tem o psicanalista
e a gente faz um trabalho. Agora que to vendo fluir esse trabalho. Esse mês pra cá que to
vendo bombando, meu Deus, parece que virou assim uma febre, ele tava até comigo hoje
comentando. Eu to chegando lá e não to tendo tempo mais pra nada, conversar com ninguém.
Porque as pessoas estão indo procurar o psicanalista. Antes tinha uma rejeição. Eu creio que
era o novo, né, acha que é coisa de doido, quem procura psicanalista ta doido. Então a gente
abriu para direç... professores, alunos e pais. Os pais estão indo levar os filhos, os pais estão
querendo e pedindo, eu quero atendimento com psicanalista. E os resultados, eu creio que seja
pelos resultados. Por exemplo tinha aluno que tinha problema sério, mudou o comportamento,
os pais percebem o comportamento depois do tratamento psicanalista, que o filho mudou em
casa, relata isso na FM, então gerou isso neles de ir buscar, porque antes quem buscava era a
gente. Ele atende dois dias por semana. Ele ta com a agenda lotada. E também foi depois que
ele começou a fazer esses atendimentos do dia da família na escola. Então ta surtindo efeito. A
gente tem psicanalista que faz esse trabalho de tratar a questão comportamental, de
aconselhamento.
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Pesquisadora: Como é a sua rotina?
Informante: Acho que a gente não tem rotina, acho que secretário de educação nenhum tem
rotina não, o dia a dia do secretário quando chega naquela secretaria... eu falo que atendo mais
que médico, meu Deus é mais que médico não tem condição, é um drama. Ai tem outros que
dizem: meu Deus tem secretário que não atende ninguém, a senhora atende todo mundo. Eu
não gosto que ninguém fique ai esperando, se ficar esperando eu atendo todo mundo. Mas é
uma loucura mesmo não tem uma rotina. A rotina a gente faz no dia a dia.
Claro que eu tenho uma organização. A gente tem projetos né, então a gente fecha o ano,
quando chega dezembro reúno toda a minha equipe e a gente planeja o ano seguinte. Tudo
que vai acontecer mês a mês, os projetos de cada mês, as ações, tudo a gente planeja. E ai
cada departamento já se organiza. Então eu dividi a secretaria: no primeiro ano era com
supervisão, supervisão de cada escola, tudo organizando. Dividi parecendo até aquela
fundação [FLEM], peguei o modelo. Ai eu vi que não deu certo, eu acho que eles não tinham
o preparo. Tentei treinar, eu treinar, mas não consegui colocar neles essa experiência de ser
supervisor, ser coordenador, tanto é que eu consegui esse curso de especialização na UFBA
aqui, Escola de Gestores, que é Coordenação Pedagógica, pra eles se especializarem e
mostrarem uma qualidade nesse serviço.
Mas aí então, como não deu certo 2013, 2014 fiz o quê: criei dois programas na secretaria, um
programa que o nome é esse que eu falei, Programa Encontro de Família, onde envolve todos
os projetos de família desde reunião de pais, conselho de classe, tudo tá voltado nele, tem que
passar por esse programa, tudo. Tem toda a estrutura, o quê que o programa trabalha na
primeira, segunda, terceira e quarta unidade, os temas que tá relacionado com os eixos
temáticos da unidade e os conteúdos.
E a gente tem um outro programa que é Biblioteca em Movimento, que trabalha a questão da
leitura, da produção textual. Ai temos esse programa onde tudo que envolve literatura, leitura,
que envolver nessa área aí, tem que passar na Secretaria de Educação, por esse programa. Ele
vai avaliar todos os projetos da escola, encaminhamento.
Então toda unidade já tem um tema, tem um tema por unidade que tá envolvido também com
o tema transversal, com o eixo temático da unidade, e com os conteúdos. E sempre tem um
projeto na unidade de culminância. Vai trabalhando a unidade toda, no final daquela unidade
culmina com o projeto. Vai pra rua, esse mês mesmo foi a Biblioteca em Movimento foi pra
rua, pra praça pública, no mês da primavera. A gente levou piquenique. O tema acho que foi
piquenique de letras, alguma coisa assim. Foi legal, as árvores começou a ficar tudo enfeitada
de livros, esses meninos leram livro na praça pública, foi legal. E a gente tem a culminância já
no Ensino Fundamental II com teatro. Vai ser amanhã inclusive, amanhã vai ter peça teatral
pela manhã e pela tarde, homenagem a dia das crianças, culminando esse projeto da terceira
unidade. E todas as crianças vão ver esse teatro. É Bumba Meu Boi e Generoso, algo assim.
Trabalhar com essa temática da literatura e os valores. Vai fazer esse trabalho amanhã pra
iniciar o mês, porque esse mês a gente já tinha projetado desde o inicio do ano que é o mês de
outubro, que é o mês da criança.
Aí meu gestor financeiro não entende né, tava me chamando atenção “Eu só sei que o dia da
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criança é um dia, que é dia 12, agora você fica criando o mês da criança, não existe o mês da
criança”. Eu falei “a criança é minha, eu dou o mês todo pra ela de alegria, você não tem nada
a ver com o pedagógico” aí quem é o gestor financeiro, ele não entende do pedagógico. Eu
não sou gestora financeira, eu tenho um gestor financeiro fica controlando a finança “como é
que pode a criança só tem um dia, você quer botar o mês todo pra gastar”. Eu disse “não, a
criança tem todo dia de diversão, então é o mês da criança”. Ele fica pirado “mês da criança,
que absurdo”. Então, o mês da criança. Então a gente tem as Sextas da Alegria, é o tema do
projeto esse ano. É Sexta da Alegria: toda sexta-feira tem um projeto em homenagem ao dia
da criança. Então amanhã é sexta-feira, tem um projeto em homenagem ao dia da criança.
Amanhã é uma sexta, vai ser o teatro [inaudível] no auditório. Na outra sexta vai ser o cinema
na praça, na outra sexta é um passeio deles, vão passear num sítio que tem futebol, piscina,
tudo, pula-pula essas coisas. Aí na outra sexta é um parque infantil, e aí a gente fecha o mês
cheio de brincadeiras, né. Nada impede também tudo depois de 5 horas da tarde. Não impede
a programação de aulas, que a gente não interfere. E também não interfere na programação
que a escola faça de projeto que é de criança, então a escola e a Coordenação pode continuar
fazendo durante a semana toda, se ele quiser fazer, atividades voltadas para o dia da criança,
pra homenagear a criança, faz, normal, sem suspender aula. Durante as aulas podem
dinamizar mais as aulas, para ficar né, mais atrativo por ser né, o mês da criança.
E a gente faz esses eventos sempre a partir desse [horário], ontem mesmo nós fizemos
ciclismo 5 horas da tarde, então, todas as crianças estavam na praça, de bicicleta, onde eles
participaram de uma corrida ciclística, com manobras, com tudo. Então eles se divertem e aí
ganharam prêmios. Foram premiados, primeiro, segundo e terceiro lugar, então eles ficam
alegres com isso. E vai ter o futsal também, sempre depois de 5 horas da tarde, que não
interfere na aula deles, e eles vão. Ai a gente faz muito esse trabalho.
E com o Mais Educação também já tem esse costume de trabalhar a questão da cultura, então
a gente tem futebol, a gente tem judô, a gente tem capoeira, banda marcial, banda secular, tem
um monte de oficinas. Então eles [no] contra turno sabem que eles tem oficina à vontade pra
os pais colocarem esses meninos pra pensar, pra exercitar a mente.

