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Talvez a mensagem mais importante para 

mim seja a de que outra formação é 

possível. Alternativas que abrem janelas 

por onde entra o ar fresco começam a ser 

vislumbradas, como a que não se limita a 

analisar a formação somente como 

domínio das disciplinas científicas ou 

acadêmicas, mas que propõe 

modalidades em que o papel da formação 

continuada seja criar espaços nos quais o 

professor tenha voz. 

(IMBERNÓN, 2010, p. 112) 
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RESUMO 

 
Este estudo consiste em uma pesquisa qualitativa de abordagem (auto)biográfica, 
cujo objetivo foi analisar as implicações da proposta de formação continuada 
oferecida pelo Projeto GESTAR na Escola na prática pedagógica docente, no 
contexto da Educação Básica, nos anos finais do Ensino Fundamental da Rede 
Estadual de Ensino em Salvador. O objeto de estudo são as implicações da 
formação continuada na prática pedagógica do professor. Foram realizadas 
entrevistas narrativas, observação do campo de atuação profissional dos 
professores e análise de documentos do planejamento utilizados pelos professores. 
As narrativas evidenciaram que a formação docente não oferece subsídios 
suficientes para o professor exercer seu trabalho em sala de aula; e a formação 
continuada se apresenta como uma possibilidade de dar continuidade aos estudos 
da formação inicial. No bojo das implicações da formação continuada do Projeto 
GESTAR na Escola, os sujeitos buscam os subsídios para a sua prática pedagógica 
e apresentam aspectos favoráveis e alguns elementos da formação que o Projeto 
precisa aprimorar. Ficam evidentes algumas premissas para que a formação 
continuada tenha implicações na prática pedagógica do professor: o desejo em 
mudar a prática; a abertura para implementação de inovações; o apoio da escola na 
garantia das condições adequadas à efetivação de inovações, o que leva o Projeto 
GESTAR na Escola a repensar, no bojo de suas ações, os aspectos que favoreçam 
a autonomia do professor na organização de sua própria formação. 
 
Palavras-chave: Formação Continuada de Professores. Prática Pedagógica. 

Educação Básica. Narrativas (auto)biográficas. 
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ABSTRACT 

 
This study consists of a qualitative research approach (auto)biographical, whose aim 
was to analyze the implications of continuing training proposal offered by GESTAR at 
School Project in teaching pedagogical practice in the context of basic education, in 
the final years of the Basic Education state school system in Salvador. The object of 
study are the implications of continuing education in the teacher's pedagogical 
practice. Interviews were conducted narrative, observation of the professional field of 
teachers and analysis of planning documents used by teachers were held. The 
accounts showed that teacher training does not provide enough information for the 
teacher do their work in the classroom; and continuing education appears as a 
possibility to continue the studies of initial education. In the midst of the implications 
of continuing training GESTAR at School Project, the subjects seek subsidies for 
their practice and have favorable aspects and some elements of the training that the 
project needs to improve. Are evident some assumptions for continuing education 
has implications for teacher's pedagogic practice: the desire to change the practice; 
opening for implementation of innovations in practice; i support the school in ensuring 
the appropriate conditions for the realization of innovations, which leads the GESTAR 
at School Project to rethink, in the midst of their actions, the aspects that favor 
teacher autonomy in organizing their own training. 
 
Key words: Continuing teacher training. Teaching Practice. Basic education. 
Narratives (auto) biographical 
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RESUMEN 
 
Este estudio consiste en un enfoque de investigación cualitativa (auto)biográfica, 
cuyo objetivo era analizar las implicaciones de la propuesta de formación continua 
ofrecida por Proyecto GESTAR en la Escuela en la enseñanza de la práctica 
pedagógica en el contexto de la educación básica, en los últimos años de la Red de 
estado en la enseñanza, en Salvador. El objeto de estudio son las implicaciones de 
la formación continua en la práctica pedagógica del profesor. Se realizaron 
entrevistas narrativas, se llevaron a cabo la observación del campo profesional de 
los maestros y el análisis de los documentos de planificación utilizados por los 
profesores. Las narrativas mostraron que la formación del profesorado no 
proporciona suficiente información para el profesor hacer su trabajo en el aula; y la 
formación continua aparece como una posibilidad de continuar los estudios de 
educación inicial. En medio de las implicaciones de continuar la formación en 
Proyecto GESTAR en la Escuela, los sujetos buscan subsidios para su práctica y 
tiene aspectos favorables y algunos elementos de la formación que el proyecto tiene 
que mejorar. Son evidentes algunos supuestos para que la formación continuada 
tiene implicaciones para la práctica pedagógica del profesor: el deseo de cambiar la 
práctica; apertura para la implementación de innovaciones en la práctica; apoyo 
escolar para garantizar las condiciones adecuadas para la innovación efectiva, lo 
que conduce al Proyecto GESTAR en la Escuela de replantear, en medio de sus 
acciones, los aspectos que favorecen la autonomía del profesor en la organización 
de su propia formación. 
 
Palabras clave: Formación continua del profesorado. Práctica docente. Educación 
básica. Narrativas (auto)biográficas 
 

 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

AC – Atividades Complementares 

BDTD – Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CEFETs – Centros Federais de Educação Tecnológica 

DEB – Diretoria de Educação Básica Presencial 

DED – Diretoria de Educação a Distância 

EBEM – Encontro Baiano de Educação Matemática 

EMFoco – Grupo de Estudos Educação Matemática em Foco 

ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio 

FACED – Faculdade de Educação 

FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

GEPEL – Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação e Ludicidade 

GESTAR I – Gestão da Aprendizagem Escolar 

GESTAR II – Gestão da Aprendizagem Escolar 

IAT – Instituto Anísio Teixeira 

IES – Instituições de Ensino Superior 

IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

IPES – Instituições Públicas de Ensino Superior  

LDBEN – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/96) 

MEC – Ministério da Educação 

MPEJA – Mestrado Profissional de Educação de Jovens e Adultos 

PARFOR – Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica 

PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais  

PDE – Plano de Desenvolvimento da Educação 

PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional 

PEE-BA – Plano Estadual de Educação da Bahia 

PIBID – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

PNE – Plano Nacional da Educação 

PNPG – Plano Nacional de Pós-Graduação 

PPGEduc – Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade 

PPC – Projeto Pedagógico de Curso 



PPI – Projeto Pedagógico Institucional 

PPP – Projeto Político Pedagógico 

PROFORMAÇÃO – Programa de Formação de Professores em Exercício 

PROINFANTIL – Programa de Formação Inicial para Professores em Exercício na 

Educação Infantil 

PRÓ-LETRAMENTO – Programa de Formação Continuada de Professores das 

Séries Iniciais do Ensino Fundamental 

PRÓ-LICENCIATURA – Programa de Formação Inicial para Professores em 

exercício no Ensinos Fundamental e Médio 

PROUNI – Programa Universidade para Todos 

SBEM-BA – Sociedade Brasileira de Educação Matemática – Regional Bahia 

SEB – Secretária de Educação Básica 

SEC-BA – Secretaria de Educação do Estado da Bahia 

SEPA – Seminário Estudantil de Produções Acadêmicas 

SIPEMAT – Simpósio Internacional de Pesquisa em Matemática 

TCC – Trabalhos de Conclusão de Curso 

UAB – Universidade Aberta do Brasil 

UCSal – Universidade Católica de Salvador 

UEFS – Universidade Estadual de Feira de Santana 

UFRB – Universidade Federal do Recôncavo Baiano  

UNEB – Universidade do Estado da Bahia  

UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

UNIFACS – Universidade Salvador 



LISTA DE TABELAS, GRÁFICOS E QUADROS 

 

GRÁFICO I. Porcentagem de professores da Educação Básica com curso superior ....... 36 

GRÁFICO II. Porcentagem de professores da Educação Básica com Pós-Graduação ... 37 

GRÁFICO III. Comparação da distribuição das notas nas avaliações trienais 2010 e 2013 
dos cursos de Pós-graduação scricto sensu ......................................................................... 38 

GRÁFICO IV. Rendimento médio dos professores da Educação Básica da Rede 
Pública em relação ao rendimento médio dos demais profissionais por nível de 
escolaridade .............................................................................................................. 39 

GRÁFICO V. Municípios com ações de regulamentação e de valorização da carreira 
do magistério ............................................................................................................. 41 

QUADRO I. Autores mapeados organizados por dissertações/teses ....................... 79 

QUADRO II. Autores mapeados organizados por disciplina ..................................... 79 

QUADRO III. Os Eixos temáticos e as Categorias da Pesquisa ............................. 109 

GRÁFICO VI. Proporção de docências com professores que possuem formação 
superior compatível com a área de conhecimento que lecionam – Anos finais do 
Ensino Fundamental ............................................................................................... 139 

GRÁFICO VII. Proporção de docências com professores que possuem formação 
superior compatível com a área de conhecimento que lecionam – Anos finais do 
Ensino Fundamental – Disciplina/Matemática  ........................................................ 140 

TABELA I. Matrículas em Cursos de Graduação Presenciais, por Grau Acadêmico 
(Bacharelado, Licenciatura, Tecnólogo e Não Aplicável) – 2014 ............................ 150 

TABELA II. Matrículas em Cursos de Graduação Presenciais, segundo as Áreas 
Gerais – Brasil – 2014 ............................................................................................. 151 

QUADRO IV. Relação dos trabalhos/autores mapeados no período 2005-2015 .... 213 

QUADRO V. Objetivos gerais dos trabalhos mapeados. Período: 2005-2015 ........ 216 

QUADRO VI. Principais autores dos trabalhos mapeados. Período: 2005-2015 .... 219 

QUADRO VII. Metodologia e contexto dos trabalhos mapeados. Período: 2005-2015 ..... 223 

QUADRO VIII. Transcrição, resumo e palavras-chave da narrativa do professor Paulo ... 226 

QUADRO IX. Transcrição, resumo e palavras-chave da narrativa da professora Maria ...... 236 

QUADRO X. Transcrição, resumo e palavras-chave da narrativa da professora Juliana .... 244 

QUADRO XI. Transcrição, resumo e palavras-chave da narrativa da professora Mércia .... 251 

QUADRO XII. Análise documental .......................................................................... 258 

QUADRO XIII. Roteiro de Observação ................................................................... 260 
 



SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO. Trajetória de formação e delineamento da pesquisa ....................... 17 

 

1. FORMAÇÃO DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA: as leis e as políticas ..... 29 

1.1 Políticas públicas de formação de professores ............................................. 30 

1.2 A Docência na Contemporaneidade ............................................................. 42 

1.3 Olhares acadêmicos sobre a formação docente: possibilidades e implicações ... 48 

1.3.1 Implicação no contexto da pesquisa e a formação de professores ... 51 

1.3.2 Formação inicial: limites e possibilidades .......................................... 56 

1.3.3 Formação Continuada: implicações na prática do professor ............. 60 

1.4 A formação do professor de Matemática ...................................................... 69 

1.5 Prática pedagógica docente: desafios e perspectivas  ................................. 74 

1.6 O estado da arte do Programa de Gestão Escolar ....................................... 78 

1.7 A educação básica no âmbito da Rede de Ensino da Bahia ......................... 83 

 

2. UM PASSEIO NO CONTEXTO DA PESQUISA E O ENCONTRO COM AS 
NARRATIVAS ........................................................................................................... 89 

2.1 Narrativas (auto)biográficas: o encontro com as narrativas e o campo 
empírico da formação ......................................................................................... 90 

2.2 O papel dos estudos exploratórios no contexto do Projeto GESTAR na 
Escola e o delineamento da investigação ........................................................... 98 

2.3 Aspectos metodológicos que nortearam a pesquisa ................................... 100 

2.4 Procedimentos de análise dos dados: análise de documentos, observação e 
entrevista narrativa ........................................................................................... 107 

2.4.1 Análise documental: documentos de planejamentos pedagógico de 
professores-cursistas do Projeto GESTAR na Escola .............................. 109 

2.4.2 Fase da observação “in loco” dos professores ................................ 112 

2.4.3 Procedimentos de análise das narrativas dos sujeitos .................... 114 

 

3. PERCURSOS FORMATIVOS DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO 
CONTEXTO PROJETO GESTAR NA ESCOLA ..................................................... 119 

3.1 Políticas de Formação: expectativas e impressões dos professores sobre o 
Projeto GESTAR na Escola .............................................................................. 121 

3.2 Trajetórias de formação .............................................................................. 131 

3.2.1 Perspectivas da formação do professor .......................................... 132 

3.2.2 Significados que aportam a formação continuada ........................... 143



 

4. IDENTIDADE DOCENTE E A PRÁTICA PEDAGÓGICA NA FORMAÇÃO DOS 
PROFESSORES ..................................................................................................... 148 

4.1 Identidade docente: ser professor/professora, a escolha de uma profissão e 
perspectivas atuais ........................................................................................... 149 

4.2 Prática pedagógica: a concepção dos professores ..................................... 161 

4.3 Implicações da formação continuada oferecida pelo Projeto GESTAR na 
Escola na prática pedagógica ........................................................................... 171 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS. À guisa de uma formação continuada implicada na 
prática pedagógica: perspectivas e possibilidades .................................................. 184 

 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 196 

Livros, Capítulos de Livros e Periódicos ........................................................... 196 

Teses e Dissertações ....................................................................................... 204 

Documentos Oficiais ......................................................................................... 207 

 

APÊNDICES ............................................................................................................ 210 

  



17 

INTRODUÇÃO. Trajetória de formação e delineamento da pesquisa 

 

O que somos ou, melhor ainda, o sentido de quem somos, 

depende das histórias que contamos e das que contamos 

a nós mesmos. Em particular, das construções narrativas 

nas quais cada um de nós é, ao mesmo tempo, o autor, o 

narrador e o personagem principal. 

(LARROSA, 1994, p. 48) 
 

 

FORMAÇÃO INICIAL: prelúdos da docência na Educação Básica 
 

Ensinar é uma tarefa complexa, pois implica conhecimentos que vão além da 

docência. O professor precisa saber lidar com a diversidade presente na sala de 

aula, ter conhecimento da disciplina que leciona, agregar informações pedagógicas 

para o seu planejamento e cuidar do seu desenvolvimento profissional. Aceitei este 

desafio há 19 anos, quando ingressei no curso de Licenciatura em Matemática da 

Universidade Salvador (UNIFACS). Iniciei minha carreira docente inspirada em uma 

professora da minha formação escolar no contexto dos anos finais do Ensino 

Fundamental (6º ao 9º ano). Em seu início de carreira, essa professora conduzia a 

disciplina com jogos e desafios intrigantes, mostrando o lado divertido da 

Matemática. Eu, que já tinha afinidade com a disciplina, desde os anos iniciais do 

Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), me encantei ainda mais, por causa da forma 

como ela ensinava. 

Durante o curso realizado na UNIFACS, iniciei a docência nos primeiros 

semestres, com pouquíssima experiência. O que eu conhecia de sala de aula era o 

que havia experimentado nos reforços oferecidos aos meus familiares e aos colegas 

da escola, além das vivências no estágio do laboratório de informática da escola do 

Ensino Médio na qual estudei. Mas, como me relacionava bem com a Matemática e 

tinha facilidade em explicar os assuntos, somando às referências da professora do 

Ensino Fundamental, guardadas em minha memória afetiva, conseguia desenvolver 

bons trabalhos. Nos últimos semestres do curso de Licenciatura, comecei a lecionar 

em escolas particulares, me envolvi com organização de eventos de Matemática da 

instituição em que estudava e de outras Universidades da cidade de Salvador, além 

de ingressar no Programa de Monitoria da UNIFACS. Cada uma dessas 

experiências foi contribuindo para me convencer, ainda mais, de que era realmente 

essa carreira profissional que eu desejava seguir. 
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No decorrer desse percurso, motivada pelas disciplinas de Metodologia, 

desenvolvi o hábito de escrever sobre o que pesquisava para realizar com os 

alunos. Dessa forma, produzi dois artigos: um individual, sobre tópicos da História de 

Matemática, resultado de um trabalho da disciplina que levava esse mesmo nome; 

outro em grupo, sobre o software winplot (programa de plotagem de gráficos de 

função), fruto de um trabalho orientado por professores das disciplinas Matemática 

Aplicada, Didática da Matemática, Prática de Ensino e Estágio Supervisionado. Em 

2000, esses trabalhos foram aprovados para publicação na Revista Seminário 

Estudantil de Produções Acadêmicas – SEPA – da UNIFACS. Ao publicar artigos 

nessa revista, os estudantes eram convidados para participar de um seminário no 

qual apresentavam as suas produções. Nesse contexto, quando apresentei os 

trabalhos publicados, alguns dos professores presentes motivaram a continuação 

dos estudos desenvolvidos, em cursos de pós-graduação. Do mesmo modo, 

professores do curso também nos incentivavam a dar prosseguimento aos estudos, 

orientando como é importante para o professor estar sempre se atualizando. 

Assim que concluí o curso de Licenciatura (em 2000), prestei concurso 

público para a Rede Estadual de Ensino da Bahia e obtive aprovação em 2001. Ao 

ingressar na Rede Pública, abri mão de ensinar em instituições particulares, para ter 

um tempo disponível para o estudo, com intuito de aprimorar meus conhecimentos e 

desenvolver pesquisas para ser uma professora cada vez melhor. Prometi, a mim 

mesma, que não me acomodaria. Queria ser uma profissional como aquela 

professora de Matemática, que marcou a minha vida, despertando o encantamento 

pela docência. 

 

FORMAÇÃO CONTINUADA: a busca permanente da qualidade na prática 
pedagógica 
 

Desde a formação inicial, no âmbito da Licenciatura em Matemática, 

compreendi a necessidade de o professor estar constantemente buscando cursos de 

formação continuada. Por conseguinte, procurava frequentemente realizar cursos de 

formação de professores, participar de congressos da área de educação e estudar 

obras de pesquisadores contemporâneos, tendo em vista orientações para uma 

prática pedagógica motivadora. 
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Essa inquietação levou-me, em 2003, a cursar disciplinas como aluna 

especial no Mestrado em Educação da Universidade Federal da Bahia. Nessa 

instituição, tive contato com leituras de autores consagrados, como Paulo Freire, 

Celso Antunes, Phillippe Perrenoud, Edgar Morin, Rubem Alves, Cipriano Luckesi, 

dentre outros pesquisadores, aprofundando alguns estudos iniciados na minha 

formação inicial. Participei também do Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação e 

Ludicidade (GEPEL) da Faculdade de Educação (FACED) que, juntamente com as 

leituras realizadas, foi fundamental para impulsionar minha busca. 

Ingressei no curso de Especialização em Educação Matemática, da 

Universidade Católica de Salvador (UCSal), em 2004, o que muito contribuiu para a 

minha atualização pedagógica. Nessa oportunidade, segui a orientação dos 

professores da graduação na UNIFACS e dei continuidade aos estudos sobre o 

software winplot. 

No curso de Especialização da UCSal, conheci o Grupo de Estudos Educação 

Matemática em Foco (EMFoco), uma sociedade sem fins lucrativos, fundada em 13 

de novembro de 2004, composta por professores de Matemática egressos da 

primeira turma (2003) de Especialização desse curso, cuja finalidade era “dar 

continuidade aos estudos realizados durante o primeiro curso de Especialização em 

Educação Matemática, bem como pôr em prática as ideias nutridas no decorrer do 

mesmo” (FERREIRA, 2009, p. 24). Como o meu desejo era justamente esse, não 

me acomodar com a formação inicial, queria aprimorar meus conhecimentos. Então, 

em 2006, tornei-me membro do Grupo. Desde então, passei a intensificar minha 

participação em congressos na área de educação; apresentei relatos de 

experiências, oficinas e minicursos de propostas realizadas em sala de aula, como 

docente da educação básica; e me encorajei a procurar eventos também fora do 

Estado da Bahia.  