Pesquisadora: Tem frequência?
Informante: Ó, tem uns que depende muito do que eles gostam, por exemplo a fanfarra ontem
tava cheia, lotada, judô cheio, capoeira cheio, ai quando vai letramento, começa a esvaziar.
Eles não querem muito né, mas vão. Tem um grupo que tem aí, a gente seleciona os alunos
que tem mais dificuldade em português e matemática e coloca. Artesanato com inglês, tão
indo também. Então é muito variado, mas tem frequência.
Pesquisadora: Mas aí eu já fugi da sua rotina e você também. Você disse que secretário não
tem rotina.
Informante: Tem não.
Pesquisadora: Tem um planejamento dos seus projetos.
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Informante: Tem. Minha rotina: primeiro é chegar, ver minha mesa, organizar tudo o que eu
tenho que despachar, os ofícios [que] eu tenho que liberar, e depois atender o público. Vou
atendendo o público.
Pesquisadora: Você atende o público todos os dias, ou tem um dia ou dois na semana que é de
atendimento?
Informante: É, eu tentei colocar dois dias de atendimento, mas como a cidade é pequenas as
pessoas acham que a gente tem que estar acessível a eles. Se a gente não atender, tá fazendo
bico ou querendo ser importante. Aí não deu certo. Botei terças e quintas atendimento, para
poder ter o trabalho burocrático. Aí esse trabalho burocrático eu tenho que levar para casa,
porque eu não consigo fazer na secretaria, que ninguém me deixa em paz na minha sala, é um
entra e sai que até eu já me acostumei. Quando estou sem atender, digo “meu Deus está
faltando alguma coisa”. É gente o tempo inteiro. Eu tenho as visitas também, mas não
conseguir botar rotina nas visitas também por causa deste [mesmo problema].

Pesquisadora: As visitas às escolas?
Informante: As visitas às escolas. Então, na minha rotina não tem assim diário, assim esse dia
é dia de visita, mas eu visito as escolas, olho a questão dos documentos, planejamento de
documento, projeto que eu tenho que buscar, captar projeto, então, minha rotina é abrir o site
do SIMEC todo dia. Entrei, já abro o site do SIMEC, vejo as novidades que tem pra a
educação, alimento esse sistema e aí vem os atendimentos. A gente vai atendendo as pessoas e
resolvendo os problemas que são muitos na educação, ela não para. E é o tempo todo assim
nessa rotina aí.
Pesquisadora: Qual o aspecto do seu trabalho você considera pedagógico?
Informante: O aspecto do meu trabalho?
Pesquisadora: Do seu trabalho, do seu fazer.
Informante: Do meu, né?
Pesquisadora: É.
Informante: Pedagógico.
Pesquisadora: Sim, o quê, na sua opinião é um trabalho pedagógico?
Informante: Eu creio que é a criação dos projetos. A gente cria muitos projetos na secretaria e
eu coordeno esses projetos. Eu acabo me envolvendo mais porque eu acabo sendo a
coordenadora geral dos projetos. Pra ver se esta funcionando, marcando os eventos, “vumbora
por aqui”, e chama o assessor, e chama o psicanalista, “o que é que tem pra esse mês”. Então
eu fico mais coordenando esses projetos, para que eles vá à frente né, dê andamento, porque
se eu não fizer isso eles vão parar, infelizmente.
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Pesquisadora: qual a importância da sua atuação como professora, para essa atuação hoje
como gestora? O que é que você vê, que da sua experiência como professora, ajudou nessa
sua ação hoje?
Informante: como professora eu vejo assim, como professora eu comecei a conhecer
realmente o chão da sala de aula, como é que funciona, o que é que o aluno gosta, como é que
o aluno se motiva. É aqui, entender o aluno, porque nossa peça maior na educação, nosso
cliente maior, é o aluno. Se ele está satisfeito, a gente está bem. Se esse aluno está insatisfeito,
nada serve. Então eu creio que essa sala de aula me ajudou muito a compreender essa
dinâmica, até para criar ações que vá favorecer esses alunos.
Hoje eu vejo que quando a gente pegou essa educação no Município, tava realmente
estagnado, eu vejo assim, estagnado. A comunidade não acreditava mais na educação, os
alunos não acreditavam na educação, a matrícula no município caiu muito. Num município de
6 mil, quase 7 mil habitantes só tinha matriculado 1400 alunos. Então no primeiro ano eu
comecei com 1400, com recurso para 1400. Mas eu consegui matricular, porque eu entrei em
2013 e quando eu vi aquilo que [foi] a matrícula 2012, eu entrei e já procurei saber logo
[sobre] a matrícula, quero ver quem é meu público. 1400 alunos... É pouco demais. Aí fiz
mutirão de [inaudível], aí começa trabalhar com o projeto, então é um trabalho pedagógico,
sempre com pedagogia de projeto. E vamo lançar o primeiro projeto: Mutirão da Matrícula.
Então a gente saiu com [inaudível] tirando a matrícula das ruas. Cada bairro a gente ia com
zoada, brinde pra sortear, pirulito, bala, tudo, chamando o povo, botando tenda, carro de som
na rua, FM, propaganda “venha matricular seu filho que você vai ganhar isso e aquilo”.
Começou a vir as matrículas. A gente chegou, aumentou em 400 matrículas, foi pra 1800 e
poucas matrículas, quase 1900. Mas ai eu não me contentei, ainda tá pouco, mas já melhorou
o recurso pro ano seguinte. Ai o gestor financeiro fica numa alegria só “ah, você é ótima,
aumentou o dinheiro”. E eu querendo mais criança dentro da escola e não na rua.
Aí trabalhamos o primeiro ano para conquistar esses pais com muito evento, porque o que traz
a família para a escola são os eventos. Não que esses eventos vão atrapalhar a aula, mas é o
que a família vai. Então nunca deixei de fazer dias dos pais, dia da mãe, dia da mãe é dia da
mãe, tem que comemorar dia da mãe, mesmo que sua mãe seja sua avó, seja seu tio, seja seu
pai, não importa, venha, então a gente fazia a festa na cidade. Como a cidade é pequena dava
pra fazer. Fazia a Festa das Mães, no clube. Aí o prefeito vai, a comunidade toda. Então
começou a haver diferença na educação. Dia dos pais, todos os dias são comemorados, não
passa um em branco. Esse ano mesmo, dia 21, dia da árvore, início da primavera dia 22,
vamos plantar árvores pela cidade toda. Aí mobiliza a cidade, planta árvore aqui e acolá, pega
parceria da CEPLAC [Comissão Executiva de Planejamento da Lavoura Cacaueira ] e vai
embora. Então tá o tempo todo movimentando a cidade, então a gente não parou. 2013 foi
muito, foi tanto que a própria comunidade até a prefeita [dizia] “parem, é demais, é muita
coisa”, mas eu sei o que eu tô fazendo. Tudo isso foi para intensificar, para que a comunidade
percebesse que aquela educação que tava morta, tá viva agora.
Elas diziam na rua “essa gestão dessa prefeita só tem educação funcionando, só educação”.
Então o nome da educação começou a voltar, criar uma expectativa. Os pais tiraram da escola
particular e trazer para a pública, voltou a confiar; o aluno se sentiu mais motivado, disse que
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iam participar, “tia” pra lá “tia” pra cá, eu não posso passar na rua, parece que sou tia de todo
mundo. “Tia vai ter isso? Tia vai ter aquilo?” Aí a educação começou a tomar um rumo. Ai
quando a gente viu que já tinha ganhado esse público, 2014 a gente começou a investir mais
na parte pedagógica. Não que tirou os projetos, deixou só os especiais, que a gente precisava
comemorar mesmo. E aí investindo mais na questão pedagógica, reforço, contra turno, bora