No mesmo período em que iniciei a especialização, conheci o Programa 

Gestão da Aprendizagem Escolar (GESTAR II). Realizei o curso de formação, 

oferecido pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC-BA) para 

professores de Matemática do 6º ao 9º ano. Nesse curso, tive a oportunidade de pôr 

em prática algumas das teorias discutidas ao longo da especialização. Assim, 

consegui relacionar os conhecimentos teóricos que havia desenvolvido desde a 

graduação até a pós-graduação, com a prática. A partir daí, aprendi a fundamentar 

meus planejamentos e projetos didáticos. Compreendi também a importância do 
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registro de tudo que realizamos, passando a fazer planos de aulas semanais ou 

quinzenais e, sempre que possível, registros com fotos e relatórios dessas 

atividades. 

Devido às motivações do Grupo EMFoco, produzi alguns relatos sobre as 

experiências desenvolvidas em sala de aula como cursista do Programa GESTAR II 

para apresentar em eventos na área de Educação.  

Apresentei uma dessas experiências no programa de videoconferências do 

“Descomplicando a Matemática”, numa parceria do Grupo EMFoco com o Instituto 

Anísio Teixeira (IAT), em 2011, em parceria com mais três professoras da Rede 

Estadual; narramos sobre nossas vivências como cursistas do Programa, no Estado 

da Bahia, na discussão do tema “GESTAR II: a Matemática em movimento na sala 

de aula”. 

Nessa movimentação de socialização do meu trabalho, enquanto docente da 

Educação Básica, comecei a atuar com formação de professores no âmbito das 

Etapas Fundamental e Médio. A partir daí, iniciou-se minha inserção como docente 

também no Nível Superior. 

 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES: inserção na docência em Nível Superior 
 

Tive a oportunidade de lecionar no curso de Licenciatura em Matemática a 

distância da UNIFACS, no qual atuei por cerca três anos (2006-2009), na tutoria da 

disciplina de Pesquisa e Prática Pedagógica e na elaboração de aulas para 

ambiente virtual de ensino do curso.  

A partir de 2010, passei a integrar a equipe de tutores a distância de Estágio 

Supervisionado do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade do Estado 

da Bahia (UNEB), em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB)1, do qual 

participei também por três anos. 

Atuei como docente de Cálculo e Geometria Analítica, nos cursos de 

Engenharia da Faculdade Área 1, em 2011, na qual trabalhei por dois anos e meio, 

mas, posteriormente, solicitei desligamento para concorrer a uma vaga no Mestrado 

em Educação, na UNEB. 

                                                           
1
 UAB “é um sistema integrado por instituições públicas de Ensino Superior (IPESs) que oferece 

cursos dirigidos preferencialmente a segmentos da população que têm dificuldade de acesso à 
formação superior”. (GATTI; BARRETO; ANDRÉ, 2011, p. 50) 
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A coordenação do curso de Licenciatura em Matemática, à distância, da 

Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB), de Cruz das Almas, convidou-

me para compor Bancas de Orientação de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), 

em 2013, e, mais adiante, para atuar na condição de Orientadora de alguns alunos. 

Devido a minha relação com as ações do Programa GESTAR como docente 

da Eduação Básica, socilizando minha experiências em diversos eventos, em 2012, 

fui convidada para compor o quadro funcional do Programa em Salvador. 

 

O PROGRAMA GESTAR NA BAHIA 
 

Idealizado pelo Ministério de Educação (MEC), o GESTAR II2 é concebido 

como um Programa, pois se trata de uma política pública de formação continuada 

para professores em nível nacional. O Programa surgiu como uma parceria do MEC, 

com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e as Secretarias 

Estaduais e Municipais de Educação, nas regiões destacadas, com a finalidade de 

desenvolver um curso de formação continuada para professores de Língua 

Portuguesa e Matemática do Ensino Fundamental. 

Na Bahia, o Programa GESTAR começou a ser implantado inicialmente com 

a oferta do GESTAR I, em diversas escolas do Estado, a partir de 2002, atendendo 

às Redes Estadual e Municipal, composto por dois módulos e desenvolvido em 2 

semestres, com carga horária de 240 horas para cada área, na modalidade 

semipresencial. O GESTAR II, para o atendimento dos professores de Língua 

Portuguesa e Matemática na Bahia, foi ofertado a partir de 2004. Até meados de 

2011, o curso apresentava uma carga horária de 300 horas, conforme proposta do 

MEC, definida pela Resolução CD/FNDE 24/20103 , distribuídas entre atividades 

presenciais e a distância, com realização de oficinas, elaboração de projetos, 

plantão e acompanhamento pedagógico. 

No segundo semestre de 2011, o Programa GESTAR no Estado da Bahia, 

ganhou independência com a implantação do projeto-ação “Um GESTAR em cada 

Escola”. O Projeto fez uma adequação dos materiais didáticos, disponibilizados pelo 

MEC, à realidade das escolas baianas, oferecendo a possibilidade de formalizar 

uma parceria com estas instituições; foram fornecidos materiais didáticos para os 

                                                           
2
 Quando me referir ao GESTAR II, tratarei de Programa, conforme a proposta do MEC. 

3
 Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE n. 24 de 16 de agosto de 2010. Essa Resolução será 

tratada com mais detalhes no tópico 1.1 Políticas públicas de formação de professores. 
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alunos e materiais pedagógicos para o professor, além de uma formação 

continuada, com o acompanhamento de professores-formadores, no contexto das 

disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, que assistia à Unidade de Ensino, 

orientando os professores no desenvolvimento de suas atividades pedagógicas 

subsidiadas pelos materiais disponibilizados pelo projeto. Portanto, nesse formato, 

cada escola parceira4 tinha que eleger um professor-articulador para atuar como um 

multiplicador entre seus pares, realizando a formação e socializando de forma 

colaborativa as orientações do Projeto. O Programa GESTAR, no Estado da Bahia, 

estabeleceu sua independência em relação ao Programa concebido pelo MEC, mas 

não deixou de ter uma ligação, uma vez que o caderno de atividades, elaborado 

para os alunos, foi criado a partir das Atividades de Apoio à Aprendizagem do 

Programa. 

Com essa nova característica, atendendo a um número muito maior de 

escolas, o projeto-ação “Um GESTAR em cada Escola”, no cenário baiano, precisou 

rever sua composição funcional. A partir de 2012, o Projeto passou a ser chamado 

de GESTAR na Escola5, e foi necessário realizar novas seleções para professore-

formadores. No âmbito do Projeto, o professor-formador tem a sua ação gerida por 

um grupo de especialistas, que planejam toda ação que é desenvolvida ao longo do 

curso de formação, elaboram e orientam todo o material pedagógico que é utilizado 

nesse contexto e prestam assistência a algumas unidades de ensino. 

Nessa ocasião, na qual foram realizadas novas seleções de profissionais para 

o Projeto, fui convidada para atuar como Especialista de Matemática, colaborando 

com a seleção de formadores de Matemática e na elaboração do planejamento 

pedagógico da proposta baiana, que se constituía com ideias semelhantes às do 

Programa GESTAR II, concebido pelo Ministério da Educação (MEC).  

O acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos professores-

formadores é realizado por dois profissionais, um supervisor pedagógico, que 

compõe um quadro de profissionais da Unidade de Avaliação e Acompanhamento 

do Projeto, com a função de assistir ao desenvolvimento das ações planejadas pelos 

especialistas; e um supervisor de curso, que coordena o desenvolvimento dessas 

ações. A supervisão geral do Projeto é regulada por uma coordenação estadual, que 

                                                           
4
 A Coordenação do Projeto GESTAR na Escola nomeia as escolas para as quais presta atendimento 

na escola parceira. 
5
 Quando me referir ao GESTAR na Escola, tratarei como Projeto, conforme as indicações da SEC-

BA. 
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acompanha os aspectos administrativos (financeiros e burocráticos, relacionados 

com a SEC-BA); e uma coordenação pedagógica, que atende a todos os aspectos 

relacionados ao aspectos educacional, ambas assistidadas por um Núcleo Central 

de Atendimento Pedagógico. Essa composição visa ao atendimento de diversas 

escolas da Bahia, tendo em vista a qualificação profissional docente e a elevação do 

desempenho dos estudantes nos anos finais do Ensino Fundamental. 

Essa composição do Projeto foi mantida até 2015, quando se extinguiu o 

papel do professor-articulador e estabeleceu-se o papel do professor-cursista, 

passando a oferecer a formação para o conjunto de professores de Matemática e 

Língua Portuguesa. O destaque desta ação é que antes apenas um professor da 

escola realizava a formação, tendo que atuar como multiplicador para os demais 

professores da escola. Como esta modalidade não funcionava a contento na maioria 

das escolas, ficou instuído o papel do professor-cursista e todos os professores 

passaram a ter acesso à formação oferecida pelo Projeto, o que intensificou a 

presença do professor-formador nas escolas. 

Com vistas à ampliação desse atendimento nas unidades de ensino que 

aderiram à proposta do Projeto, em 2016, o GESTAR na Escola promoveu novas 

alterações no corpo das suas ações, incluindo o acompanhamento semanal de um 

professor-cursista durante todo o ano no planejamento e na realização de 

atividades, motivando esse professor na utilização de materiais do Projeto e na 

elaboração de seu próprio material de trabalho, interagindo com outros Projetos e 

Programas da SEC-BA (FACE, AVE, TAL, PCE, FECIBA)6 para participação em 

olimpíadas e feiras escolares. 

O Projeto GESTAR na Escola norteia o planejamento pelo desenvolvimento 

de competências e habilidades que possibilitem ao estudante a ampliação de 

conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, com base nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) e nas Orientações Curriculares da SEC-BA. A sua 

principal finalidade é prestar atendimento aos professores, orientando o 

planejamento que propicie a aplicação dessas atividades, incluindo-as no cotidiano 

das atividades escolares, sem configurar um momento exclusivo para sua 

realização, além de orientar o desenvolvimento das práticas pedagógicas de forma 

colaborativa, articulada pelos grupos de professores, e prestar assistência à gestão 

                                                           
6
 FACE – Festival de Canção Estudantil; AVE – Artes Visuais Estudantis; TAL – Tempo de Arte e 

Literatura; PCE – Programa Ciência na Escola; FECIBA – Feira de Ciência da Bahia. 
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escolar na institucionalização de atividades que induz a uma melhoria do ensino e, 

consequentemente, dos seus indicadores de qualidade. 

Os professores-formadores do Projeto GESTAR na Escola são orientados a 

desenvolver encontros presenciais a cada unidade com os professores-cursistas, 

para estudos do plano de curso do bimestre e organização de atividades que 

deverão compor a sequência didática. A seguir, são realizados os 

acompanhamentos dessas ações, através de visitas às unidades escolares e por 

meio do ambiente virtual de aprendizagem, que disponibiliza todo um acervo de 

material pedagógico para o professor. 

Todo o percurso que me conduziu ao trabalho com o Projeto GESTAR na 

Escola ajudou-me a perceber que a formação (inicial) oferecida nos cursos de 

Licenciatura não dá conta de tudo que um professor precisa para a efetivação da 

sua prática pedagógica. A grande preocupação da Universidade é preparar o 

acadêmico que tenha o domínio teórico dos conteúdos específicos da sua área do 

conhecimento. Durante um tempo, isso foi suficiente para os cursos de Licenciatura 

formarem professores, que, por sua vez, eram reconhecidos e respeitados pela sua 

contribuição na formação escolar do indivíduo. Porém, com o passar do tempo, os 

avanços da tecnologia repercutiram em uma nova era de estudantes, numa 

sociedade em que a informação muda em questão de segundos. No entanto, 

percebe-se que a Universidade não conseguiu realizar ainda mudanças 

significativas no sentido de acompanhar essa evolução, e a escola, 

consequentemente, segue o mesmo caminho. Por conseguinte, muitos professores 

sentem a necessidade de realizar cursos, participar de encontros no âmbito da 

educação, para estar mais atualizados e buscar formas mais criativas de realizar o 

seu trabalho pedagógico. Além dessas ações, senti a necessidade de ingressar num 

grupo de estudos, assim procurei o EMFoco, para ter contato com professores que 

compartilhassem de ideias semelhantes às minhas, como a compreensão da 

importância do estudo e da pesquisa para o trabalho docente. 

Nesse sentido, o Projeto GESTAR na Escola desempenha um papel 

fundamental, ao estimular os professores no desenvolvimento de teorias da 

educação na contemporaneidade, relacionando-as com as atividades da sala de 

aula, além de orientar a elaboração e realização de projetos interdisciplinares e 

multidisciplinares. 
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Desse modo, no trabalho que realizo no âmbito da proposta de Formação 

Continuada do Projeto GESTAR na Escola, além de fornecer alternativas de 

atividades que subsidiem a prática do professor, oriento leituras que fundamentam a 

aplicação dessas atividades no contexto das pesquisas sobre a Educação na 

contemporaneidade. Assim, inquietava-me entender o que ocorre no percurso que 

os professores fazem no contexto da formação que o Projeto oferece. Saber se 

essas orientações atendem às necessidades dos professores, e analisar quais são 

as implicações das orientações do professor-formador na sua prática pedagógica 

docente. 

 

RUMO À PESQUISA 
 

Motivada pela coordenação pedagógica do Projeto GESTAR na Escola, em 

2013, realizei algumas disciplinas como aluna especial do Mestrado do Programa de 

Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade (PPGEduc) da UNEB, 

ingressando como aluna regular em 2014, com a finalidade de elucidar questões que 

fundamentavam algumas inquietações acerca do Projeto. 

 

A questão Norteadora 

 

Considerando a relevância social que o Projeto GESTAR na Escola 

desempenha na formação continuada de professores da Educação Básica, 

oferecendo subsídios para a prática pedagógica docente, na busca incessante por 

uma orientação que forneça aos professores de Língua Portuguesa e de 

Mátemática, da Rede Estadual da Bahia, no âmbito do Ensino Fundamental do 6º ao 

9º ano, as bases para um ensino que motive os alunos a aprender de maneira 

prazerosa, justifica-se a necessidade de analisar, a partir da seguinte questão 

norteadora: “Quais as implicações da proposta de formação continuada 

oferecida pelo Projeto GESTAR na Escola para a prática pedagógica dos 

docente da Educação Básica?” 

Resultante das minhas leituras, esta questão vem se desdobrando em outras 

mais específicas: O que significa implicação? Quais são as perspectivas dos 

professores sobre formação docente? Quais são os significados que os professores 

aportam à formação continuada? Quais são as concepções de prática pedagógica 
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dos professores? Os professores-cursistas adotam as diretrizes da proposta de 

formação continuada, do Projeto GESTAR na Escola, no âmbito da sua prática 

pedagógica? Como essas diretrizes se apresentam nos planos de trabalho dos 

professores? Quais são as influências do Projeto GESTAR na Escola no 

planejamento das atividades didáticas do professor da educação básica? Existem 

professores que trabalham na mesma escola e que adotam diretrizes diversas das 

que são indicadas pelo Projeto GESTAR na Escola? 

Estas indagações acompanham-me desde que passei a integrar o quadro 

funcional do Projeto como formadora-especialista. Inquietava-me entender até que 

ponto o Projeto GESTAR na Escola consegue fornecer subsídios para a prática 

docente e se os professores que afirmam seguir as suas orientações realmente 

utilizam os materiais didáticos, propostos pelo Projeto, no seu planejamento. 

O recorte desta pesquisa para a Matemática está relacionado ao fato de a  

minha formação inicial ser de Licenciatura na referida área, e ter maior intimidade 

para tratar dos aspectos peculiares que dizem respeito às suas especificidades. No 

período de 2015, atuei como Formadora do Projeto GESTAR na Escola, atendendo 

aos professores da Região da Cidade Baixa, no Município de Salvador. Sendo 

assim, fiz o convite para participar desta pesquisa, aos doze professores que 

atendo; desses, quatro tiveram interesse, tornando-se colaboradores deste processo 

investigativo. 

Gatti e Barreto (2009) salientam que o interesse pela formação continuada 

tem crescido consideravelmente, tanto do lado da demanda como da oferta. No 

entanto, percebe-se que os resultados desses cursos ofertados aos professores 

ainda estão distantes das reais necessidades no contexto da sala de aula, 

apresentando algumas deficiências evidentes na relação teoria-prática. “De forma 

paradoxal, há muita formação e pouca mudança” (IMBERNÓN, 2010, p. 39). É muito 

comum o professor participar de cursos de formação continuada, ou de atualização 

pedagógica, e retornar para a sala de aula sem segurança suficiente para aplicar 

com os seus alunos as experiências desenvolvidas ao longo da formação, e sem 

tenacidade para socializar os conhecimentos construídos com os colegas de área. 

Esse fato se repete com frequência, possivelmente por causa da vulnerabilidade em 

se esmerar numa zona de risco, devido à mudança de postura proposta pelos 

programas de formação, agravado pela falta de acompanhamento de um profissional 
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que lhe oriente no planejamento e execução de suas ações didáticas e na 

socialização com os demais colegas. 

O professor-cursista do Projeto GESTAR na Escola conta com o apoio do 

professor-formador no planejamento e na execução das atividades pedagógicas, 

bem como na socialização dos conhecimentos construídos com os pares e 

articulação de ações com a direção e coordenação da instituição. 

 

O objeto da pesquisa 
 

Tendo em vista estes fatores elencados, considerando a necessidade em 

analisar as especificidades da formação continuada oferecida pelo Projeto GESTAR 

na Escola, esta pesquisa se propôs a investigar, no âmbito do PPGEduc/UNEB, as 

implicações da formação continuada na prática pedagógica do professor. 

 
Os objetivos 

 
O objetivo foi analisar as implicações da proposta de formação continuada 

oferecida pelo Projeto GESTAR na Escola, na prática pedagógica docente, no 

contexto da Educação Básica, nos anos finais do Ensino Fundamental da Rede 

Estadual de Ensino em Salvador, com a finalidade de definir as concepções de 

formação docente e de formação continuada de professores no contexto do Projeto 

GESTAR na Escola; identificar quais são as influências da proposta de formação 

continuada do Projeto no planejamento das ações didáticas do professor de 

Matemática; e desvelar, a partir das narrativas do professor-cursista, as 

peculiaridades da sua atuação profissional e seu ponto de vista sobre a mediação do 

Projeto GESTAR na Escola no contexto da sua prática pedagógica. 

 

A proposta metodológica 
 

Desse modo, foi realizada uma pesquisa qualitativa, utilizando a abordagem 

(auto)biográfica, por meio de entrevistas narrativas de quatro professores de 

Matemática da Rede Estadual de Ensino em Salvador, cursistas do Projeto GESTAR 

na Escola. Foram desenvolvidos estudos bibliográficos acerca da formação docente 

na contemporaneidade, analisando os desafios e perspectivas da prática 

pedadógica do professor e o aporte das políticas públicas de formação continuada, 
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além de um estado da arte da pesquisa sobre o Programa GESTAR II, situando a 

implementação do Projeto GESTAR na Escola no Estado da Bahia. 