recuperar aluno, vamo alfabetizar, vamo investir nesse menino.
Porque no início foi difícil, a gente pegou uma educação sucateada, a gente não tinha nem um
espaço para trabalhar, tinha uma casa abandonada. Eu exigi logo um espaço diferente, sai
daqui, tem isso não, vamo organizar uma secretaria que eu peguei com um computador
quebrado, tinha que equipar essa secretaria toda de novo, então mudou a cara da educação,
que tava desacreditada. E esse ano graças a Deus as coisas eu vejo assim, tá tudo assim sendo
direcionado. Eu não preciso estar cobrando mais de ninguém o que ela tem que fazer, todo
mundo já sabe seu papel dentro da minha secretaria. Então hoje as pessoas que entram
[inaudível], eu tenho uma equipe maravilhosa, foi uma equipe que foi treinada. Então eu
tenho digitador que ele sabe o que ele tem que fazer, eu tenho um coordenador que ele sabe o
que tem que fazer [inaudível], eu tenho uma coordenadora na área de leitura que ela sabe o
que ela tem que fazer. Eu to aqui, mas ela tá lá mobilizando para amanhã o teatro estar
funcionando. Então todo mundo sabe seu papel e executa. E os diretores também, que eu tive
problema em 2013, mudei todos eles, aqueles que deu certo ficou, os que não deu, tirei.
Coloquei ele no perfil. Então entrego a escola para ele, coloco meta e ele me dá. A meta é
todo mundo alfabetizado, a meta é [inaudível] o comportamento do aluno, tem que mudar.
Eles vão criando projeto lá dentro pra trabalhar com esses alunos, alinha com o projeto.
Criança não trabalha com esse projeto, criança trabalha motivada, motivem as crianças, aí eles
tem um monte, tem o clube do Bolinha e da Luluzinha, aí leva a saúde para dentro, aí fala de,
um exemplo que estou dando é um projeto [inaudível] que achei ótimo, aí pega as meninas e
só faz palestra com as meninas, clube da Luluzinha, aí elas perguntam tudo, o que elas
querem saber do enfermeiro, do nutricionista, dos técnicos da saúde que vão. Aí o clube do
Bolinha, só meninos, tira todas as dúvidas. Então, começou a trabalhar com projetos e isso
mobilizou a comunidade a participar, a ir mais na escola, a fazer visita a escola, a participar
desses projetos. Ai foi a forma que a gente ganhou de novo o respeito. Tanto é que agora fez
uma pesquisa esse mês...
Pesquisadora: Esse ano vocês estão com quantas matrículas 2015?
Informante: 2015, a gente foi para 2000... 2015 é agora né? A gente tava em 2300 alunos. E
fez uma pesquisa também dessas empresas né respeitadas que fazem essas pesquisas, aí
graças a Deus a educação deu 80% [inaudível], tem mais licitação do que a própria licitação
da prefeita. Então prova que eu creio que uma gestão caminhando nesse sentido da certo.
Então a comunidade está totalmente apoiando a educação e agora eu não posso parar, e agora
minha preocupação é o quê? Por isso que um interfere o outro, o Governo Federal tá
interferindo na minha vida agora. Porque o MEC, com a desorganização que está tendo agora
de recurso de repasse, tá me prejudicando cá na ponta. Porque eu não tenho mais como
trabalhar, os recursos, os projetos que movimenta, que dá ânimo...
Pesquisadora: Até o ano passado tava vindo direitinho?
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Informante: Tava, o recurso. E agora não tá mais. Não veio recurso do PDDE ainda, não veio
do Mais Educação, mesmo assim eu não deixei parar o Mais Educação. Não veio recurso de
um programa que foi um ganho assim pra mim fantástico, quando eu entrei em 2013 fui ver o
EJA, porque o EJA é um problema. Ai eu falei vamo ver, vejam aí quantas matrículas tem da
EJA puxou (?) 2012 só tinha 70 alunos na EJA. Eu fiz “70 alunos na EJA? Veja aí a taxa de
analfabetismo: grande” Vamo fazer um projeto para resgatar esse povo. Vamo fazer um
projeto, vamo pra rua, projeto de rua de casa em casa matriculando e dizendo “o projeto é o
seguinte, quem se matricular na EJA vai ganhar desconto no comércio, 10% (consegui a
parceiria), vai ganhar camisa, fardamento, vai ganhar aula de artesanato, eu botei uma
disciplina diferente, bombou quando botei artesanato, vai aprender a fazer pufe pra ganhar
dinheiro, vai aprender a fazer vasos, aqueles enfeites que vende” começava a mostrar nos
slides, fazia a reunião e mostrava pra eles “vai ter uma aula para aprender isso, vocês vão
ganhar dinheiro, fazer sofá, fazer banquinho” aí começou a se interessar “ah eu queria ir para
essa escola, vou aprender essa aula” aí no dia dessa aula bombava, a escola não cabia de
gente, matriculei tudo. Ai no primeiro ano eu matriculei 300. De 70 fui para 300 alunos,
consegui matricular 300 na noite. Ai no ano seguinte falei “a gente tem mais aluno aí
querendo, e na rua eu sei que tem vamo matricular a meta” ai botei a meta porque trabalho
com meta aí botei a meta pros coordenadores “eu quero 600” “ah você está louca 600” “tá
bom, vou botar 600 não, 500. 500 é a nossa meta” “e se a gente não conseguir?” eu digo “vai
conseguir”. E foram pra rua de novo, catar aluno, catar aqui. Quando voltou, voltou com 600
e tantos alunos eu falei “tá vendo que eu botei 600?” aí eu tive que trabalhar no recurso de
500 porque eles ficaram com medo, mas tudo bem ano que vem a gente mantém os 600. Ai
quando foi esse ano a gente matriculou 680 alunos no noturno, só que o que acontece, é um
programa né, aí o que aconteceu foi que Dilma não repassou ainda essa verba. To lá com todo
mundo estudando, professor só consegui pagar o recurso, já é o segundo mês que vai entrar
que eu não pago salário deles, eu não posso dispensar 600 e tantos alunos, [inaudível] não tem
mais aula, e o governo até hoje não passou esse recurso. Já saiu portaria, já passou a verba...

Pesquisadora: E é para os municípios de modo geral, né?
Informante: Porque esse programa não é de todos os municípios. Na Bahia acho que só tem
eu que teve esse programa, que consegui. Eu e Itabuna, mas Itabuna concluiu. Só ficou eu, na
Bahia. São poucos no Brasil que tem, tem que mandar um projeto e tal, encaminhei, e aí tem
metas. Eu ia atingindo as metas e eles iam aumentando, e aí eles passaram meio milhão no
início do ano, faltou meio milhão agora. Para eu continuar eu preciso da verba. E ai o Brasil
com a essa crise, aí tá complicando. Porque ai caiu receita de [inaudível], a gente tá com
problema de receita pra pagar fundo. Já não tenho PDD, já não tenho Mais Educação e já não
tem esse programa, a gente tá com a situação apertada na educação, isso dificulta.
Pesquisadora: Você falou do que contribuiu a sua experiência como professora para a sua
gestão. Agora eu queria ver se você faz alguma relação entre a sua formação em Filosofia
com a sua atuação como gestora.
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Informante: Como Filosofia, eu acho que toda empresa devia ter um filósofo dentro, pra ta
ficando, questionar, futucar, não aceitar nada como vem pronto. Porque o filósofo é inquieto,
né, ele nunca aceita, ele sempre duvida de tudo, e não podia ser desse jeito? Porque não pode
ser [inaudível]? Então eu acho que isso aí me ajuda muito eu não ficar parada, porque eu sou
muito elétrica, então eu to sempre buscando uma coisa nova ou inovando aquilo que o
governo faz, governo manda algo, eu vou inovar. Eu acho que isso é atitude do filósofo, que
não aceita nada pronto, acabado. Ele reflete, ele analisa, ele muda, ele transforma, ele
questiona. Então eu acho que isso aí me ajuda muito na minha prática e eu acho que me leva a
pensar. Eu nunca aceito nada como me foi mandado. Eu sempre quero tá reformulando aquilo
que foi dado buscando outros caminhos, buscando novas estratégias. Eu acho que a Filosofia
é fundamental, é o que me, me, me ajuda nisso aí, a instigar essas mudanças, né, eu gosto
dessa parte da Filosofia, instigar.
Pesquisadora: Bom, complementamos então nossa parte com a ação gestora, certo? Muito
obrigada, professora, nós encerramos agora.
Informante: Eu é que agradeço.
Pesquisadora: Vou desligar.
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APÊNDICE H - Quadro de sistematização de entrevista