A análise das entrevistas narrativas, realizada com os sujeitos da pesquisa, 

evidenciaram algumas implicações da proposta de formação continuada do Projeto 

na prática pedagógica docente. Foram realizadas também observações da atuação 

desses profissionais no seu local de trabalho e análise de documentos do Projeto. 

 
COMPOSIÇÃO DA DISSERTAÇÃO 
 

A dissertação é composta por uma introdução, quatro seções e as 

considerações finais. A introdução apresenta o estudo realizado, descreve o tema da 

pesquisa, o objeto de estudo, os objetivos, a justificativa, a proposta metodológica 

que foi adotada e a estrutura da dissertação. Na primeira seção, explicito o 

referencial teórico explorado neste estudo, com foco nos enlaces da formação 

continuada do professor da educação básica no contexto da sua prática pedagógica. 

Discuto as políticas públicas de formação continuada; a docência na 

contemporaneidade; os olhares acadêmicos sobre a formação de professores; o 

conteito de implicação que norteia esta investigação; a formação do professor de 

Matemática; os desafios e as perspectivas da prática pedagógica docente; o estado 

da arte da pesquisa sobre o Programa GESTAR; a Educação Básica no âmbito da 

Rede de Ensino na Bahia. Na segunda seção, realizei uma descrição do contexto da 

investigação e do percurso metodológico em consonância com os estudos da 

pesquisa qualitativa. A terceira seção compõe a análise das narrativas concernentes 

às políticas e trajetórias de formação absorvendo percepções da análise 

documental. A quarta seção refere-se às narrativas e às observações realizadas no 

âmbito da identidade docente, da prática pedagógica e das implicações. E, 

finalmente, são elencadas algumas considerações finais sobre este estudo, nas 

quais descrevo as principais conclusões deste trabalho, retomo às questões iniciais, 

desvelo, a partir dos dados, os principais desfechos e anuncio as questões que 

surgiram ao longo da pesquisa e que podem dar margem a futuros estudos. 
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1. FORMAÇÃO DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA: as leis e as políticas 

 

Os professores devem combater a dispersão e valorizar o 

seu próprio conhecimento profissional docente, 

construído a partir de uma reflexão sobre a prática e de 

uma teorização da experiência. É no coração da 

profissão, no ensino e no trabalho escolar que devemos 

centrar nosso esforço de renovação da formação de 

professores. (NÓVOA, 2013, p. 204) 

 

 

Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional 

(LDBEN), em 1996, o debate sobre a formação docente no Brasil assumiu destaque 

na discussão sobre a Educação. Pensar e produzir políticas públicas para este setor 

incluía, necessariamente, uma releitura sobre as propostas até então em vigor para 

a formação dos professores, tanto a inicial como a continuada. As instâncias 

governamentais, em níveis nacional, estaduais e municipais, ofertaram variados 

programas voltados para a formação docente. Cada um deles atendia a determinado 

público com objetivos específicos – e o principal deles foi melhorar os índices de 

aprendizagem, sempre baixos 7 . Todos eles, contudo, enfrentaram problemas, 

vicissitudes e desafios os mais variados, devido à complexidade que é a Educação 

brasileira, promovendo ainda mais questionamentos sobre o assunto: o que é 

formação docente? Em que níveis ela reverbera no trabalho do professor? O que e 

como desenvolver cursos de formação para professor? Estas são algumas das 

perguntas que são feitas por educadores, gestores públicos e instituições que 

desenvolvem programas formativos. Responder tais perguntas torna possível 

perceber algumas alternativas para a melhoria da Educação Básica, mais 

especificamente, no contexto atual.  

A Secretaria de Educação do Estado da Bahia, nos últimos anos, também tem 

promovido cursos formativos para os professores da Rede, seja para formação 

inicial ou continuada, desde 1996, à luz da LDBEN. Uma dessas propostas foi o 

Programa GESTAR II, destinado a professores de Língua Portuguesa e Matemática 

que atuam do 6º ao 9º do Ensino Fundamental II, desde 2002.  

                                                           
7
 Na atualidade, é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) que se tornou referência 

para pensar políticas de Educação Básica no Brasil, e promover ações de formação docente está 
incluído nesse processo. Os gestores públicos acreditam que o melhoramento destes indicadores 
depende, em parte, da melhoria na qualidade do trabalho do professor. 
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Sendo assim, os fundamentos deste estudo perpassam por esta questão no 

âmbito do Projeto GESTAR na Escola. Para tanto, é necessário lançar olhares mais 

pontuais sobre as políticas nacionais de formação. 

 

1.1 Políticas públicas de formação de professores 
 

Na esfera das políticas que regem a educação nacional, a LDBEN se 

apresenta como o eixo norteador que orienta a organização da educação no Brasil e 

determina que a formação de professores deve atender às especificidades de cada 

fase do desenvolvimento do estudante. Para tanto, a formação inicial precisa 

propiciar o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais específicos da área 

de atuação do professor, associando teoria e prática por meio de estágios 

supervisionados, bem como por um aproveitamento de experiências vivenciadas em 

outras instituições de ensino e em outras atividades profissionais, para que tenha as 

implicações vislumbradas pelo professor (BRASIL, 2011a). 

A LDBEN passou a exigir que os professores que atuavam na Educação 

Básica tivessem nível superior 8  para o exercício da docência. Antes disso, a 

prioridade na formação docente era o domínio dos conhecimentos científicos da 

área de ensino do professor, sem, necessariamente, relacioná-los com contextos 

mais específicos ou com outros componentes curriculares. 

Segundo Veiga e Viana (2012, p. 16), a necessidade da continuidade da 

formação através do Ensino Superior era imprescindível, porque o docente do 

século XX/XXI “deve estar preparado para trabalhar com uma nova concepção de 

currículo, de avaliação, de gestão para formar o aluno competente para atender com 

qualidade ao mundo do trabalho”. 

Com a finalidade de desenvolver uma política de ações voltadas para a 

garantia da qualidade na Educação, o Governo Federal propôs a instituição de um 

Plano Nacional da Educação (PNE), desde a Constituição Federal de 1988, a qual 

previu expressamente o estabelecimento do PNE por lei, definida pelo Art. 214. Em 

sua redação original, o artigo previa a consignação do Plano com duração plurianual 

e apenas visava a uma articulação e desenvolvimento em seus diversos níveis, 

                                                           
8
 O Art. 62 da LDBEN admite a formação oferecida em nível médio na modalidade normal para o 

exercício do magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino fundamental.   
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integrando ações do Poder Público. A nova escrita, instituída a partir da Emenda 

Constitucional Federal n. 59, de 11/11/2009, estabelece 

 
[...] o Plano Nacional de Educação, de duração decenal, com o objetivo de 
articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e 
definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para 
assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos 
níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes 
públicos das diferentes esferas federativas que conduzam à:  
I - erradicação do analfabetismo; 
II - universalização do atendimento escolar; 
III - melhoria da qualidade do ensino; 
IV - formação para o trabalho; 
V - promoção humanística, científica e tecnológica do País; 
VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 
educação como proporção do produto interno bruto. (BRASIL, 2010, p. 43) 
 
 

Este processo foi reforçado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDBEN (Lei n. 9.394/96), que dispôs à União o dever de elaborar o PNE, 

em conjunto com os estados, o Distrito Federal e os municípios (BRASIL, 2014a). 

Fruto de vários embates políticos, carregado de erros e acertos, o PNE enfrentou 

diversos altos e baixos na sua constituição. O primeiro Plano aprovado por lei foi 

instituído para vigência no período de 2001-2010, regulamentado pela Lei n. 10.172, 

de 9 de janeiro de 2001, a qual foi sancionada com nove vetos, o que pode ter 

causado a impressão de que os problemas que implicaram na recusa da sanção 

dessa lei na íntegra enfraqueceram a sua credibilidade, mas foram necessários para 

evitar que gerassem algumas obrigações jurídicas. Apesar de ter sido considerado 

como “uma mera carta de intenções” (BRASIL, 2014a, p. 14) por alguns analistas, 

este Plano contribuiu para a construção de importantes políticas e programas 

essenciais voltados à melhoria da educação. 

Nesse mesmo período de implementação do primeiro PNE, o MEC ofertou 

aos profissionais da educação alguns cursos de formação inicial e continuada com o 

intuito de implementar o que estava previsto no Plano. De acordo com Gatti (2008), 

antes mesmo de sancionada a lei que definiu o primeiro PNE, cresceu de forma 

geométrica a oferta de cursos de formação continuada para professores com a 

finalidade de dar atendimento à demanda de desafios postos aos sistemas 

educacionais em função das mudanças nos conhecimentos e nas tecnologias 

consoantes no mundo do trabalho. Este documento baseava-se no fato de que o 

conhecimento dos professores, adquirido nos cursos de graduação, se tornasse 

insuficiente em relação às necessidades da sociedade contemporânea, que vivia 
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muitas mudanças naquele momento. A autora descreve que, na década de 1998-

2008, as políticas educacionais, tanto em nível nacional como regional, incorporaram 

essa emergência na busca de oferta de cursos em resposta aos problemas 

identificados nessa frente. 

As instâncias governamentais se mobilizaram na implementação de cursos de 

formação continuada para os docentes que atuavam na Educação Básica, tomando 

certos cuidados para a garantia da qualidade desses programas na esfera pública. 

Dessa forma, os cursos ofertados na Rede Pública de Ensino foram organizados por 

editais e resoluções executivas que determinavam os critérios da sua oferta. A 

exemplo, cito a Resolução CD/FNDE 35/2009 9  que estabelecia orientações e 

diretrizes para a concessão e o pagamento de bolsas de estudo e pesquisa no 

âmbito do Programa GESTAR II. Este documento apresentava o Programa GESTAR 

II, como uma Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da 

Educação Básica, na ordem do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE)10, 

mas foi revogada pela Resolução CD/FNDE 24/2010, que regulamenta a oferta de 

bolsas do FNDE para todos os programas11 de formação inicial e continuada de 

professores e demais profissionais de educação, implementados pela Secretaria de 

Educação Básica do Ministério da Educação (SEB/MEC).  

As discussões no entorno das políticas de formação continuada para 

professores também incluíam na agenda conferências, fóruns e reuniões mundiais 

de órgãos internacionais da educação, como o Banco Mundial e a Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), com discussões 

de propostas para melhoria da educação e garantia universal do direito à educação 

de qualidade para todos, por entender que essa é uma das formas prioritárias de 

promoção do desenvolvimento social, oferecendo melhores oportunidades aos 

indivíduos (GATTI, 2008). 

                                                           
9
 Resolução CD/FNDE n. 35, de 13 de julho de 2009. 

10
 O PDE foi um programa do Ministro da Educação aprovado e regulamentado pelo Decreto n. 6.094 

em 24 de abril de 2007, com o objetivo de melhorar a Educação no País, em todas as suas etapas, 
em um prazo de quinze anos, estabelecendo como prioridade a Educação Básica. (BRASIL, 2007b) 
11

 Programa GESTAR; PRÓ-LETRAMENTO; Rede Nacional de Formação Continuada de Professores 
da Educação Básica; Programa Escola de Gestores da Educação Básica; Programa de Apoio aos 
Dirigentes Municipais de Educação; Curso Técnico de Formação para os Funcionários da Educação; 
Programa Mais Leitura; Conselhos Escolares; Programa Nacional de Capacitação dos Conselheiros 
Municipais de Educação; Formação Continuada de Profissionais da Educação Infantil; Programa 
Escolas Bilíngües de Fronteira. 
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Para promover a formação inicial e continuada de professores, foram 

propostos e executados alguns programas com a finalidade de oferecer atendimento 

aos profissionais da Educação Básica. O MEC constituiu em convênio com 

universidades, a Rede Nacional de Formação Continuada, a partir de 2003 (BRASIL, 

2006a). Dentre esses cursos, destaca-se o Programa de Formação de Professores 

em Exercício (PROFORMAÇÃO)12, realizado, desde 1999, pelo MEC, em parceria 

com estados e municípios na modalidade a distância, para os professores das 

regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste em nível médio com habilitação ao 

magistério. A abrangência foi ampliada para todas as regiões, a partir de 2004. Com 

base no PROFORMAÇÃO, foi criado o Programa de Formação Inicial para 

Professores em Exercício na Educação Infantil (PROINFANTIL)13, em 2005, para 

“contemplar as demandas específicas de formação do magistério da educação 

infantil” (GATTI; BARRETO; ANDRÉ, 2011, p. 62). 

O Decreto n. 5.800, de 8 de junho de 2006, instituiu o Sistema UAB, voltado 

para o desenvolvimento da formação inicial de professores na modalidade de 

educação a distância, com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e 

programas de educação superior no País. O MEC lançou o Programa de Formação 

Inicial para Professores em exercício nos Ensinos Fundamental e Médio (PRÓ-

LICENCIATURA) 14 , para atender aos docentes que não possuíam habilitação 

específica na sua área de atuação. 

Nesse mesmo período, com o objetivo de orientar os professores que atuam 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental, na perspectiva de nortear o trabalho com 

a leitura/escrita e matemática, tendo em vista a ampliação do Ensino Fundamental 

de oito para nove anos, que inclui as crianças a partir de seis anos nesse contexto, o 

MEC lançou o Programa de Formação Continuada de Professores das Séries 

Iniciais do Ensino Fundamental (PRÓ-LETRAMENTO)15, realizando-o em parceria 

com universidades que integram a Rede Nacional de Formação Continuada e com 

adesão dos estados e municípios. (BRASIL, 2008b). 

Mesmo diante dos avanços nas instâncias públicas na oferta de formação 

inicial e continuada para os professores, atendendo a algumas das determinações 

do primeiro PNE na educação, em 20 de dezembro de 2010, o MEC encaminhou ao 

                                                           
12

 Para saber mais sobre o Programa PROFORMAÇÃO, acessar: http://proformacao.proinfo.mec.gov.br/default.asp. 
13

 Para saber mais sobre o Programa PROINFANTIL, acessar: http://portal.mec.gov.br/proinfantil. 
14

 Para saber mais sobre o Programa PRÓ-LICENCIATURA, acessar: http://portal.mec.gov.br/pro-licenciatura. 
15

 Para saber mais sobre o Programa PRÓ-LETRAMENTO, acessar: http://portal.mec.gov.br/pro-letramento. 

http://proformacao.proinfo.mec.gov.br/default.asp
http://portal.mec.gov.br/proinfantil
http://portal.mec.gov.br/pro-licenciatura
http://portal.mec.gov.br/pro-letramento
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Congresso Nacional uma emenda que apresentava duras críticas ao PNE 2001-

2010, com novas propostas para o PNE 2011-2020, que tramitou no Congresso para 

que houvesse ampla análise da proposta (BRASIL, 2015a). Somente em 2014, foi 

aprovado o segundo PNE pela Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014, com objetivos 

e metas para o ensino em todos os níveis (Básico e Superior) a serem executados 

num período de dez anos (2014-2024). Tal lei tinha como finalidade  

 
consolidar um sistema educacional capaz de concretizar o direito à 
educação em sua integralidade, dissolvendo as barreiras para o acesso e a 
permanência, reduzindo as desigualdades, promovendo os direitos 
humanos e garantindo a formação para o trabalho e para o exercício 
autônomo da cidadania. (BRASIL, 2015a, p. 9) 
 

 

O PNE 2014-2024 é um documento com diretrizes voltadas para políticas 

públicas da educação e estabelece 20 metas, com estratégias para serem 

implementadas nessa área, das quais quatro são específicas para a formação 

docente, para atender à diretriz que institui a valorização dos profissionais da 

educação. 

A Meta 15 visava garantir, até 2015, a política nacional de formação dos 

profissionais da educação16  integrando as Redes estaduais e municipais com a 

União e o Distrito Federal para assegurar que todos os professores da Educação 

Básica tenham formação de nível superior na área de conhecimento na qual atuam. 

Esta meta ficou fortalecida com a Lei n. 11.502/2007, que modificou as 

competências e a estrutura organizacional da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) 17 , reestabelecendo-a com a função de 

coordenar o Sistema Nacional de Pós-Graduação brasileiro e fomentar a formação 

inicial e continuada de professores para a Educação Básica. 

A Nova CAPES teve suas ações consolidadas com o Decreto n. 6755, de 29 

de janeiro de 200918, que instituiu a Política Nacional de Formação de Profissionais 

                                                           
16

 No PNE considera-se profissionais da educação conforme os incisos I, II e III do caput do art. 61 da 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 2014b).  
17

 A CAPES foi criada em 11 de julho de 1951, pelo Decreto nº 29.741. Foi extinta pela Medida 
Provisória nº 150, de 15 março de 1990, desencadeando intensa mobilização das pró-reitorias de 
pesquisa e da pós-graduação das universidades. A Lei nº 11.502/2007, homologada no dia do 
aniversário da Coordenação, 11 de julho criou a Nova CAPES. Fonte: Fundação CAPES. Ministério 
da Educação. Disponível em: <http://www.capes.gov.br/historia-e-missao>. Acesso em: 17.set/2016. 
18

 Revogado pelo Decreto n. 8.752, de 9 de maio de 2016. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8752.htm#art19>. Acesso em: 
04.out/2016.  
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do Magistério da Educação Básica. Sendo assim, a CAPES assumiu as disposições 

do Decreto, por meio da criação de duas diretorias, de Educação Básica Presencial 

(DEB) e de Educação a Distância (DED). Dessa forma, além do Sistema UAB, foi 

criado o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica 

(PARFOR) 19 , para atender o disposto no artigo 11, inciso III, do Decreto n. 

6.755/2009, na oferta emergencial de cursos de licenciaturas para os docentes em 

exercício, há pelo menos três anos na Rede Pública de Educação Básica, que 

sejam: graduados não licenciados; licenciados em área diversa da atuação docente; 

de nível médio, na modalidade Normal. 

A CAPES passou a gerir a Plataforma Paulo Freire em 2012 – um sistema 

eletrônico criado pelo MEC em 2009 para facilitar o acompanhamento do 

PARFOR –, reestruturando-o para incluir um conjunto de ações que agilizasse a 

revisão do planejamento da formação inicial dos professores da Educação Básica. 

No sistema da Plataforma, os professores têm acesso à listagem de oferta de cursos 

pelas Instituições de Ensino Superior (IES), fazem uma pré-inscrição, que é validada 

pelas secretarias municipais e estaduais de educação, e podem acompanhar toda 

oferta de cursos que é disponibilizado no âmbito do PARFOR.  

Com essa oferta, o número de professores da Educação Básica com 

formação em nível superior veio crescendo. A porcentagem de docentes diplomados 

em 2012 era de 73,1%; foi para 74,8% em 2013; chegando a 76,2% em 2014. O 

Gráfico I apresenta claramente essa evolução, pode-se observar que, desde 2008, a 

porcentagem de docentes diplomados só vem aumentando. No entanto, esse 

indicador mostra que o PARFOR ainda precisa evoluir para atingir a meta nacional, 

pois se em 2014, 76,2% dos docentes eram diplomados, significa que, mesmo tendo 

mais da metade dos professores com formação em nível superior, ainda existiam 

cerca de um quarto dos professores que lecionavam mesmo sem ter formação sem 

ter diploma universitário. 