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
MESTRADO PROFISSIONAL GESTÃO E TECNOLOGIAS
APLICADAS À EDUCAÇÃO (MP-GESTEC)
QUADRO DE SISTEMATIZAÇÃO DE ENTREVISTA

ATIVIDADES DIDÁTICO PEDAGÓGICAS
ANO/FUNÇÃO/ESCO
LA/IDADE ALUNOS

PRÁTICAS DE ENSINO

CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO

1990-1990 /Profa
Alfabetizadora/Art
emanhas
(privada)/06-08
anos

Aulas / Atividades

Programa de curso /
Temas

“Que seguia cartilhas,
que seguia aquela
questão de aprender
as famílias silábicas,
então
ensinava
primeiro ba-be-bi-bobu[...]. Mas era o livro
com ilustração e era
por
famílias
silábicas.neh, que se
trabalhava.
A
metodologia
era
família silábica. [...] E a
gente fazia muita
atividade de caderno,
neh? Escola particular
tem muitas atividades
em papel solto, neh,
atividades
prontas.
[...] Sempre tinha
atividade pra casa
(Entrevista
de
aprofundamento 1 p.1).
1991-1992 /Profa
Fundamental I/
Artemanhas
(privada)/08-13

MÉTODOS DE
ENSINOAPRENDIZAGEM
Concepção
metodológica /
Intencionalidade
pedagógica
“[...]. o aluno, ele tem
que partir de um
ponto para depois ir
para outro ponto,
ainda mais que aquela
alfabetização
era
vinda numa linha
tradicional, neh. Então
a gente ia primeiro
das letras, pra depois
as sílabas, pra depois
formar palavras. ”
(Entrevista I, p.13))
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anos
“Acho
que
as
atividades que mais
me marcaram, tanto
no Fundamental I
quanto
no
Fundamental
II,
realizadas
pelos
alunos,
eram
as
atividades que requer
mais expressão oral
deles,
as
apresentações, não é?
Onde a gente trabalha
as
questões
de
conteúdo com eles,
mas eles tem que
transpor
esse
conteúdo pra vida.
Então tinha que pegar
esses conteúdos e
relacionar com a vida
deles. E eles ia ali
expor tudo isso. Expor
de
uma
forma...
através de painéis, ou
através de expressão
teatral, paródias, algo
assim. [...] (Entrevista
1, p.7).

Não tinha plano de
curso. Não tinha nada,
eu que criava. Eu
criava,
pegava
e
planejava, na minha
cabeça, porque a
gente
não
era
orientada
naquela
época pra isso. Eu
criava
meu
planejamento geral, o
que é que eu queria.
Aí eu mirava o aluno,
esse aluno não fala
bem,
eu
vou
desenvolver mais a
oralidade
daquele
menino, ele precisa
mais daquilo. Eu já
começava a trabalhar
assim.
Eu
ia
idealizando, eu via a
turma e dizia, vou
trabalhar isso e isso”
(Entrevista
de
aprofundamento
1,
p.5).Eu nunca gostei
de ir pro quadro e

“Porque tinha que
contextualizar com a
vida deles, neh. Vocês
vão falar dos seres
vivos, então vocês vão
falar, vai falar da coisa
prática, tem que falar
da vida de vocês. [...]
Sempre trabalhei e
levava
assim[...]contextualiza
ndo. Sempre passeios,
levava pra um lugar,
levava pra outro,
providenciar resgate.
[...] Aula de campo,
neh.
Vai falar de
água? Vamos pro rio.
E aí é sempre, neh,
nesse contexto. Não
prendendo eles na
sala. [...] Eu vou pedir
ao fazendeiro, solta
eles no campo, bota
esses meninos pra
entender
relevo,
montanha, olhando,
pegando, vai lá!”
(Entrevista
de
aprofundamento 1, p.
3, 4).

“[...] de 5ª a 8ª era
seminário
direto.
Antes do seminário
tinham oficinas. [...] é
seminário diferente.
[...] tem que ter uma
abertura, com jogral
[...],
apresentação
teatral, apresentação
musical“ (Entrevista 1,
p.11) “Na época era o

“Claro
que
todo
professor
naquela
época seguia o livro.
‘Tome aqui o livro e vá
embora! ’ [diziam os
diretores]. Aí já vinha
aquele
livro
de
História,
já
todo
certinho
para
trabalhar. Então eu
seguia realmente o

Eu nunca gostei de ir
pro quadro encher
quadro de coisa.Eu
sempre perguntava,
neh, botava eles pra
pensar, botava eles
pro centro. [...]. Agora
você tem que contar
com as suas próprias
palavras. [...]. Assim,
aquilo que você leu,