 

 

 

                                                           
19

 O PARFOR consiste em um conjunto de ações do MEC, em parceria com as IPESs e secretarias 
de Educação estaduais e municipais “para ministrar cursos superiores a professores em exercício em 
escolas públicas que não possuem a formação adequada prevista pela LDB”. (GATTI; BARRETO; 
ANDRÉ, 2011, p. 54) 
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GRÁFICO I. Porcentagem de professores da Educação Básica com curso 
superior20 
 
 

 

Fonte: MEC/INEP/DEED/Censo Escolar / Elaboração: Todos Pela Educação 

 

A Meta 16 consiste em formar em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta 

por cento) dos professores da Educação Básica, até 2014, garantindo a todos os 

profissionais da educação formação continuada em sua área de atuação, que 

atenda às demandas dos sistemas de ensino. Em paralelo ao PNE, estava em fase 

de elaboração o Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG 2011-2020), para dar 

continuidade ao PNPG 2005-2010, incluindo novas e importantes reflexões. Devido 

a problemas de várias ordens, aquele que seria o IV Plano, não chegou a ser 

implantado na prática. No entanto, suas diretrizes pautaram as ações da CAPES no 

período de 1996-2004 e serviu de base para o V Plano em vigor. Este documento 

                                                           
20

 Fonte: MEC/INEP (2016). Disponível em: <http://www.observatoriodopne.org.br>. Acesso em: 
22.set/2016. 
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tem servido como uma diretriz para que os cursos de Pós-graduação possam 

cumprir sua parte no desenvolvimento de ações em consonância com a meta 16.  

O PNPG 2011-2020 é constituído de duas partes: as diretrizes do plano, 

composto pelos capítulos que tratam da situação atual, das previsões e dos 

indicadores para o futuro da Pós-graduação; e os documentos setoriais, que incluem 

os textos elaborados por especialistas convidados. No cômputo das ações na oferta 

de cursos de Pós-graduação, os dados do INEP também apontam para uma 

evolução na porcentagem de professores da Educação Básica pós-graduados, como 

pode ser observado no gráfico a seguir. Esse número passou de 28,6%, em 2012, 

para 30,2%, em 2013, e 31,4%, em 2014. 

 

GRÁFICO II. Porcentagem de professores da Educação Básica com Pós-
graduação21 

 

Fonte: MEC/INEP/DEED/Censo Escolar / Elaboração: Todos Pela Educação 

                                                           
21

 Vide nota de ropapé anterior. 
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Se, em 2014, apenas 31,4% dos professores da Educação Básica possuiam 

Pós-graduação, significa que ainda existe muito a ser feito para atingir a meta de 

50%, até o final da vigência do atual PNE. Assim, é fundamental que o MEC cumpra 

seu papel intendente, assegurando uma qualidade mínima para os cursos de Pós-

graduação ofertados.  

Os relatórios de avaliação trienal dos cursos de Pós-graduação scricto 

sensu22 apresentados pela CAPES em 2010 e em 2013, apontam que a qualidade 

dos cursos de Pós-graduação vem se mantendo instável ao longo dos anos, 

conforme pode ser observado no gráfico a seguir.  

 

GRÁFICO III. Comparação da distribuição das notas nas avaliações trienais 
2010 e 2013 dos cursos de Pós-graduação scricto sensu23 
 

 

Fonte: CAPES/MEC 

 

É possível observar que a maioria dos cursos apresentaram a nota máxima 4 

(quatro). No triênio avaliado em 2010, e, em 2013, essa proporção aumentou 

minimamente. Além disso, a quantidade de cursos com nota 5 (cinco) diminuiu, ao 

invés de aumentar. 

                                                           
22

 Nessa avaliação, foram considerados os cursos de mestrado e doutorado acadêmico e os 
mestrados profissionais. A escola considerada foi de 1 a 7, sendo que para os mestrados a nota 
máxima é 5 e para os doutorados a nota máxima é 7. 
23

 Fonte: CAPES/MEC (2013). Disponível em: 

<http://www.avaliacaotrienal2013.capes.gov.br/resultados/planilha-de-notas>. Acesso em: 
22.set/2016. 
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A meta 17 diz respeito à valorização dos profissionais que exercem o 

magistério na Educação Básica das Redes Públicas, com a finalidade de equiparar, 

até 2019, o seu rendimento médio com os demais profissionais com a mesma 

escolaridade. Esta meta vem se desenvolvendo com muita dificuldade, por conta da 

situação financeira do Brasil. O rendimento médio dos professores da Educação 

Básica da Rede Pública em 2012 apresentava que cerca de 57,1% estavam com o 

rendimento médio equivalente aos demais profissionais com a mesma escolaridade. 

No entanto, em 2013, houve uma queda, revelando que apenas 50,2% dos 

profissionais da Educação Básica atendiam a este critério, evoluindo para 54,5% em 

2014.  

 

Gráfico IV. Rendimento médio dos professores da Educação Básica da Rede 
Pública em relação ao rendimento médio dos demais profissionais por nível de 
escolaridade24 

 

Fonte: MEC/INEP/DEED/Censo Escolar / Elaboração: Todos Pela Educação 

 

                                                           
24

 Vide nota de ropapé 20, na página 36. 
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É preciso que as instâncias governamentais priorizem a educação, movendo 

ações de progressão salarial que possibilitem uma evolução mais acentuada nesta 

meta. A educação é uma das principais fontes do desenvolvimento cultural, social e 

econômico de um país, e os professores devem ser valorizados e reconhecidos 

como profissionais que oferecem importantes contribuições nesse aspecto. A 

diferença salarial entre professores e demais profissionais com mesmo nível de 

instrução precisa ser minimizada. Enquanto salário e carreira não forem atraentes, o 

número de jovens dispostos a seguir a carreira do magistério continuará sendo 

baixo. Elevar os salários do magistério é uma opção mais política do que técnica.  

A Meta 18 visa assegurar a proposição dos termos do inciso VIII do art. 206 

da Constituição Federal para que, no máximo até 2016, sejam apresentandos 

“planos de carreira para os(as) profissionais da educação básica e superior pública 

de todos os sistemas de ensino” (BRASIL, 2014b, p. 12). Assim como a meta 17, a 

meta 18 também vem se desenvolvendo com bastante dificuldade. A proposição do 

PNE 2014-2024 é que se deve tomar como referência a Lei n. 11.738, de 16 de julho 

de 2008, que define o piso salarial profissional nacional25 para os profissionais do 

magistério público da educação básica. A referida Lei foi sancionada em 2008, mas 

somente passou a vigorar em 2013, quando o Supremo Tribunal Federal 

reconheceu sua constitucionalidade, obrigando todos os entes federativos ao 

cumprimeito da Lei. 

O plano de carreira é um dos instrumentos da gestão cujo objetivo principal é 

o desenvolvimento pessoal e profissional do professor. Portanto, é importante que 

os sistemas públicos de ensino assegurem planos de carreira atraentes e deem 

condições adequadas para o professor planejar o seu futuro com mais segurança. 

Um bom plano possibilita a progressão na carreira sem ter que deixar a sala de aula. 

O observatório do PNE não dispõe de um indicador que permita o 

acompanhamento desta meta. Logo, é utilizado um indicador auxiliar, produzido com 

dados da Pesquisa de Informações Básicas Municipais do IBGE, que informa o 

número de municípios que possuem ações de regulamentação e de valorização da 

carreira do magistério. Analisando esses dados do IBGE, pode-se observar que, em 

                                                           
25

 O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da Educação Básica 
é o valor mínimo que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem fixar para o 
vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica para a formação em nível 
médio, na modalidade Normal, com jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais. (BRASIL, 
2008c) 
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2006, 1.851 Municípios apresentaram ações de regulamentação e de valorização da 

carreira do magistério. Esse número evoluiu para 2.778, em 2009, conforme o 

gráfico a seguir. 

 

GRÁFICO V. Municípios com ações de regulamentação e de valorização da 
carreira do magistério26 
 

  
  2006                                                     2009 

Fonte: IBGE/Perfil dos Municípios Brasileiros (Munic) / Elaboração: Todos Pela Educação 

 

O PNE 2014-2024 estabeleceu estas metas visando à qualificação da 

formação docente, tendo em vista uma melhoria no sistema educacional brasileiro 

em grande escala. Além do PNE e dos programas de formação docente, com 

iniciativas que atendem desde a formação inicial até a formação continuada do 

professor, no bojo dessa discussão foi instituída a Resolução CNE/CP 2/2015, que 

“define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior 

(cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de 

segunda licenciatura) e para a formação continuada” (BRASIL, 2015b). 

Esse documento regulamentou as ações das instituições formadoras no 

atendimento das metas estabelecidas pelo PNE no contexto da formação de 

                                                           
26

 Vide nota de ropapé 20, na página 36. 
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professores (inicial e continuada). A Resolução CNE/CP 2/2015 considera a 

formação docente inicial e continuada para a Educação Básica como um 

 
[...] processo dinâmico e complexo, direcionado à melhoria permanente da 
qualidade social da educação e à valorização profissional, devendo ser 
assumida em regime de colaboração pelos entes federados nos respectivos 
sistemas de ensino e desenvolvida pelas instituições de educação 
credenciadas. (BRASIL, 2015b, p. 4) 
 
 

De acordo com o documento, a formação inicial destina-se à preparação de 

profissionais para exercer o magistério no contexto da Educação Básica, enquanto a 

formação continuada visa ao desenvolvimento permanente desse profissional,  

 
[...] a partir de compreensão ampla e contextualizada de educação e 
educação escolar, visando assegurar a produção e difusão de 
conhecimentos de determinada área e a participação na elaboração e 
implementação do projeto político-pedagógico da instituição, na perspectiva 
de garantir, com qualidade, os direitos e objetivos de aprendizagem e o seu 
desenvolvimento, a gestão democrática e a avaliação institucional. 
(BRASIL, 2015b, p. 3) 
 
 

A Resolução estabelece os princípios e fundamentos que uma instituição 

formadora (universidades e centros de formação de um modo geral) deve incluir no 

planejamento das suas ações. Então, é imprescindível que os cursos de formação 

inicial e continuada considerem as determinações desse documento no seu Projeto 

Político de Curso (PPC), dentre outros documentos que regulamentam o seu 

funcionamento, tendo até o ano de 2017 para se adequar ao que determina essa 

nova resolução. 

Desse modo, faz-se necessário entender o perfil do docente na atual 

conjuntura da contemporaneidade, o papel das instituições formadoras e as relações 

que se estabelecem para a promoção da formação do professor. 

 
1.2 A docência na contemporaneidade 
 

A profissão docente tem passado por mudanças ao longo dos tempos, 

provocadas por novas configurações sociais, científicas e tecnológicas que afetam a 

sociedade e interferem, consideravelmente, no papel do professor, deixando 

entreabertas lacunas entre o ideal e a realidade do trabalho docente. A busca por 

cursos de atualização, especialização, pós-graduação, dentre outros, para o 

aprimoramento dos conhecimentos da área que atua, é muito comum entre os 
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professores. Mas esse processo de busca não é simples, nem transitório. Exige uma 

dedicação contínua no aperfeiçoamento dos seus conhecimentos e da sua prática 

pedagógica. Silva (2007, p. 52) explica que “Aprender a ensinar, a ser professor, a 

fazer parte dessa profissão são processos de longa duração”. 

O papel das instituições que formam o docente é preeminente, mas é a 

autonomia docente que possibilita a busca pelo aprimoramento dos seus 

conhecimentos, por meio dos cursos de aperfeiçoamentos, eventos acadêmicos e 

leituras contemporâneas, como ocorreu com alguns sujeitos participantes desta 

investigação. 

A professora Mércia27 afirma que, em sua formação inicial, sentiu falta de 

elementos da Matemática Básica que favorecessem uma abordagem mais atrativa 

para o aluno. Percebendo essa carência na sua prática, resolveu fazer outros cursos 

para preencher essas lacunas. 

 
Busquei um curso de especialização em projetos matemáticos, busquei o 
GESTAR para ensinar a matemática de uma maneira que fosse 
interessante e atrativa para o menino. [...] como eu senti essa dificuldade na 
minha prática, eu sempre fui buscando outros cursos para preencher essas 
lacunas da minha formação inicial. (Mércia)

 
 

 
 

Este excerto de narrativa revela como os professores expressam uma 

preocupação no resultado de seu trabalho, avaliado, em parte, pelo interesse dos 

estudantes. Para tanto, a partir da própria iniciativa, eles buscam inovação na sua 

formação, através de cursos de especialização e de formação continuada.   

Percebe-se, também, um destaque para uma das principais funções do 

professor, a de ensinar. Nos dias de hoje, a docência faz com que o professor 

extrapole os limites da sala de aula.  

 
Ensinar passa a exigir do professor nova postura sobre a construção 
histórica do conhecimento científico; não basta conhecer os conteúdos 
específicos; é preciso compreender como esses conteúdos foram 
concebidos e transformados pela comunidade científica ao longo da história. 
Ensinar exige também entendimento sobre como o estudante constrói o 
conhecimento e como o professor pode favorecer esse processo. 
(BRZEZINSKI; GARRIDO, 2001, p. 82) 
 
 

                                                           
27

 Foram utilizados nomes fictícios para os sujeitos desta investigação, em atendimento às normas do 
Comitê de Ética em Pesquisa da UNEB, conforme o que determina a Resolução n. 466/2012, que 
trata dos projetos de pesquisas envolvendo seres humanos. 
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Por outro lado, as emergentes mutações sociais e tecnológicas reforçam a 

necessidade de uma atualização profissional permanente, uma vez que é função da 

educação promover uma formação que garanta o desenvolvimento de habilidades 

necessárias à sociedade da informação, favorecendo a autonomia de professores e 

alunos, o trabalho individual e coletivo, a capacidade para tomar decisões, a 

polivalência, a flexibilidade, as atividades culturais e a vida social de um modo geral. 

É importante ainda pensar que:  

 
A instituição que educa deve deixar de ser “um lugar” exclusivo em que se 
aprende apenas o básico (as quatro operações, socialização, uma 
profissão) e se produzir o conhecimento dominante, para assumir que 
precisa ser também uma manifestação de vida em toda sua complexidade. 
[...] Deve ensinar, por exemplo, a complexidade de ser cidadão e as 
diversas instâncias em que se materializa: democrática, social, solidária, 
igualitária, intercultural e ambiental. (IMBERNÓN, 2011a, p. 8) 
 
 

No bojo dessa discussão, Tedesco (2015, p. 31) apresenta valiosa 

contribuição, destacando que “ensinar a pensar bem, a pensar melhor, está 

associado à ideia de formar um ser mais ‘humano’. Pessoas capazes de 

compreender a complexidade agirão de maneira mais responsável e consciente” 

(grifo do autor). Essa reflexão serve para entendermos o quanto é complexa a tarefa 

de educar. 

A LDBEN (BRASIL, 2011a) preconiza que a educação é um direito de todos e 

que é dever do Estado garantir uma educação pública e de qualidade. Então, a 

função da escola como espaço exclusivo de transmissão de saberes desloca-se 

para o espaço de produção de saberes dialogados, ou seja, de interação e troca 

entre professores e alunos. Contudo, desde o final dos anos 60, assiste-se a uma 

redefinição das funções docentes, em que a imagem do professor “detentor do 

conhecimento” perdeu lugar para uma concepção multifuncional docente, no qual 

diferentes papéis se misturam: formador, animador, organizador, mediador, dentre 

outros (NÓVOA, 1991). Essa questão é também tratada nas narrativas de alguns 

professores. A professora Maria, por exemplo, enfatiza o papel paternalista em que 

o professor muitas vezes se vê imbuído a desempenhar e destaca a importância do 

professor ficar atento a algumas questões delicadas que afetam o estudante e 

interferem na sua aprendizagem, conforme excerto de narrativa a seguir: 

 
Ser professor hoje é você ser um malabarista. O professor precisa ter uma 
sensibilidade para saber lidar com situações delicadas em sala de aula. 
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Tem que ser um pouco de tio, de tia, de mãe, de psicólogo [...] ser professor 
é ser multifacetado. (Maria) 
 
 

Segundo a narrativa de Maria, o professor não pode ignorar as adversidades 

que envolvem o estudante, mesmo se tratando de situações delicadas, uma vez que 

as peculiaridades desses eventos podem afetar a dinâmica da aula, tirando a 

concentração do aluno e afetando outros colegas. Por isso, o professor precisa estar 

preparado para situações de improviso e assumir alguns papéis que fogem da sua 

função didática, como destaca a professora, quando sinaliza que em alguns 

momentos o professor se vê assumindo o papel de pai, mãe ou psicólogo para 

conseguir administrar ocorrências embaraçosas que requerem um olhar sensível. 

A professora Mércia ressalta que o professor às vezes precisa assumir 

posturas de outras profissões para entender a delicadeza de algumas situações que 

envolvem o aluno, para saber lidar com elas em sala de aula. A professora relata 

que “Tem horas que o aluno precisa do psicólogo, do artista, do agente de saúde, da 

mãe... tem que saber ouvir e entender o sujeito que cada aluno traz consigo.” 

(Mércia) 

As narrativas das professoras Maria e Mércia evidenciam também a 

complexidade da função docente, com destaque para os fatores externos que 

influenciam na dinâmica da sala de aula. Em alguns momentos, o professor se vê 

tendo que agir de forma paternalista, tendo que se aproximar dos alunos para 

entender as razões de alguns comportamentos. É preciso ser paciente, saber ouvir e 

ter muita criatividade para lidar com a diversidade que cerca a sala de aula. Esses 

fatores abordados pelas professoras estão presentes no discurso de alguns 

pesquisadores, como Nóvoa (1995), Dantas (2008), Imbernón (2011a), Fávero 

(2011), Vaillant e García (2012), Mizukami (2013), Ferreira (2014), Sacristán (2014), 

os quais salientam que as responsabilidades que estão ao encargo do professor são 

diversas. 

De acordo com Silva (2007, p. 52), “Ser professor, pois, é fazer parte de uma 

profissão e, como em todas as profissões, é preciso assegurar que as pessoas que 

venham a exercê-la tenham um domínio adequado da mesma [...]”. Isso significa 

que o professor deve estar consciente do papel que exerce na formação do sujeito 

não somente no desenvolvimento do seu conhecimento cultural, mas também da 

sua formação como pessoa. 
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Lins (2003, p. 354) destaca que o professor “é aquele profissional responsável 

não só pelo ensino de um programa proposto para uma determinada série ou 

disciplina da vida escolar do aluno, como também é o responsável por sua formação 

ética e moral”, uma vez que está também ao seu encargo a formação ética dos 

estudantes, conforme preconizam os documentos oficiais, além de também prezar 

pela sua própria ética.  

Nesse aspecto, Sacristán (2014) salienta que é preciso ter muito cuidado com 

a excessiva responsabilização da prática pedagógica na figura do professor, uma 

vez que existem diversos fatores (políticos, econômicos e culturais) que influenciam 

a atividade educativa, aos quais, muitas vezes, o professor está submetido. É 

preciso ficar claro que a prática pedagógica é uma das atividades do professor, mas 

a sua organização não é uma exclusividade docente. Ainda segundo o autor, “[...] o 

trabalho dos professores é condicionado pelos sistemas educativos e pelas 

organizações escolares em que estão inseridos” (2014, p. 71). O professor está 

submetido, além disso, a um currículo que é definido por instâncias superiores, e 

tem a sua ação influenciada pelo caráter social dos grupos culturais dos quais fazem 

parte os docentes, dos grupos culturais dos alunos, da comunidade escolar, dentre 

outros.  