1991-1992 /Profa
Fundamental II/
CEMMO12
(pública)/11 - 15
anos

12

Centro Educacional Manoel Muniz de Oliveira
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mimeógrafo,
tinha
que botar tudo no
mimeógrafo,
não
tinha
nem
retroprojetor
pra
passar umas imagens.
Eu trabalhava muito
com
cartazes,
cartolina” (Entrevista
I, p.9). “Na época a
gente não tinha data
show, essas coisas,
neh.
Pode
fazer
[atividades] em cartaz,
cartolina,
botar
gravura, contanto que
seu colega entenda
tudo da cultura da
Idade Média. Usem a
criatividade.
Vão
sentar, pensar. Eu
posso orientar. E
naquela época da 5ª a
8ª eu ainda não tinha
essa experiência toda,
neh,
não
tinha
estudado, não tinha
formação
ainda
específica” (Entrevista
de aprofundamento 1,
p. 5).

roteiro do livro. E
diziam que a gente
tinha que acabar, a
direção da escola dizia
que a gente tinha que
acabar com todos os
conteúdos: ‘Começou,
tem que ir até o final’.
[...] eles [os alunos]
seguiam o livro, neh,
era
bem
tradicionalzinho ainda
[...].Eu dava temáticas
para cada um e eles
iam ter que trabalhar
essa
temática.
(Entrevista 1, p.10)
“Se fosse para falar da
África, eles tinham
que se virar para falar
da
África.”[...]Na
época não tinha tema
transversal, eu é que
criava
o
tema
transversal. [...] eu
puxava
mais
pra
temática
que
eu
gostava,
que
era
defender a questão
das diferenças. [...] a
cultura afro e a cultura
indígena[...]
essa
questão
do
preconceito e tal.”
(Entrevista 1, p.11).

de que forma você
entende isso? Não
precisa você ficar
tentando memorizar o
livro pra chegar aqui e
colocar. Você vai
entender o que o
autor diz, aí você
interpreta aquilo. [...].
Tem que pensar o que
é isso e você chegar,
neh, a uma ideia
disso, então aí que eu
dizia que é com suas
próprias palavras. Não
é
vocês
tentar
misturar isso, pegar e
trocar palavra, não,
vou tirar isso, não. É
você, o que você
entendeu. Conte do
seu jeito” (Entrevista
1, p. 7, 8).
Sempre trabalhavam
em grupo, nunca só.
[...] porque no grupo
ficava mais fácil. Um
que se desempenhava
mais lia, ele ia
acompanhando ali pra
refletir aquele texto.
[...] o que é que eles
entenderam daquilo.
E não podia falar nada
do livro. ” (Entrevista
1, p.10) “Eu já dividia
por grupo. E aí eu
dava a introdução, e ia
sempre,
eles
apresentando, mas eu
amarrando tudo. Eles
apresentavam e eu
falava. [...] E a
metodologia é o que
eu falava pra eles,
tinham que usar a
criatividade. Tivessem
que apresentar aquele
conteúdo, mas não
podiam
apresentar
falando lendo. Aí até
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hoje eles dizem: Só
não pode ler, neh pró?
Não. Lendo, eu não
aceito” (Entrevista de
aprofundamento 1, p.
1).
1996-1998
/ProfaEnsino
Médio/ CEMMO
(pública
municipal)/15 - 19
anos
“Fazia
oficinas,
seminários.
[...]
momento de filme, de
reflexão
para
relacionar conteúdo
[...] eu trabalhava
muito com músicas
para
refletir
também.[...].
Eu
mandava
eles
pesquisarem
na
biblioteca, trazer o
material pra sala, e na
oficina da sala eu
passava em cada
grupo
tirando
as
dúvidas. [...] formação
de paródias. Ele tinha
que ouvir aquela
música,
pegar
o
conteúdo [...] esse
assunto que a gente
estudou. Como você
colocaria isso em
forma de paródia? [...]
sempre
trabalhei
também
trazendo
entrevistadores [ela
quis
dizer
entrevistados], neh,
eles
[os
alunos]
tinham que convidar o
grupo,
então
eu
orientando tudo, isso
tudo
em
oficina,
orientando, a tudo eu
tinha que passar, em
todas as oficinas,
sentava, e aí, como

“No Ensino Médio eu
já
fazia
[planejamento]
por
disciplina neh, então
era diferente. Havia os
conteúdos
da
disciplina por unidade,
o que é que eu ia
trabalhar,
qual
a
metodologia que eu ia
usar,
os
procedimentos, se ia
fazer... tudo o que eu
ia
fazer.
Cada
conteúdo
eu
trabalhava de uma
forma. [...] Ainda era
sozinha nesse colégio,
não
tinha
coordenação
não.
Tinha não. Fazendo
tudo só. Já com as
experiências
da
faculdade e outras
coisas, neh. Aí, já ia
fazendo meu plano de
aula ali, conteúdo,
qual
era
a
metodologia que eu ia
utilizar, como eu ia
avaliar” (Entrevista 1,
p. 16). “A escola de
Ensino Médio em 99 já
tinha planejamento.
Nesse Ensino Médio
de 98 não. [...]. Não,
não
tinha
[no
Magistério]. Era a
gente
que

“Mas já no Ensino
Médio tinha [TV e
DVD]. Então sempre
levava filmes pra
discutir, pra depois
entrar num assunto.
Então músicas, eu
trabalhava muito com
músicas pra refletir
também” (Entrevista
1, p. 16, 17).
Eu ajudo, pra que saia
um trabalho lindo. Pra
quando
vocês
apresentarem
na
frente, os colegas de
vocês fiquem assim
babando. Então eu
botava
essa
competição que eles
nem sabiam que eu
tava colocando, mas
eu botava em um
grupo, que eu já
botava a mesma no
outro” (Entrevista 1, p.
18). “[...]sempre partia
do conceito [...] tudo
o que iam dizendo eu
[ia] colocando no
quadro. Vamos ver
agora o conceito do
autor tal, [...] eu
contextualizava
[...]vamos
agora
turma,
fazer
um
conceito
nosso”
(Entrevista 1, p. 18).
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vocês estão pensando
em fazer isso? Vamo
lá!. Eu ia ajustando a
ideia deles. Pra que no
final
saísse.”
(Entrevista 1, p. 17).

escolhia”(Entrevista
de aprofundamento 1,
p.9). “Eu trabalhava
muito essa temática
de drogas [...] eu
trabalhei uma época
com diversidade, o
tema
diversidade”(Entrevist
a 1, p. 16).

O Ensino Médio, [...]
todo
mundo
na
pública, bem mais
preparado neh, então
a gente já tinha que
fazer projetos bem
arrojados. Tinha que
estudar mais, buscar
mais. Projetos mesmo
de ponta. Tem um
mesmo, que eu fiz um
projeto de oficinas
que eu mandei pra
UESB. A UESB amou,
que era, trabalhou a,
as tecnologias, neh. E
eu fiz o ano todo, o
projeto pro ano todo,
então cada unidade
eles tinham uma
atividade. Mas ficou
muito
legal
esse
projeto,
e
eles
desenvolveram muito
bem em sala de aula”
(Entrevista 1, p. 18).

“[...] aí já tinha PCN,
no
Estado
tinha
Coordenação,
a
Coordenação já tinha
um plano, neh, um
plano curricular, a
gente sentava, se
planejava,
já
se
pensava
nisso”
(Entrevista
de
aprofundamento 1, p.
9). Sim, [no CMLEM] já
tinha coordenação. A
gente
tinha
que
apresentar o plano de
curso, discutir com os
colegas
para
um
trabalhar a mesma a
mesma coisa que o
outro. Fazia junto com
a coordenação. Mas
não tinha Projeto
Político Pedagógico.
Eu mesma nunca vi
nem participei da
elaboração. Tinha a
proposta curricular,
mas construída por
nós. O plano de curso
chamado”(Entrevista
de aprofundamento 1,
p.11, 12).

1999-2000
/ProfaEnsino
Médio/ CMLEM13
(pública estadual)
/15 - 19 anos

13

Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães

Sempre partia do
conceito, neh. [...] Aí
um dizia uma coisa,
dizia outra, dizia, tudo
que iam dizendo eu
colocando no quadro,
tetetetete. Tudo isso
aqui foi vocês que
disseram. Vamo ver
agora o conceito do
autor tal [...]. Aí já
dava
os
textos
picotados e eles iam
ver. O que é que esse
texto, esse autor fala
[...],
que
condiz,
condiz com o que
vocês trouxeram? Aí
eles iam perceber que
eles tinham também
informação. Aí eu
contextualizava assim:
você ta vendo o que o
autor ta dizendo?
Vocês sabiam alguma
coisa? Pra valorizar o
conhecimento deles. E
aí vamo agora, já que
o autor falou isso,
vocês falaram isso,
vamos agora a turma,
fazer um conceito
nosso, aqui da sala? Aí
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eu ia pro quadro. [...]
e aí montava, colocava
um monte. [...]E é com
vídeos. Aí já tava na
época boa, neh, aí já
tem
slides,
neh”
(Entrevista 1, p. 18).
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APÊNDICE I - Cronograma de execução

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Revisão de
informantes

X

Revisão das
estratégias

X

Agendamento
Entrevista 1
Análise /
Discussão

Setembro

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

Entrevista de
aprofundamento 1

Defesa
Revisão a partir
das considerações
da banca
Fonte: Elaborado pela autora.

X

X

Entrevista de
aprofundamento 2
Revisão do
capítulo
metodológico

Dezembro

Agosto

X

Novembro

Julho

X

Outubro

Junho

Março

Fevereiro

X

Maio

Pesquisa
Bibliográfica

Janeiro

X

Dezembro

X

2015
Abril

Revisão do
projeto

Novembro

ATIVIDADES

Outubro

2014

X

X

X

X
X
X
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ANEXO A – Decreto nº. 12.792/ 2011
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ANEXO B - Termo de cooperação SEC/Municípios
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ANEXO C - Resumo do Termo de Cooperação Técnica nº. 280/211