Sobre esse tema, a professora Maria desabafa que “ser professor hoje é 

muito complicado. Professor é uma profissão muito complexa, porque o professor 

precisa entender como o outro pensa. Essa não é uma tarefa fácil”. Nesse contexto, 

Dantas (2008, p. 122) alerta que é muito comum o insucesso escolar ser atribuído 

ao professor e que “Os programas de formação são reveladores deste quadro [...]”, 

sobretudo quando são realizados com a ideia de “capacitação” para resolução de 

problemas imediatos da sala de aula. Uma formação no modelo que a autora 

descreve pode causar a falsa impressão de que a proposta de formação continuada 

considera a atuação docente equivocada, e que o aprimoramento que propõe é a 

solução para os problemas com a prática do professor. De fato, é preciso rever 

inúmeros aspectos da prática pedagógica no contexto da profissão docente, que se 

emaranha numa sucessão de ações complexas que evoluíram ao longo da história. 

No entanto, é necessário partir da prática do professor, considerar as problemáticas 

vivenciadas no contexto desse docente e a sua experiência prática.  
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A complexidade do papel docente implica uma série de mudanças no 

contexto educacional, envolvendo os diversos atores que fazem parte desse 

sistema, para os quais Imbernón (2011a) faz importantes destaques. 

No contexto das mudanças concernentes ao conhecimento científico, 

Imbernón (2011a) descreve que existe um incremento acelerado e uma mudança 

vertiginosa no conhecimento científico que afetam diretamente as relações sociais. 

Portanto, é preciso lembrar que, diante desses avanços, aos quais a sociedade atual 

está submergida, a educação precisa acompanhar as tendências contemporâneas 

da comunicação e da informação, atualizando-se continuamente.  

Observa-se, então, que é preciso considerar as atuais formas de pensar, 

sentir e agir das gerações contemporâneas, cujas mudanças são reflexos de “uma 

evolução acelerada da sociedade em suas estruturas materiais, institucionais e 

formas de organização da convivência, modelos de família, de produção e de 

distribuição” (IMBERNÓN, 2011a, p. 9). Nessa perspectiva, deve-se considerar a 

relevância das tecnologias digitais da comunicação e informação – cada vez mais 

presentes no cotidiano dos estudantes – tornando-se necessárias iniciativas 

pedagógico-educativas nas instituições escolares, capazes de subsidiar os 

estudantes no uso desses recursos. 

Imbernón (2011a) lembra, ainda, que a educação não é mais um patrimônio 

exclusivo do docente, e que a comunidade e os meios que a dispõem estabelecem 

uma nova forma de vê-la, já que os fatores externos à educação influenciam 

também no modo de agir e pensar da nova geração. Os processos de formação 

precisam ponderar esses fatores e a sua contribuição na prática docente.  

O professor é um profissional criativo, muito do que ele desenvolve em sala 

de aula tem influências dos cursos e dos outros profissionais que usa como 

referência, mas traz também aspectos da sua própria personalidade como pessoa. 

Nesse contexto, Fontoura (2015, p. 82) considera que:  

 
[...] há uma visão holística dos sujeitos em formação, revelando a 
imbricação entre o pensar e o agir, assim como entre a teoria e a prática. 
Os aspectos pessoais também são reconhecidos como fatores que 
interferem nas questões profissionais, e vice-versa, não havendo a 
fragmentação do que somos com o que construímos na prática educacional.  
 
 

A autora afirma que o professor precisa assumir o protagonismo de sua 

formação e se firmar como um profissional que elabora e (re)elabora conhecimentos; 
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toma decisões sobre os aspectos concernentes à sua prática pedagógica; agrega 

experiências individuais e coletivas que consideram o educando como o centro 

dessa formação; se inventa e se (re)inventa a partir das vivências experienciadas, 

oportunizando uma articulação profícua entre a formação inicial e continuada, tendo 

em vista que o professor é um profissional imerso numa busca incessante por 

saberes. 

Assim, é possível inferir que a formação docente deve levar em conta o 

cotidiano docente, autonomia e contextualização do conhecimento, provendo, ao 

mesmo tempo, ao professor uma preparação adequada no que tange aos 

conhecimentos específicos da sua área e o domínio de técnicas e procedimentos de 

gestão da sala de aula. Além disso, o funcionamento e a avaliação do trabalho 

didático preparam esse profissional para entender que o conhecimento é passível de 

uma atualização constante. Desse modo, far-se-á necessária uma busca infindável 

por saberes contemporâneos que subsidiem a prática pedagógica docente, 

apreciando-se ainda o cenário de diversidades presentes no ambiente escolar, tendo 

em vista as necessidades do educando. Assim, é preciso entreolhar a formação 

docente vislumbrando as vicissitudes e possibilidades que atendam às necessidades 

do professor na contemporaneidade.  

 

1.3 Olhares acadêmicos sobre a formação docente: possibilidades e 
implicações 
 

No que concerne às pesquisas no âmbito acadêmico, existe uma variedade 

de estudos que buscam alternativas para uma formação docente que atenda às 

necessidades da sociedade na contemporaneidade. Nesse âmbito, parece um 

“consenso que a formação dos professores requer o aporte conjunto da dimensão 

da disciplina específica e da dimensão das ciências da educação” (GATTI, 2011, p. 

155). Esse discurso se encontra também no pensamento de Nóvoa (1995), García 

(1995, 2009, 2013) e Veiga (2012), os quais defendem que uma formação que 

atenda ao caráter da sociedade atual cultiva uma docência autônoma, constituída no 

diálogo entre os processos individuais e coletivos. 

De acordo com García (2009, p. 8), a formação do professor – seja ela inicial 

ou continuada – tem a função precípua e desafiadora de transformar o 

conhecimento científico em aprendizagens relevantes para os estudantes, o que 
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exige do professor “um esforço redobrado de confiança, compromisso e motivação”. 

É o compromisso que motiva o professor a buscar inovações em sua prática 

pedagógica para ampliar a sua competência profissional, acompanhando as 

tendências sociais que afetam a sociedade. A confiança faz com o que o docente 

acredite em seu potencial e busque diferenciadas estratégias para motivar os 

estudantes. 

Segundo García (2013), “a formação de professores deverá levar a uma 

aquisição (no caso dos professores em formação) ou a um aperfeiçoamento ou 

enriquecimento da competência profissional dos docentes implicados nas tarefas de 

formação”. Nessa perspectiva, o que se espera da formação é uma preparação do 

professor para além de saber ministrar uma aula; ou seja, que saiba realizar o seu 

trabalho docente em regime de colaboração, mediando o processo de aprendizagem 

dos alunos. Dantas (2015, p. 81) entende a formação docente como 

 
[...] um processo contextualizado que se constrói nas trajetórias da 
escolarização, nas vivências, nas trocas de experiências ao longo da vida 
que nos torna um constante aprendiz, em permanente transformação e em 
construção de nossa identidade e subjetividade. 
 
 

Para Fontoura (2015, p. 83) a formação de professores é “[...] um processo 

que se desenvolve durante toda a vida, sendo permeado pela dimensão pessoal e 

que se integra ao dia a dia docente e, nessa dinâmica, viabiliza o próprio 

desenvolvimento dos sujeitos em constante formação”. 

Assim, o professor é um aprendente perene em seu processo de atuação 

profissional, pois as experiências vivenciadas ao longo da docência suscitam a 

aquisição de novos conhecimentos que se coadunam com aqueles que o professor 

dispõe, com implicações na prática em sala de aula. 

Souza (2004, p. 56-57) acrescenta a este debate a ideia de competências e 

habilidades: “A formação enquanto processo objetiva ampliar as capacidades de 

autonomização, de iniciativa e de criatividades”. O autor afirma, também, ser 

fundamental que os professores em processo de formação “[...] tenham uma 

formação teórica sólida e sejam capazes de entender o cotidiano da escola e da sala 

de aula como espaço de problematização, análise e interpretação da práxis 

educativa como prática social global” (SOUZA, 2003, p. 433).  
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Fávero (2011), por sua vez, compreende a formação docente como um 

processo que implica no reconhecimento de que essa profissão se constitui 

imbricada entre os aspectos pessoais e profissionais.  

Uma instituição formadora que leva em conta as premissas destacadas por 

estes autores considera a competência profissional do professor, provendo uma 

formação adequada no que tange aos conhecimentos específicos da sua área e o 

domínio de técnicas e procedimentos de organização da sala de aula; fomenta a 

autonomia docente; problematiza as situações vivenciadas por docentes 

experientes; além de promover reflexões sobre os conceitos de conhecimento que 

fundamentam a prática. O funcionamento e a avaliação do trabalho didático 

preparam o docente para entender que o conhecimento é passível de uma 

atualização constante. É importante que os princípios da formação docente tenham 

como centro de atenção a escola e o estudante, pois, como afirma Lins (2003, p. 

357): “[...] a formação do educador deve ser organizada a partir do que se pretende 

em função do educando”, e levar em conta as problemáticas reais vivenciadas pelos 

professores no cotidiano da instituição na qual atuam. 

A formação precisa preparar o docente para agir com autonomia no seu 

trabalho didático, que administre o seu processo de formação e exerça o papel de 

mediador do processo de aprendizagem. 

Segundo Contreras (2012), a formação de professores deve conceber o 

acesso a métodos de ensino e de avaliação, estratégias e recursos didáticos, 

técnicas de organização da sala de aula e de enfrentamento dos problemas 

disciplinares que favoreçam essa mediação. García (2013, p. 26) salienta que: 

 
A formação de professores é uma área de conhecimentos, investigação e 
propostas teóricas e práticas que, no âmbito da Didática e da Organização 
escolar, estuda os processos através dos quais os professores – em 
formação ou em exercício – se implicam individualmente ou em equipe, em 
experiências de aprendizagem através das quais adquirem ou melhoram 
seus conhecimentos, competências e disposições e que lhe permitem 
intervir profissionalmente no desenvolvimento do seu ensino, do currículo e 
da escola, com o objetivo de melhorar a qualidade da educação. 
 
 

Para melhorar a qualidade da educação, o empenho do professor é essencial, 

mas não é suficiente apenas a ação docente. A formação do professor pode 

“proporcionar situações que possibilitem a reflexão e a tomada de consciência das 

limitações sociais, culturais e ideológicas” que cercam a profissão docente, como 

salienta García (1995, p. 54). De acordo com o autor, o papel das escolas também é 
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fundamental para que a formação do professor tenha implicações na prática. A 

função da gestão escolar em gerir adequadamente os recursos para garantir um 

ambiente propício para a atuação docente também é indispensável para o professor 

se sentir motivado a implementar, na prática, suas propostas inovadoras, 

provenientes das aprendizagens desenvolvidas no decorrer da formação. 

É importante destacar que existem outros fatores que afetam a formação 

docente além dos aspectos educacionais. Dantas (2008, p. 124) afirma que “a 

formação de professores é uma tarefa bastante complexa [...] e formar professores 

comprometidos e competentes numa perspectiva da democracia [...]” não é tarefa 

simples, pois envolve uma variedade de fatores (sociais e políticos) que extrapolam 

os limites da sala de aula. A complexidade da formação docente tem relação com o 

enredamento da prática pedagógica, por isso Silva (2007) destaca a importância de 

conhecer os entraves, as vicissitudes e as possibilidades do trabalho pedagógico 

nesse contexto. Assim, as Universidades e as IES se veem diante de um verdadeiro 

desafio na função de desenvolver a formação inicial de professores que tenham 

implicações na prática pedagógica do professor. 

 

1.3.1 Implicação no contexto da pesquisa e a formação de professores 
 

A implicação é um dos elementos chave desta investigação. O percurso que 

se discorre entre a minha implicação no Projeto GESTAR na Escola, por compor o 

seu quadro funcional, e o meu distanciamento como pesquisadora é um caminho 

consideravelmente distante. No entanto, como pesquisadora, estou totalmente 

implicada no objeto desta pesquisa, engajada em elucidar as questões que 

permeiam este estudo. Desse modo, delimitei o objeto e, em seguida, realizei 

estudos bibliográficos. Fui a campo, com o foco na elucidação das questões 

concernentes à pesquisa e analisei os dados obtidos a partir das concepções 

estabelecidas para este estudo, implicada na ilustração dos objetivos desta 

investigação, administrando a relação implicação/afastamento, considerando a 

intersubjetividade que advém dessa interação. 

De acordo com Ferrarotti (2014b), o pesquisador encontra-se tão implicado 

com o campo do seu objeto que “este último, longe de ser passivo, modifica 

continuamente o seu comportamento, em função do comportamento do observador.” 

(2014b, p. 47). Nessa perspectiva, Pinho e outros (2013, p. 92) completam que “[...] 
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o conhecimento não tem o outro como objeto e, sim, a interação recíproca entre 

observador e o observado. O conhecimento, portanto, é fruto da intersubjetividade 

dessa interação”. O conhecimento produzido no contexto deste estudo é, de fato, 

uma consequência das interações dos sujeitos e do pesquisador com o objeto 

investigado. A cada narrativa produzida e analisada, verificava um comportamento 

distinto do objeto investigado, oriundo dos diferentes olhares que cada sujeito tem 

acerca da formação continuada oferecida pelo Projeto GESTAR na Escola. A 

diversidade na perspectiva dos professores investigados ajudou-me a desvelar os 

traços minuciosos dessa relação sujeito-objeto-pesquisador, possibilitando a 

ilustração das questões que cercam esta pesquisa. 

 
Não é, portanto, abusivo sublinhar-se o caráter decisivo da implicação do 
investigador nessa abordagem. O fato de manter um certo distanciamento 
face aos participantes não significa que o professor se dispense de investir 
pessoalmente no objeto da sua investigação. (DOMINICÉ, 2014, p. 141) 
 
 

De acordo com Macedo (2000, p. 159), a implicação constitui-se de dois 

aspectos que considero relevantes nesta investigação, além de funcionar como “[...] 

dado integrante e constitutivo dos fenômenos humanos, objeto desejável de análise 

face à intensidade existencial que traz para a análise do conhecimento [...]”, 

representa, ainda, um modo muito especial de conhecimento, no qual “ela própria se 

torna parte integrante”. Portanto, a minha implicação estabelece em mim um caráter 

de conhecer bem o objeto que investigo, e integro nesta pesquisa como um 

elemento essencial para sua composição, no instante em que investigo a implicação 

da formação continuada do Projeto GESTAR na Escola na prática pedagógica 

docente dos sujeitos investigados. As inquietações que movem esta investigação 

serviram para me levar à busca de evidências que identificassem se as diretrizes do 

Projeto, orientadas pelos professores-formadores, implicaram de alguma maneira no 

fazer pedagógico dos professores-cursistas. 

Para entender a função da implicação28 no contexto desta pesquisa, analisei 

com cuidado a epistemologia da palavra. 

 
[...] o termo implicação é construído a partir do prefixo in, do latim plicare, 
significando dobrar, e a terminação ção, indicando um movimento, muito 
mais do que um estado, bem como a inseparabilidade complexa do objeto 

                                                           
28

 Segundo Ferreira (2004), implicação é o que fica subentendido, é uma consequência de um 
conjunto de ações e está associada ao envolvimento/ comprometimento/ consequência. 
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construído em relação ao construtor e seu campo fenomenológico. 
(MACEDO, 2013, p. 67, grifos do autor) 
 
 

Consultando Macedo (2000) no que se refere à implicação no contexto das 

pesquisas nas ciências humanas e na educação, percebo que a sua importância 

nesse âmbito traz evidências essenciais. Segundo o autor, “um dos pontos 

importantes da implicação reside na ruptura que estabelece com a concepção 

positivista de pesquisa, que não avalia a subjetividade enquanto elemento 

constitutivo do objeto pesquisado” (MACEDO, 2000, p. 159). 

Para Macedo (2013), assumir como pesquisador o trabalho da implicação 

constitui um processo de autorização, no qual se permite assumir uma postura 

original, como autor da própria condição. Segundo o autor, a implicação não significa 

apenas um investimento subjetivo, mas um elemento fundante da forma e do 

conteúdo dela própria. Macedo (2013) explica que, nesta condição, a implicação 

passa a ser uma questão de método. Assim, considero que minha implicação como 

pesquisadora foi fundante na constituição dos saberes desta investigação, pois me 

deu confiança suficiente para distanciar-me da posição de formadora do Projeto em 

estudo nos momentos que foram necessários, evidenciando a postura investigativa 

que precisava assumir para a elucidação das questões desta pesquisa. 

Macedo (2000) ampara-se em René Barbier, dentre outros autores, para 

modelar sua concepção de implicação 29  no campo de pesquisa que objetiva 

delinear. De acordo com Barbier (1985, p. 108-119), a implicação pode ser 

considerada em três níveis: o nível psicoafetivo, o nível histórico-existencial e o nível 

estrutural.  

O nível psicoafetivo está relacionado com a falta de restrições da economia 

libidinal e com a falta de controle da contratransferência do pesquisador. Barbier 

(1985) adverte que, de fato, não é nada fácil reconhecer a influência do inconsciente 

individual nos dispositivos analisados em uma pesquisa. Mas acrescenta que esse 

aspecto não é um ponto negativo, uma vez que pode acrescentar elementos 

fundamentais para ir mais além na comunicação.  

O nível psicoafetivo da minha implicação com o objeto foi um dos fatores que 

mais contribuíram para a análise realizada acerca deste estudo. Facilitou minha 

                                                           
29

 Macedo (2000) descreve o campo das implicações objetivas na pesquisa participante em sua obra 
MACEDO, Roberto Sidnei. A etnopesquisa crítica e multirreferencial nas ciências humanas e na 
educação. Salvador: EDUFBA, 2000. 
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entrada a campo e o acesso a diferentes informações indispensáveis para 

elucidação das questões desta investigação. No entanto, foi preciso ter muito 

cuidado para não confundir o meu papel de pesquisadora com a minha função de 

formadora do Projeto GESTAR na Escola. 

O nível de implicação histórico-existencial está relacionado ao 

psicoafetivo, porque o pesquisador está totalmente engajado no aqui e agora de sua 

pesquisa, no presente e no projeto. Porém, a implicação histórico-existencial recebe 

influência de outros fatores. De acordo com Barbier (1985, p. 112), “Reconhecer a 

implicação histórico-existencial é levar em conta o ethos e o habitus”, além da noção 

de práxis e de projeto. Segundo o autor, as estruturas sociais nas quais estão 

inseridas nossa vida pessoal, profissional, familiar, cultural etc. tem uma relação 

dialética que se estabelece pela “ação da práxis do projeto individual e coletivo” 

(BARBIER, 1985, p. 114). 

Na procura de informações que ajudassem a entender as especificidades do 

Projeto GESTAR na Escola no contexto da prática pedagógica do professor foi 

necessário analisar esta implicação em nível histórico-existencial, identificando nas 

narrativas dos sujeitos a presença dos fatores pessoais, familiares, culturais, 

profissionais, entre outros, que influenciam as ações pedagógicas do professor de 

forma direta ou indireta. Esses fatores estabelecem para o sujeito uma função 

dialética que entremeia a sua ação individual e sua relação com o objeto da 

investigação. 

O nível estrutural-profissional, para Barbier (1985) está relacionado com a 

mediação em diversos aspectos (familiar, religioso, político, jogos, sexualidade, 

profissional etc.) e consiste na busca de elementos que justifiquem o trabalho social 

do pesquisador e suas relações socioeconômicas na sociedade contemporânea, e, 

desse modo, valida as dimensões psicoafetivas e histórico-existenciais na esfera da 

implicação. 

No bojo desta investigação, a implicação atravessa estas três dimensões 

descritas por Barbier (1985), tanto no âmbito da metodologia, como na relação da 

pesquisadora com o objeto investigado. 

Na metodologia, embora esteja muito implicada, porque, enquanto formadora, 

planejo e executo a formação, preciso manter um distanciamento para garantir a 

objetividade das minhas análises, concordando com Macedo (2000, p. 160), quando 

afirma que “[...] a implicação é formação em ato, e integra um campo onde ela deve 
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não perder dialética aproximação/distanciamento enquanto condição necessária à 

cientificidade seminal”. Desse modo, tive que aprender a lidar com esse híbrido 

implicar/distanciar, gerindo esses polos de modo a favorecer uma eclosão científica 

válida para este estudo.  

Segundo Souza (2006), a subjetividade que advém da abordagem 

(auto)biográfica exige assumir, com clareza, o distanciamento e a implicação no 

desenvolvimento de uma pesquisa. De acordo com o autor, “o distanciamento marca 

a autonomia e a possibilidade de o ator narrar, através de sua escrita, variados 

aspectos, lembranças, memórias e representações da sua trajetória de vida e 

formação” (2006, p. 141). Para Souza (2006, p. 141), a implicação se estabelece 

através da escuta sensível, da confiança no outro, “[...] da reciprocidade e do 

envolvimento ético-profissional com o projeto formativo ou com as entradas que as 

histórias de vida comportam”. 

No objeto investigado, conforme Macedo (2013, p. 67) descreve que, 

 
[...] a implicação está ligada ao ato de autorização, enquanto competência 
para se autorizar, fazer-se autor de si próprio, assim como o caráter 
ineliminável da intuição que se tornará ela mesma, heurística, em se 
considerando a implicação como fonte e meio de conhecimento e formação, 
e não só fator de distorção, como querem os objetivistas, que percebem a 
condição subjetiva como apenas uma fonte de contaminação das verdades 
que se querem rigorosas. (Grifos do autor) 
 
 

Desse modo, ao passo que investiguei, também vivenciei cada etapa interna 

e externa aos elementos desta investigação, o que me autoriza a dissertar em 

primeira pessoa. 

No contexto do objeto de pesquisa, essas dimensões também atravessaram o 

meu percurso como formadora, pois almejava entender o papel da formação 

continuada que o Projeto GESTAR na Escola oferece na prática pedagógica dos 

professores, e me coloquei à disposição desta pesquisa, com a qual tenho uma 

relação profissional e afetiva, o que representou, para mim, o desafio de criar um 

ambiente favorável para que as narrativas da formação dos sujeitos pudessem 

apresentar elementos que ajudassem a elucidar as questões acerca desta 

investigação. 
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1.3.2 Formação inicial: limites e possibilidades 
 

 

A formação inicial do professor desempenha a tarefa precípua de fornecer 

aos futuros docentes as bases científica, cultural, pessoal e psicopedagógica para o 

desenvolvimento do trabalho docente em sala de aula. Promovida pelos cursos de 

licenciatura, a sua principal finalidade é preparar o docente para atuar na Educação 

Básica. Durante muito tempo, esses cursos foram oferecidos pelas Universidades, 

principalmente, após a implementação da LDBEN, em 1996, que exigiu dos 

professores uma formação em nível superior (Art. 62)30. Como incentivo, o Governo 

Federal ampliou o investimento nas IES, através do Programa Universidade para 

Todos (PROUNI)31, com a concessão de bolsas de estudo integrais e parciais (50%) 

àqueles que obtenham desempenho relevante no Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM). A oferta de vagas é para os cursos de graduação em instituições privadas 

de educação superior. 

Desde então, cresceu consideravelmente o número de cursos de Licenciatura 

nas diversas áreas do conhecimento. Mas, paradoxalmente, segundo Gatti (2011), a 

formação de professores em nível superior, ofertada pelas IES, apresentava um 

caráter questionável, pois percebia-se pouco avanço no preparo do docente para 

encarar os desafios relativos à sala de aula, como a forte presença da tecnologia e o 

acesso à informação. “Há uma imobilidade muito grande nas instituições 

universitárias, nas instituições de nível superior, no sentido de apresentar 

proposições mais avançadas e consistentes para formar professores”. (GATTI, 2003, 

p. 474). 

A formação inicial promovida pelos cursos de Licenciatura ainda tem uma 

preocupação particular em prover “o conteúdo disciplinar da área específica de 

conhecimento” (GATTI, 2003). A finalidade é formar o biólogo, o matemático, o 

físico, o químico, em detrimento da real função do professor – educar. Essa 

concepção parece formar o professor apenas para ensinar a disciplina específica da 

sua formação, sem interação com outros componentes curriculares e de demandas 

do cotidiano, o que se configura como uma limitação da função do professor ao 

papel de mero “tarefeiro”. 

                                                           
30

 Vide nota de rodapé 8, na página 30. 
31

 O PROUNI é regulamentado ela Lei n. 11.096, de 13 de janeiro de 2005. 



57 

García (2013) salienta que as IES costumam negligenciar a inexperiência dos 

professores em seu início de carreira. Por outro lado, as instituições escolares 

costumam atribuir aos iniciantes as mesmas expectativas relativas aos professores 

veteranos, muitas vezes com ofertas de turmas em que há problemas de toda ordem 

(indisciplina, dificuldade de aprendizagem, alunos com necessidades especiais, 

alunos multirepetentes, entre outros). Frequentemente, esses principiantes têm 

pouco acesso a modelos de ensino variados e eficazes e, para lidar com essas 

situações que surgem nesse percurso, costumam se espelhar em docentes da sua 

vivência estudantil. 

Alguns sujeitos desta pesquisa se veem exatamente nesse cenário descrito 

por García (2013), pois foi dessa forma que a atuação docente de alguns deles foi 

configurada, como pode ser observado nos excertos de narrativas a seguir. 

 
Eu tive bons professores. Os meus professores foram quem me 
incentivaram a estudar e a querer seguir a profissão; por isso, eu acho que 
escolhi ser professora. (Maria) 
 
Eu comecei copiando um modelo de um professor meu de matemática, foi 
meu professor de Cálculo 1 e Cálculo 2, na universidade. (Paulo) 
 
Eu me inspirava em professores que eu tive na faculdade, no Ensino Médio, 
no Ensino Fundamental. Principalmente aqueles professores que tive no 
Fundamental e Médio, que inclusive me influenciaram a gostar de 
Matemática, por causa do jeito descontraído deles ensinarem. (Mércia) 
 
 

A professora Mércia se referencia nos professores que ela teve na Educação 

Básica, enquanto o professor Paulo se baseou nos professores universitários; 

Mércia e Maria afirmam que os professores que elas tiveram na infância 

incentivaram os seus estudos. O fato é que a personificação do professor que 

marcou a sua infância é o espelho de muitos docentes em seu início de carreira. 

Essa imagem acompanha principalmente aqueles que, em seu processo de 

formação inicial, não tiveram uma orientação que lhes proporcionasse segurança 

suficiente para elaborar suas estratégias próprias para encarar os desafios da sala 

de aula. 

No bojo da Educação Básica, a formação docente inicial consiste em preparar 

o professor para orientar a formação escolar do educando. Segundo Lins (2003), 

parece imprescindível que se considere a ação do educando como o centro dessa 

formação, uma vez que “se entende que o educador existe porque existe um 

educando” (2003, p. 357). Vale ressaltar que a profissão docente tem ao seu 
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encargo a promoção do conhecimento e se mostra engajada em transformá-lo “em 

aprendizagens relevantes para os alunos” (GARCÍA, 2009, p. 8). A constituição 

desse conhecimento precisa considerar as necessidades do aluno, o modo como 

eles aprendem, ponderar as especificidades locais (da escola e da comunidade na 

qual ela está inserida), além dos aspectos legais do currículo, buscando adequações 

à realidade da escola em regime de colaboração entre os diferentes agentes 

(escola, professor e aluno) do processo de ensino e aprendizagem. 

De acordo com Gatti (2014), nos dias de hoje, aos cursos de Licenciatura do 

Brasil se apresentam verdadeiros desafios com os problemas relacionados às 

aprendizagens escolares, que repercutem num repensar da formação inicial. A 

autora alerta que não significa atribuir exclusivamente à formação de professores a 

responsabilidade sobre os problemas nas Redes de Ensino, mas se cada setor 

assumir o seu papel e fizer a sua parte, muitos fatores podem convergir para que o 

processo de aprendizagem produza os bons frutos para a formação social do sujeito. 

Dentre esses fatores, a autora destaca: os aspectos culturais (nacionais e 

regionais), que cercam a comunidade na qual a escola está inserida; as relações 

que a gestão estabelece com essas culturas; a forma de o professor lidar com esses 

agentes; as condições sociais e de escolarização dos familiares e responsáveis 

pelos estudantes; o financiamento disponibilizado para a Educação Básica; além das 

políticas educacionais implementadas para dar suporte aos docentes, considerando 

toda essa conjuntura. 

Dessa forma, a formação inicial vem sendo abordada nas pesquisas de 

âmbito acadêmico, segundo André e outros (2012), versando sobre diferentes 

aspectos, tais como: a relação teoria-prática; a articulação entre a formação inicial e 

continuada; integração entre as agências formadoras e as instituições de ensino em 

prol da formação docente; o envolvimento do professor em seu processo formativo; 

a importância de um processo de formação continuada para os professores da 

Educação Básica; o papel das políticas públicas para a formação de professores, 

nesse contexto. 

Na esfera das políticas públicas de formação de professores, é possível 

perceber até certo avanço, uma vez que a Resolução n. 02, de 1º de julho de 2015 

(Resolução CNE/CP 2/2015), no que tange às Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a formação inicial e continuada de professores, reforça o entendimento de que as 

IES devem articular seu projeto de formação com o sistema da Educação Básica, 
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em regime de colaboração, e expressar uma organicidade entre o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e Projeto 

Pedagógico de Curso (PPC) (BRASIL, 2015b). 

O maior dos desafios que se apresentam na formação inicial de professores 

está relacionado com a dicotomia existente entre a teoria e a prática. Nesse 

contexto, nos cursos de licenciatura, os graduandos são submetidos aos estágios 

supervisionados como uma componente curricular, cuja função é favorecer a 

integração entre as teorias dos conhecimentos específicos discutidos no cômputo 

das demais disciplinas do curso e a prática docente em sala de aula. 

O estágio supervisionado é entendido como elemento de integração entre a 

teoria e a prática docente. Durante o período de realização do estágio, o futuro 

professor tem acesso às escolas, adentrando salas de aulas com professores 

experientes, para que possa ter contato com as vivências de um docente na prática 

pedagógica com os estudantes. No entanto, na prática, dificilmente, há um diálogo 

proveitoso entre os professores experientes e os iniciantes. Segundo Fávero (2011), 

“na realidade, o estágio continua sendo um mecanismo de ajustes que busca 

solucionar ou acobertar a defasagem existente entre elementos teóricos e trabalhos 

práticos” (2011, p. 68, grifo da autora). 

Nesse decurso, os estudantes dos cursos de Licenciatura são orientados a 

aprender o seu ofício na prática, encarando os desafios dessa profissão com pouca 

experiência de sala de aula, como pode ser identificado nos excertos de narrativas 

das professoras Maria e Mércia, sujeitos desta pesquisa. 

 
A Universidade não prepara o professor para ter sensibilidade com os 
processos cognitivos dos estudantes. É como se focasse a formação do 
professor para ser um pesquisador. Acho que é por isso que tem esse 
choque quando o professor vai para sala de aula, porque ele quer mostrar 
tudo o que aprendeu na faculdade e quando chega, na prática, percebe que 
o conhecimento adquirido na sua formação inicial não é suficiente para lidar 
com a diversidade de situações que aparecem. (Maria) 
 
Matemática é uma disciplina cercada de preconceitos, os alunos 
frequentemente apresentam aversão à disciplina, gerando uma série de 
problemas que dificultam o seu aprendizado, então se o professor não tiver 
uma sensibilidade para entender isso, ele não consegue muitos avanços. E 
a Universidade não ensina isso. (Mércia) 
 
 

Esses excertos evidenciam as fragilidades dos cursos de formação inicial, 

oferecidos pelas universidades e instituições de nível superior, que, de acordo com a 

narrativa dos professores, não garantem a contento uma formação docente que 
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atenda às demandas cotidianas da educação. O estágio supervisionado, por sua 

vez, não atende satisfatoriamente a proposta de integração entre a teoria e a prática. 

Muitos professores iniciam sua carreira docente sem segurança suficiente para lidar 

com os problemas do dia a dia da sala de aula, fazendo-se necessário uma reflexão 

sobre as peculiaridades concernentes a formação inicial. 

A formação de professores precisa agregar competências que os tornem 

capazes de produzir resultados positivos na educação. Nesse sentido, a formação 

continuada tem sido apresentada como um caminho para o aperfeiçoamento 

profissional dos professores no seu local de trabalho. 

 
1.3.3 Formação Continuada: implicações na prática do professor 
 

Durante um tempo a formação continuada de professores foi tratada como 

capacitação, aperfeiçoamento, qualificação dando a ideia de reciclagem, com um 

caráter pontual de treinamento para atualização de saberes obsoletos, os quais os 

professores precisavam atualizar para exercer a sua profissão. Nessa perspectiva, a 

aquisição mínima de conhecimentos relacionados – incluindo técnicas de ensino, 

deslocadas da realidade da sala de aula – era suficiente para dar conta da 

aprendizagem do estudante. García (2015) salienta que essa ideia com o tempo 

ficou superada dando lugar ao desenvolvimento profissional que mais se aproxima 

da capacidade do professor em manter a sua curiosidade a cerca da sua prática 

pedagógica. 

De acordo com Azevedo e outros (2012), o professor era formado para ser o 

técnico em educação, cujo trabalho pedagógico se restringia à transmissão passiva 

de saberes; o professor considerado competente era aquele que executava bem 

essa tarefa. Segundo os autores, essa perspectiva reinou no período da década de 

70 até os anos 90, quando surgiu o papel do professor-pesquisador, fazendo a 

Universidade repensar a relação teoria-prática na formação dos professores, 

reforçada pela LDBEN, a partir de 1996. Questões sociais, políticas e históricas, 

relacionadas à área do conhecimento do professor que estavam de fora da formação 

docente e, consequentemente, do seu trabalho docente, passaram a ser incluídas 

para atender às demandas do professor. 

A ideia da necessidade de formação continuada cresceu no Brasil após uma 

reflexão da formação docente e a pertinência do processo de ensino e 
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aprendizagem. Além disso, as novas configurações sociais, a revisão do 

entendimento de educação – como interdisciplinaridade, por exemplo –, e o 

crescimento da tecnologia neste processo, exigiram um redirecionamento nos 

currículos e propostas metodológicas. 

Segundo Imbernón (2009), existe um consenso internacional que atribui à 

formação continuada de professores um potencial nas reformas educativas. No 

entanto, existe uma série de requisitos que a formação continuada precisa atender 

para que se desenvolva de forma proveitosa para todos os sujeitos envolvidos. 

O Projeto GESTAR na Escola é um exemplo deste empenho, idealizado pelas 

políticas públicas dos últimos anos. Ele oferece uma proposta de formação 

continuada com a finalidade de subsidiar o trabalho docente com vistas à 

qualificação profissional do professor na elevação do desempenho do estudante 

(SALES, 2014). Nesse limiar, é fundamental compreender a concepção de formação 

continuada que circunda o Projeto e analisar se as suas especificidades atendem às 

necessidades do professor. 

Mércia destaca a premência por uma atualização permanente. Segunda a 

docente, foi na formação continuada que ela buscou referências para melhoria da 

sua prática pedagógica. Narra a professora “Foi a partir do GESTAR, que eu mudei 

a minha forma de ensinar. Eu busquei o projeto, justamente porque eu queria mudar 

minha metodologia, e de certa forma eu considero que consegui atingir esse 

objetivo” (Mércia). Neste excerto, ressalta-se que os recursos cognitivos da 

formação continuada precisam mobilizar não só uma atualização conceitual, mas 

também possibilitar, principalmente, uma adaptação às condições do trabalho 

docente na prática. Segundo Imbernón (2009, p. 54), “A formação baseada em 

situações problemáticas centradas nos problemas práticos responde às 

necessidades da escola”. Além disso, é necessário que a formação assuma um 

papel que transcenda as tradições do ensino formal, para que não se configure 

como uma mera atualização científica, pedagógica e didática. Imbernón (2010, p. 

15) salienta que é importante 

 
[...] romper essa forma de pensar que leva a analisar o progresso da 
educação de uma maneira linear, sem permitir integrar outras formas de 
ensinar, de aprender, de se organizar, de ver outras identidades sociais, e 
manifestações culturais, de se escutar e de escutar outras vozes [...] 
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Na atualidade, é fundamental que o professor tenha iniciativas como esta 

relatada pela professora Mércia, que reconheceu a necessidade de mudança na sua 

prática pedagógica e buscou subsídios para implementar inovações em sala de aula. 

Essa atitude precisa ser estimulada desde a formação inicial, com vistas a motivar o 

professor a buscar adequações da sua prática para atender às especificades dos 

estudantes.  

Segundo Imbernón (2011a, p. 15), “É preciso formar o professor na mudança 

e para a mudança por meio do desenvolvimento de capacidades reflexivas em grupo 

e abrir caminho para uma verdadeira autonomia profissional compartilhada”. O 

processo de mudança na formação docente não é tarefa simples, pois pode 

transparecer uma fragilidade na atuação do professor. Todavia, o que não se pode 

perder de vista é o fato de a sociedade acompanhar as tendências refletidas nas 

mudanças sociais, políticas e tecnológicas, que, consequentemente, afetam os 

estudantes, o professor e a escola, e indicam a necessidade de adequações nos 

processos educativos. 

Essa ideia é reforçada por Nóvoa (2009, p. 205), quando afirma que “La 

educación vive un tiempo de grandes incertidumbres y de muchas perplejidades. 

Sentimos la necesidad de cambio, pero no siempre conseguimos definir su rumbo.”32 

Com base nas ideias de Imbernón (2011a) e Nóvoa (2009), entendo que a formação 

continuada, para ser relevante no processo de ensino-aprendizagem, precisa ser um 

espaço de reflexão e ação ao mesmo tempo, com foco numa necessária mudança. 

Em outras palavras, a formação continuada precisa vencer os desafios impostos por 

essas incertezas e perplexidades que aflingem a educação na contemporaneidade, 

como Nóvoa (2009) alerta, o que implica, no cerne dessas mudanças, uma 

necessária ruptura de tradições, inércias e ideologias cristalizadas por décadas.  

García (2013, p. 137) destaca que, ao discutir os processos de formação 

docente, é importante dedicar uma atenção especial ao desenvolvimento profissional 

docente por ser aquele que melhor “se adequa à concepção que temos vindo a 

adotar do professor como profissional do ensino”. Essa noção de desenvolvimento 

profissional, defendida pelo autor, expressa um continuum, ou seja, uma 

aprendizagem que se constrói ao longo da vida e que possibilita a superação de 

tradições presentes na formação docente (SOUZA, 2004), posto que “o 

                                                           
32

 A Educação vive um momento de grande incerteza e muitas perplexidades. Sentimos a 
necessidade de mudança, mas nem sempre conseguimos definir o seu curso. (Tradução livre)  
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desenvolvimento profissional de professores pressupõe uma valorização dos 

aspectos contextuais, organizativos e orientados para a implementação de 

mudanças relevantes no processo de ensino” (GARCÍA, 1995, p. 55). Além disso, o 

desenvolvimento profissional caracteriza-se por um processo evolutivo a longo 

prazo, que integra diferentes aspectos do crescimento profissional docente. 

Nóvoa (1995) descreve que a formação continuada do professor atravessa 

ensaios de experimentações, de inovações, de articulação de novas práticas, o que 

requer uma reflexão sobre a validade desses ensaios. O autor salienta, ainda, que a 

eficiência da formação continuada passa por um investimento nos projetos 

educacionais da escola, no estímulo da autonomia docente e na criação de redes de 

autoformação que possibilitem a troca de experiências entre professores de 

diferentes instituições. 

Imbernón (2010) considera que a formação continuada deve fomentar a 

autonomia docente no controle de sua formação: “A formação continuada deveria 

apoiar, criar e potencializar uma reflexão real dos sujeitos sobre a sua prática 

docente [...]” (2010, p. 47). Descreve, ainda, que esse processo deve considerar os 

problemas reais vivenciados pelos professores na realidade da escola, e não se 

basear em uma política de subsídios que acredita que uma formação profícua 

somente se constitui a partir do investimento em uma quantidade eminente de 

cursos, seminários ou jornadas. 

Nóvoa (1995) defende que o processo de formação continuada que tem como 

centro de atenção a prática do professor experiente, que leva para a discussão suas 

vivências, suas dificuldades e necessidades em sala de aula, numa perspectiva 

crítico-reflexiva, oportuniza ao professor a possibilidade de “[...] desempenhar, 

simultaneamente, o papel de formador e de formando” (1995, p. 26). De acordo com 

o autor, desse modo, favorece-se não apenas a mobilização de conhecimentos 

pedagógicos, mas o estímulo da autonomia docente na produção de saberes, com 

um investimento pessoal do professor de forma livre e criativa na construção dos 

seus próprios projetos de formação. 

No contexto do Programa GESTAR II, a formação continuada proposta é 

compreendida como  

 
[...] uma ferramenta de profissionalização capaz de proporcionar aos 
professores espaços sistemáticos de reflexão conjunta e de investigação, 
no contexto da escola, acerca das questões enfrentadas pelo coletivo da 
instituição. Espera-se, também, que ela proporcione espaços para se 
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compartilhar experiências e resolução de problemas, como forma de 
construção de conhecimentos, saberes e competência dos professores. 
Deve também provocar discussão e reflexão sobre problemas do ensino, 
articulação com a proposta pedagógica e curricular e plano de ensino, bem 
como as formas de mobilização da comunidade em torno de um projeto 
social e educativo de escola.  
 
A necessidade constante de atualização não significa, contudo, que a 
formação continuada se construa tão somente por meio do acúmulo de 
cursos. Ela deve comportar uma relação essencial e estreita com a 
dimensão da prática no cotidiano da escola e com a dimensão formal da 
proposta pedagógica. (BRASIL, 2008a, p. 14) 
 
 

A proposta do Programa GESTAR II explicita que a formação continuada não 

se trata de uma mera complementação da formação inicial, com a intenção de suprir 

as suas lacunas. Na visão do Programa, a formação continuada está diretamente 

relacionada com o desenvolvimento profissional, proporcionando ao professor o 

desenvolvimento de novos conteúdos. De acordo com Gatti (2011), os processos de 

formação continuada devem fomentar a discussão das tendências atuais em 

educação, e estimular mudanças de posturas e formas de agir. A autora afirma que 

é fundamental o profissional buscar o aprimoramento de aspectos que o professor já 

tenha, mas que podem ser aperfeiçoados, aliando teoria e prática. Assim, confirma-

se que o Programa GESTAR II está num caminho profícuo na formação continuada 

que oferece. E o Projeto GESTAR na Escola, como uma proposta proveniente do 

GESTAR II, comunga do mesmo ideal de formação do Programa, promovendo a 

formação continuada de professores de Matemática e Língua Portuguesa. 

Imbernón (2009, p. 23) afirma que qualquer reforma educativa precisa 

considerar não somente uma mudança que implique no aperfeiçoamento da 

formação dos alunos. Para ele, é inescusável que os professores possam “[...] 

perceber um benefício profissional em sua formação e em seu desenvolvimento 

profissional”. Podemos considerar que esse tipo de estímulo pode motivar o 

professor a implementar na prática o que as propostas de formação orientam. Como 

defende a professora Maria, em sua narrativa, quando discorre sobre alguns 

aspectos que o Projeto GESTAR na Escola precisa repensar: “[...] se houvesse 

algum tipo de incentivo financeiro, como uma parceria com Universidades que 

dessem a certificação de um curso de mestrado para os docentes, sem dúvida, o 

professor seria mais motivado em realizar a formação [...]”. 

Cuidar para que a formação atenda aos aspectos profissionais e pessoais do 

professor é essencial para seu êxito na prática docente, mas é preciso ter muito 
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cuidado para que uma visão mercantilista da formação não prevaleça. Como pode 

ser observado na fala de Maria, “[...] há muitos professores que não fazem o curso, 

porque não o consideram importante. [...] Na realidade, boa parte dos professores 

visa àquilo que é do seu interesse, e o aspecto financeiro é significativo nesse 

contexto”. Imbernón (2009) alerta para que a formação não tenha como único fim a 

melhoria salarial ou promoção em detrimento da melhoria da profissão.  

Uma inovação, para ser implementada, precisa considerar também as 

condições de trabalho do professor, e o estímulo financeiro é, de fato, motivador, 

como destacou a professora Maria. Mas o aspecto salarial não é o único que precisa 

ser reconsiderado. É preciso repensar, também, o papel que a escola desempenha, 

oferecendo os recursos, espaço e tempo que o professor necessita para pôr em 

prática os novos conhecimentos em sala de aula. Segundo Imbernón (2009), a falta 

de orçamento para realização das atividades, horários adequados e condições 

apropriadas de trabalho são alguns dos desafios a serem transponíveis para que 

uma melhor formação se efetive.  

É preciso estimular o professor a aperfeiçoar suas escolhas nos aspectos 

metodológicos, que irão contribuir para o seu trabalho didático. Segundo Dantas 

(2013), a formação continuada favorece uma ampliação dos conhecimentos do 

professor, na perspectiva do desenvolvimento da sua autonomia, e atende às 

necessidades da sociedade na contemporaneidade, cercada por aparatos 

tecnológicos que facilitam o acesso à informação.  

De acordo com Imbernón (2009), para encorajar o docente, à guisa de 

implementações na prática daquilo que se aprende nos processos de formação, é 

importante 

 
[...] uma nova forma de ver a educação, a formação e o papel do professor 
e do aluno. [...] a orientação do formador ou formadora para a solução dos 
problemas do professorado, em vez de aprofundar num modelo mais 
regulador e reflexivo (pesquisa-ação, heterodoxia, modelos variados, com 
respeito à capacidade docente, criatividade didática), em cujo âmbito o(a) 
formador(a) ou assessor(a) é mais um diagnosticador de obstáculos 
formativos e em que provavelmente a vertente contextual, diversa e pessoal 
do professorado tem muito a dizer e contribuir. (IMBERNÓN, 2009, p. 17) 
 
 

Ao concluir o processo formativo, se o professor não tiver confiança suficiente 

para implementar na prática as novidades que desenvolveu ao longo do curso, a 

formação não atinge o seu objetivo. A professora Mércia, em sua narrativa, traz 
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alguns elementos que validam essa afirmação, destacando um dos aspectos que 

considera positivo no Projeto GESTAR na Escola. 

 
[...] na Especialização eu conheci mais a teoria, na prática o que me ajudou 
mesmo foi o GESTAR. Porque no GESTAR tinham as oficinas, tinha o 
momento do planejamento orientado pelo formador e tinha o 
acompanhamento das atividades em sala de aula, o que me deu mais 
segurança para me ariscar a aplicar uma metodologia diferente daquela que 
eu estava acostumada a fazer. (Mércia) 
 
 

Nesse excerto de narrativa, confirma-se como é essencial que a formação 

continuada, além de apresentar novidades, de acordo com as tendências da 

educação na contemporaneidade, ofereça aos professores um acompanhamento 

das suas ações no planejamento e execução de atividades, de acordo com a 

proposta do curso durante a sua execução, e, assim, poder observar os 

conhecimentos construídos pelos professores nesse período e como eles 

relacionam esses conhecimentos com a sua prática letiva33. A professora Mércia, 

por exemplo, sentiu-se motivada em procurar atividades em outras fontes para 

implementar em sala de aula “[...] eu fui buscando outras coisas, não só as 

atividades do Projeto GESTAR na Escola, mas outras propostas de outros cursos, 

dos livros didáticos e paradidáticos, buscava coisas na internet”. 

Segundo García (2009) “[...] o desenvolvimento docente pode ser entendido 

como uma atitude permanente de indagação, de formulação de questões e procura 

de soluções”, além de uma reordenação sistemática das atitudes individuais e 

coletivas, com vistas à melhoria no desempenho docente e na aprendizagem dos 

alunos. 

O envolvimento da escola no processo de formação continuada é, sem 

dúvida, fundamental, uma vez que é nesse espaço que todo o conhecimento 

construído pelo professor se amplia. Segundo as narrativas de alguns sujeitos, nota-

se que a gestão escolar precisa oferecer os recursos físicos e materiais necessários 

à implementação das práticas apreendidas pelos docentes no seu processo de 

aperfeiçoamento, motivando-os e encorajando-os na experiência com os novos 

métodos. A professora Mércia, por exemplo, considera que “[...] o papel da gestão 

da escola é fundamental, porque a escola tem que incentivar o professor e oferecer 
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 Essa discussão se refere à Transposição Didática, que será aprofundada mais adiante, quando 
tratarei sobre a formação do professor de Matemática no âmbito do Projeto GESTAR na Escola. 
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condições favoráveis para que as coisas aconteçam na escola”, o que reflete a 

importância do papel da escola nos processos de formação.  

O apoio da gestão escolar é essencial para estimular os professores a 

continuarem buscando coisas novas para realizar com os alunos. Todavia, Nóvoa 

(1995) adverte que a organização das escolas parece ir na contramão daquilo que 

se espera e as vezes presume uma desmotivação do professor no investimento do 

seu aperfeiçoamento profissional. A professora Juliana relata que acha uma 

incoerência ver o professor empolgado com a formação, querendo aprender 

novidades para aplicar em sala de aula e ver a indiferença de alguns setores que 

deveriam encorajar o professor nessa empreitada. Assim, afirma a docente  

 
[...] o professor fica cheio de vontade de fazer coisas novas mas, porque, as 
vezes, tem que se ausentar das atividades na escola para fazer a formação, 
é obrigado a ouvir coisas, do tipo, “Eu, se fosse você, não fazia nada do 
GESTAR, não, porque fazer já que está te dando tanto trabalho?” Eu acho 
isso uma incoerência. (Juliana) 
 
 

Alguns professores, de fato, enfrentam essa dificuldade em realizar cursos de 

formação continuada, por causa dos momentos em que precisam deixar de realizar 

seu trabalho na escola para sair em busca do seu aperfeiçoamento profissional. Por 

isso, os centros de formação precisam adequar seus horários à disponibilidade do 

professor, para evitar problemas com a dinâmica do trabalho da escola. 

Outro ponto examinado por Imbernón (2009), e que extrapola os limites dos 

muros da escola, são os investimentos externos para prover os recursos que a 

escola precisa para garantir aos docentes um espaço favorável na implementação 

de suas inovações. 

 
Boa parte das inovações, os programas para a melhoria da qualidade de 
ensino e as propostas de formação permanente são promovidas pelas 
administrações estatais, autônomas e locais, e a conclusão a que chegam 
as pesquisas não por ser algo óbvio resulta menos relevante, é mais 
importante o apoio real e efetivo que os centros recebem, em especial 
quando devem assumir riscos vinculados à experimentação, que as boas 
intenções ou palavras em documentos (ou seja, receber recursos). 
(IMBERNÓN, 2009, p. 27) 
 
 

Desse modo, é importante uma mobilização na busca por esses recursos 

para o fortalecimento da formação docente. Porém, essa busca não é um processo 

simples e fácil. É preciso o envolvimento de toda a comunidade escolar, a iniciativa 

do professor. O apoio dos colegas e da escola também é fundamental, mas o 
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grande ganho é do estudante, uma vez que os professores, atualizados e motivados, 

têm uma chance maior de prover o aprender e o gostar daquilo que se aprende. 

Imbernón (1994) salienta que uma política de formação continuada de 

professores deve estabelecer um plano permanente, no qual sejam consideradas as 

especificidades reais das instituições nas quais esses profissionais atuam, visando a 

uma intervenção na realidade vivida por esses professores. E acrescenta que “[...] 

de esta manera se aumenta la eficacia de dicha formación, lo que se traduce 

invariablemente en un incremento de la innovación e la renovación de la docencia”34 

(1994, p. 63). A renovação no ensino, que o autor descreve, implica em qualidade na 

educação. Desse modo, vale a pena ressaltar que a formação de professores, nessa 

perspectiva, visa atender não somente à preparação de indivíduos para o mundo do 

trabalho, mas para o desenvolvimento de competências e habilidades essenciais 

para o desenvolvimento da criticidade. 

Imbernón (2010) salienta que houve avanço significativo nos processos de 

formação continuada de professores. No entanto, percebe-se que muito ainda 

precisa ser feito, pois ser professor em uma sociedade da informação e da 

tecnologia implica na necessidade de uma atualização constante. A educação que 

se oferece hoje não é a mesma que a comunidade estudantil necessitará no futuro. 

Para o professor acompanhar o decurso dessas mudanças, é preciso estar em um 

progressivo processo de formação e autoformação. Cabe, pois, às instituições 

imbuídas de oferecer a formação, buscar os elementos que assegurem ao professor 

uma formação proveitosa. 

Considera-se também fundamental que, “[...] no momento do planejamento, 

execução e avaliação dos resultados da formação, o professorado participe no 

processo da mesma” (IMBERNÓN, 2009, p. 27). Para atender ao objetivo que se 

propõe, no contexto do desenvolvimento profissional docente, a formação 

continuada precisa ter a sua centralidade na atuação dos professores em sala de 

aula, ponderar as reais nessidades que os mesmos apresentam no dia a dia da 

escola, discutir com o professor os recursos que podem oferecer resultados 

favoráveis para os problemas que enfrentam no espaço escolar e apoiá-los na 

execução de novas propostas em sua prática pedagógica. O professor precisa sair 
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 [...] assim a eficácia dessa formação é aumentada, resultando invariavelmente no aumento da 
inovação e renovação do ensino. (Tradução livre) 
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do entrelugar35 da formação e assumir o papel de protagonista desse sistema, uma 

vez que é no cotidiano escolar que todo esse processo se efetiva. 

Segundo Imbernón (2009), os avanços percebidos na formação continuada 

na última etapa do século XX para o princípio do século XXI afetam o 

desenvolvimento do conhecimento teórico e prático do professor. O autor percebe 

uma crítica mais rigorosa à racionalidade técnico-formativa e uma análise e 

implementação de modelos de formação mais próxima das escolas, além de uma 

maior teorização sobre a prática reflexiva na perspectiva da mudança educativa 

social, considerando um teórico professor pesquisador. Ele afirma que esses 

avanços podem ser identificados nas muanças da formação do professor e nas 

inovações da sua prática e ressalta que, embora, as pesquisas de âmbito acadêmico 

apresentem resultados profícuos dessas mudanças e inovoções, ainda se percebem 

incipientes, salientando que é fundamental que esses avanços clareiem ainda mais 

a integração entre o método e o conteúdo, e que o contexto político e social dos 

sujeitos envolvidos seja elemento imprescindível na formação do professor. 

Desse modo, é importante destacar que a responsabilidade pela formação 

escolar não é uma exclusividade do professor: está ao encargo de diversos agentes 

– alunos, pais e/ou responsáveis, comunidade no qual a escola está inserida, grupos 

sociais, dentre outros sujeitos que incidem direta ou indiretamente nos processos de 

aprendizagem.  

A seguir, discuto acerca das especificidades no que concerne à formação do 

professor de Matemática, atendendo às peculiaridades deste estudo. 

 

1.4 A formação do professor de Matemática 
 

A discussão sobre os referenciais teóricos sobre a formação docente, de 

modo geral, ganha novas nuanças quando particularizadas para cada componente 

curricular e/ou contexto de prática docente. Por exemplo, quando se trata de 

formação docente do professor de Matemática, novas questões – por serem 

específicas – devem ser inseridas. O que é um professor de Matemática competente 

no âmbito do ensino escolar? Quais conhecimentos esse profissional deve 
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 Termo utilizado por Carvalho (2005) para designar o não-lugar que o professor ocupa no processo 
de formação continuada, em contradição ao papel que deveria exercer atuando como protagonista, 
participando integralmente da organização do seu processo formativo. 
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abranger? Quais competências na esfera cognitiva e social são necessárias para o 

exercício da docência neste campo?  

No limiar destas questões, a Resolução CNE/CP 2/2015 define os princípios 

da formação do professor no âmbito da Educação Básica, independentemente de 

sua especialidade. Este documento esclarece alguns pontos da formação docente 

para que esteja em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Básica. A formação, nesse aspecto, visa, dentre outros fatores, a uma 

articulação entre teoria e prática, de forma colaborativa, e reconhece as instituições 

de Educação Básica como espaço formativo, de modo a garantir um padrão de 

qualidade nos cursos ofertados aos professores (BRASIL, 2015b). 

Para pensar num professor de Matemática competente para atender às 

premissas destas Diretrizes, em acordo com o que estabelece a Resolução CNE/CP 

2/2015, no contexto da formação do professor, é imprescindível realizar uma 

reflexão sobre as competências destacadas por Perrenoud (2000). Na concepção do 

autor, atender a um conjunto de competências pode contribuir para uma formação 

docente profícua, a saber: organizar e dirigir situações de aprendizagem; administrar 

a progressão das aprendizagens; conceber e fazer com que os dispositivos de 

diferenciação evoluam; envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu 

trabalho; trabalhar em equipe; participar da administração da escola; informar e 

envolver os pais; utilizar novas tecnologias; enfrentar os deveres e os dilemas éticos 

da profissão; administrar a própria formação continuada.  

A proposta de Perrenoud não tem a pretensão de esgotar a discussão 

concernente às competências do professor, e sim de abrir um espaço de reflexão. 

No entanto, implementar estas sugestões na prática representa um grande desafio. 

Envolver os alunos em seus processos de aprendizagens, por exemplo, é uma 

tarefa complexa, uma vez que a formação do professor prepara-o para atuar de 

maneira a conduzir o aluno a desenvolver o pensamento do Matemático. Segundo 

Silva Filho (2013), esta perspectiva de ensino é resultante das influências do 

movimento de reforma curricular, fomentado pela Matemática Moderna nos anos 

60/70. De acordo com os PCNs 

 
A Matemática Moderna nasceu como um movimento educacional inscrito 
numa política de modernização econômica e foi posta na linha de frente do 
ensino por se considerar que, juntamente com a área de Ciências, ela 
constituía uma via de acesso privilegiada para o pensamento científico e 
tecnológico. Para tanto, procurou-se aproximar a Matemática desenvolvida 
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na escola da Matemática como é vista pelos estudiosos e pesquisadores. 
(BRASIL, 1998, p. 19) 
 
 

Desse modo, até os dias atuais, os professores são formados para ensinar a 

Matemática de forma a conduzir os alunos a desenvolverem um pensamento 

científico e tecnológico, semelhante às experiências dos matemáticos nesse 

contexto. 

Contudo, a sociedade passou por consideráveis mudanças de ordem social, 

tecnológica e científica, motivadas pelas transformações nos processos de trabalho 

e produção da cultura globalizada. Essas alterações sociais afetam a escola e o 

trabalho docente, exigindo do professor uma atualização na sua prática pedagógica, 

afastando-se do modelo de escolarização orientado pela sua formação profissional 

(FIORENTINI, 2008). É função da escola ficar atenta a essas mudanças e no modo 

como elas influenciam a dinâmica do trabalho pedagógico. 

Nessa ordem, a competência sugerida por Perrenoud (2000) – de envolver os 

alunos em seus processos de aprendizagem – passou a ser uma urgência, pois as 

mudanças que atravessaram a sociedade contemporânea tornou a informação 

facilmente acessível e mutável e, consequentemente, “os saberes e os processos de 

ensinar e aprender, tradicionalmente desenvolvidos pela escola, se tornaram cada 

vez mais obsoletos e desinteressantes para os alunos.” (FIORENTINI, 2008, p. 45). 

A escola precisa adequar a sua formação para atender às demandas atuais da 

sociedade. É que se forneçam condições apropriadas para que o professor possa 

rever sua prática, tornando o ensino mais atrativo. Mas é necessária uma abertura 

do professor para introduzir inovações na prática. 

A visão absolutista da Matemática, aliada à resistência dos professores em 

mudarem seus paradigmas nos processos didáticos, insiste em tratá-la como “uma 

coleção de verdades a serem absorvidas pelos alunos” (D’AMBRÓSIO, 1993, p. 35), 

e repercutiu na disseminação de uma animosidade quase generalizada a essa 

disciplina. 

De acordo com os PCNs (BRASIL, 1998), muitos esforços vêm sendo 

empreendidos para minimizar os problemas com o ensino da Matemática. Fiorentini 

(2008) sinaliza que as políticas de formação apresentaram alguns progressos 

mediante as indicações das reformas curriculares para a educação básica. Os 
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estudos no campo da Educação Matemática36 apresentam um ensino voltado para a 

“produção de conhecimentos na área da didática e da metodologia do ensino da 

Matemática”. Conforme indica Silva Filho (2013, p. 58), também têm contribuído para 

a disseminação de iniciativas para implementação de novos conhecimentos, 

estimulando uma postura de reflexão. No entanto, quando voltamos nosso olhar 

para a prática, o que há são instituições de nível superior e universidades, ainda, 

nos dias de hoje, formando o professor para ser o matemático, relegando às últimas 

instâncias a preparação pedagógica de que o docente necessita para realizar o seu 

trabalho. 

De acordo com os PCNs (BRASIL, 1998), existe uma mobilização de 

professores, que, por iniciativa própria, buscam inovações pedagógicas, 

vislumbrando o ensino da Matemática que torne o conhecimento mais significativo 

para o estudante, motivando-o a aprender de forma prazerosa, estimulando a 

criatividade e a curiosidade por meio de atividades de resolução de problemas, 

diante das tendências em Educação Matemática. “De modo semelhante, 

universidades, secretarias de educação e outras instituições têm produzido materiais 

de apoio para a prática do professor”. (1998, p. 21) 

Entretanto, essas iniciativas não têm sido suficientes para atingir um número 

maior de estudantes. É preciso que a formação do professor de Matemática fomente 

uma preparação docente para saber lidar com os desafios que a prática pedagógica 

oferece, com um cuidadoso olhar na formação escolar do estudante.  

Nesse cenário, o Projeto GESTAR na Escola se apresenta com uma proposta 

de formação continuada de professores da Educação Básica, da Secretaria da 

Educação da Bahia (SEC-BA), com a finalidade de potencializar a ação pedagógica 

do professor para ampliação do desempenho dos estudantes do Ensino 

Fundamental do 6º ao 9º ano. Seu foco principal é a atuação do docente em sala de 

aula. O projeto baseia suas ações pedagógicas no desenvolvimento de 

competências e habilidades por meio de um processo de trabalho colaborativo e da 

mediação pedagógica de professores que interagem entre si na busca por 

conhecimentos pedagógicos, para que possam agregar significações aos seus 

conhecimentos específicos, fortalecendo a sua prática pedagógica. (SALES, 2011) 

                                                           
36

 É um ramo da Educação cujo foco de estudo são as relações de ensino e aprendizagem da 

Matemática, com vistas ao desenvolvimento de técnicas ou modos eficientes de ensinar essa 
disciplina. (D’AMBRÓSIO, 1993) 
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No bojo do Projeto GESTAR na Escola, a formação continuada tem como 

finalidade principal “Tornar os professores competentes e autônomos para 

desencadear e conduzir um processo de ensino contextualizado [...]” (BRASIL, 

2008a). Para promover a formação continuada do professor de Matemática, nessa 

conjuntura, a proposta pedagógica do Projeto GESTAR na Escola segue a mesma 

ideia estabelecida pelo Programa GESTAR II, estruturada a partir de três eixos: 

Conhecimentos Matemáticos; Conhecimentos de Educação Matemática; 

Transposição Didática. 

Os Conhecimentos Matemáticos são abordados com alicerce nos PCNs e nas 

Orientações Curriculares da SEC-CA, organizados por unidades letivas no Plano de 

Curso Referencial do Projeto. Nos encontros presenciais, são realizadas discussões 

acerca das pesquisas acadêmicas e de propostas de sequências didáticas, com 

sugestões metodológicas que mostram como desenvolver esses conhecimentos em 

sala de aula. O Projeto fundamenta sua proposta pedagógica nos pressupostos da 

Educação Matemática, e tem como princípio o desenvolvimento do conhecimento 

matemático por meio de situações-problema, considerando aspectos da realidade 

sociocultural, como estratégia para mobilizar Conhecimentos Matemáticos (BRASIL, 

2008a). 

O Projeto orienta também a formação do professor de Matemática para 

trabalhar o saber escolar de modo a torná-lo compreensível para o aluno, valendo-

se dos pressupostos da Transposição de Didática. Num sentido amplo, a 

Transposição Didática designa um conjunto de transformação adaptáveis pelo qual o 

conhecimento científico passa para torná-lo apto a ocupar um lugar de ensino, ou 

seja, consiste no trabalho que o professor desenvolve para tornar o saber a ensinar 

em um saber compreensível para o aluno. (CHEVALLARD; BOSCH; GASCÓN, 

2001). 

De acordo com Chevallard, Bosch e Gascón (2001), o saber escolar 

representa o conjunto dos conteúdos previstos na estrutura curricular das várias 

disciplinas escolares valorizadas no contexto da história da educação. A finalidade 

dessa formação é superar a ideia de que trabalhar a Matemática na Educação 

Básica é conduzir o aluno a desenvolver o pensamento do Matemático. De acordo 

com Muniz (2008), o processo de aprendizagem em Matemática se efetiva quando o 

aluno se torna capaz de associar um saber matemático em diferentes contextos. 

Assim, o professor de Matemática deve atuar como um mediador do processo de 
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aprendizagem, proporcionando ao estudante situações didáticas que possibilitem 

transformar um saber matemático escolar em saber ensinado. 

O processo de formação continuada oferecida pelo Projeto GESTAR na 

Escola se estrutura na concepção de Transposição Didática, ajudando o professor a 

conhecer, pesquisar e produzir situações didáticas que favoreçam o 

desenvolvimento dos conhecimentos matemáticos em sala de aula.  

 

1.5 Prática pedagógica docente: desafios e perspectivas 
 

Conforme indicações de Imbernón (2009), a formação continuada de 

professores, por ser um processo que deve ter como foco de atenção o local de 

trabalho docente, precisa levar em conta os problemas reais que os professores 

encontram no cotidiano da escola, considerar os aspectos colaborativos do coletivo 

docente e fomentar a autonomia do professor. Assim, fica evidente que a formação 

continuada precisa estar pautada num constante repensar da prática pedagógica.  

Contreras (2012) pondera que, se o docente transforma a sua própria prática 

em objeto de indagação, ele conduz a uma melhoria de suas qualidades educativas, 

uma vez que seus modos de ver e pensar a prática podem ser analisados e 

refletidos à guisa do que discutem os teóricos. Nessa perspectiva, é possível 

estabelecer um processo dinâmico que rompe com a dicotomia teoria-prática e 

articula o processo educativo com a realidade social, favorecendo a formação do 

sujeito na contemporaneidade. 

Essa tomada de consciência do docente, sobre a importância de rever a sua 

prática, aparece na narrativa de Mércia, quando ela destaca a necessidade de incluir 

ações que atendam aos reais anseios dos estudantes. 

 
O que me fez mudar a minha metodologia foram as notas baixas dos 
alunos, principalmente na escola pública, isso me incomodava bastante. 
Então, eu comecei a pensar que tinha alguma coisa errada e que eu 
precisava rever a minha prática, para conseguir ajudar os alunos a 
aprenderem de forma mais significativa. (Mércia) 
 
 

Nessa fala da professora, fica evidente que a prática pedagógica precisa ser 

considerada mais que um simples trabalho de transmissão ou repasse de saberes 

específicos, mas se firmar como um profícuo processo de troca de saberes, e que 

ensine também a complexidade de ser cidadão nas diversas instâncias sociais que a 

sociedade requer, possibilitando o desenvolvimento de habilidades dos aspectos 
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democrático, solidário, intercultural, ambiental, entre outros, conforme salienta 

Imbernón (2011a). 

Nessa perspectiva, percebe-se que a tarefa docente não é uma tarefa 

simples. A prática pedagógica do professor é carregada de situações imprevisíveis, 

exigindo do docente um verdadeiro “jogo de cintura” para conciliar a diversidade 

presente em sala de aula. De acordo com García (2013), a prática pedagógica é 

uma atividade complexa, que se desenrola em cenários cercados por 

peculiaridades, exigindo do professor apurações éticas e políticas. 

Portanto, parece fundamental investigar a prática docente, analisando como 

os professores desenvolvem a seu trabalho em sala de aula, as percepções sobre 

as mesmas e as reflexões que fazem nesse contexto. A sociedade contemporânea 

exige uma educação comprometida com mudanças e transformações sociais que 

vão além da esfera da escola e, para isto, fazem-se necessários profissionais 

preparados para exercer sua função. Diante desse cenário, revela-se a 

incompletude da formação docente na atualidade, apontando para a necessidade de 

uma formação que seja capaz de garantir a unicidade na teoria e prática pedagógica 

no seu cotidiano. No entanto, a prática docente extrapola os limites da sala de aula. 

Existem alguns fatores externos que também interferem nessa prática, fazendo-se 

necessários uma reflexão sobre como lidar com essas adversidades. 

A prática docente recebe influências das condições político-sociais e 

institucionais às quais está submetida. Fontoura (2015) lembra que a prática 

também está condicionada a fatores de ordem econômica e ao contexto cultural a 

que pertencem alunos e professores, entrelaçados com as dimensões pessoais e 

profissionais do próprio professor. Dessa forma, percebe-se que a prática docente 

não se desenvolve de maneira neutra e individualizada, mas está imbricada nesse 

conjunto de fatores, e não pode se limitar ao domínio de metodologias ou estratégias 

de ensino. Como afirma Sacristán (2014), a prática pedagógica tem a ver com o 

professor, mas não se restringe às suas ações. Uma prática pedagógica na 

perspectiva do desenvolvimento profissional precisa transcorrer de maneira 

autônoma. Como diz Imbernón (1994), o professor deve atuar como gerente da sua 

própria formação. 

Nessa perspectiva, as ações dos programas de formação docente precisam 

considerar o contexto no qual a prática se configura, e definir, de maneira 

colaborativa entre professores, gestão escolar e formadores, as demandas dos 
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cursos de formação com base nos problemas reais vividos na esfera da escola. 

(IMBERNÓN, 2011a, 2011b). 

Às instituições, cabe oferecer condições favoráveis para que o professor se 

sinta motivado para exercer a sua função docente. Um ambiente ideal para o 

desenvolvimento da prática pedagógica é aquele no qual os recursos para a sua 

realização estejam facilmente acessíveis para o uso do professor. Muito embora, na 

prática, perceba-se que as instâncias governamentais têm um papel determinante 

no contexto das escolas públicas, na garantia de que os recursos cheguem às 

escolas e sejam executados de forma coerente. 

Paulo descreve, no excerto a seguir, que, no seu percurso como professor, 

esbarrou em algumas dificuldades nesse limiar descrito, que acabavam dificultando 

a sua prática pedagógica. 

 

Eu me deparei com muitas dificuldades na escola pública, desde o início da 
minha docência. Falta de recursos, falta de espaço. E quando eu decido 
fazer uma coisa, sou muito firme no meu propósito. Então, mesmo que a 
escola não me apoie, eu me uno com os meus alunos e faço acontecer. [...] 
eu precisei passar para 40 horas. Por conta dessas dificuldades que eu 
encontrava aqui na escola, eu optei por pegar as outras 20 horas em outra 
escola. [...] Na outra escola eu me deparei com as mesmas dificuldades. 
Então, eu entendi que aquele era um problema muito comum, que 
extrapolava os limites da escola, porque a Secretaria de Educação planeja, 
mas não ouve os professores que estão na base. (Paulo) 
 

 

Esse tipo de dificuldade que o professor Paulo descreve é muito comum no 

dia a dia escolar, e acaba atuando como um agente desmotivador. A motivação 

também é preponderante para que uma prática tenha fluidez. A verdade é que as 

condições apresentadas interferem no trabalho docente.  

A carga horária do trabalho docente, muitas vezes, atua como um fator que 

dificulta na busca por subsídios para a sua prática em sala de aula. Nesse aspecto, 

Imbernón (2009) ressalta o papel dos cursos de formação continuada em dar apoio 

na prática pedagógica docente, fornecendo os auxílios que o professor necessita. 

Sendo assim, os centros de formação precisam estar atentos aos problemas reais 

do dia a dia docente. 

Outro aspecto presente nas narrativas dos professores é a importância do 

estímulo ao desenvolvimento profissional docente. Os cursos de formação 

continuada precisam ofertar oportunidades de desenvolvimento profissional, 

amparado pelas instâncias governamentais. Maria, por exemplo, descreve alguns 
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elementos que evidenciam como é fundamental a oferta de cursos para os docentes, 

considerando alguns fatores de incentivo. Segundo a professora, o Projeto GESTAR 

na Escola poderia despertar o interesse de mais professores se fizesse uma 

parceria com Universidades para ofertar um curso com nível de formação stricto 

sensu, conforme destaca no excerto a seguir: 

 

[...] se houvesse algum tipo de incentivo financeiro como uma parceria com 

universidades que desse a certificação de um curso de mestrado para os 

docentes, sem dúvidas o professor seria mais motivado em realizar a 

formação, aplicaria as atividades com bastante cuidado com os alunos, e 

isso com certeza teria um impacto muito positivo nas avaliações externas 

que a secretaria de educação tanto almeja. (Maria) 

 

 

Uma formação continuada que atenda aos professores da Educação Básica 

no contexto atual precisa agregar elementos que subsidiem a prática docente. Uma 

parceria com as Universidades poderia ser o caminho para ajudar o professor a 

aprimorar os aspectos necessários à sua atuação profissional. 

 O sujeito do processo de formação continuada traz consigo uma carga de 

experiências desenvolvidas ao longo de sua formação inicial e da sua atuação 

docente, além de elementos de outros processos de atualização profissional, que 

estão cristalizados em sua concepção de ensino, mas, às vezes, parece difícil se 

desprender dessas premissas para dar lugar a novos fatores. No entanto, o 

processo formativo precisa agregar valores que proporcionem uma reflexão da 

necessidade de um urgente repensar da prática pedagógica docente, para o 

atendimento da educação na contemporaneidade, cuja coveniência caminha para 

atitudes mais consistentes. Os espaços universitários são favoráveis para reflexões 

sobre as mudanças essenciais à educação provenientes dos estudos no âmbito da 

pesquisa acadêmica, principalmente no que concerne à prática docente. 

A reflexão sobre a prática oportuniza aos educadores o exercício da condição 

de professores-pesquisadores, os quais realizam observações documentadas sobre 

sua função docente, partindo do pressuposto de que as pessoas, os grupos, as 

comunidades são agentes primeiros de sua própria educação na relação entre 

educador-educando, educador-educador e educador-comunidade. A formação 

desse profissional deve-se constituir num processo que implique em uma reflexão 

permanente sobre a natureza, os objetivos e as lógicas que presidem a sua 
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concepção de educador enquanto sujeito que transforma e ao mesmo tempo é 

transformado pelas próprias contingências da profissão. 

O professor na contemporaneidade constitui-se como um profissional-

pesquisador que sente a necessidade de ampliar seu conhecimento e construir 

novas perspectivas para sua prática, ressignificando-a cotidianamente. Como um ser 

político, não alienado, deve atualizar-se em consonância com os novos tempos para 

não estagnar no passado, agindo como um sujeito reflexivo, crítico de si mesmo, de 

sua ação pedagógica e da realidade circundante. No entanto, é importante também 

que as instituições escolares, bem como as instâncias governamentais cumpram o 

seu papel provendo as condições necessárias para que o professor exerça a sua 

prática com satisfação.  

A seguir apresento um estado da arte da pesquisa sobre o Programa de 

Gestão Escolar a partir de diferentes pesquisas de mestrado e doutorado, 

analisando o seu processo de implementação em diferentes Regiões do Brasil. 

 

1.6 O estado da arte do Programa de Gestão Escolar 

 

De acordo com Martins (2011), as pesquisas denominadas estado da arte têm 

crescido consideravelmente no Brasil e em outros países, desde 2001, com a 

finalidade de mapear e sistematizar a produção em determinada área do 

conhecimento. Soares e Maciel (2000, p. 09), pioneiras na adoção dessa 

metodologia de pesquisa, descrevem que o estado da arte  

 
[...] caracteriza-se como um levantamento e uma avaliação da produção 
acadêmica e científica sobre o tema, à luz, primordialmente, de categorias 
que identifiquem, em cada texto e no conjunto deles, as facetas sob as 
quais o fenômeno vem sendo analisado [...]. As pesquisas desse tipo 
podem conduzir à plena compreensão do estado atingido pelo 
conhecimento a respeito de determinado tema, sua amplitude, tendências 
teóricas, vertentes metodológicas. 
 
 

Esse entendimento do estado do conhecimento sobre um tema, em 

determinado intervalo de tempo, é fundamental no processo de investigação. A 

coleta de informações e os resultados já obtidos acerca do objeto de pesquisa 

permitem a identificação de duplicações ou contradições e a determinação de 

lacunas ou vieses, além da indicação das possibilidades de integração de diferentes 

perspectivas. 
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Para Romanowski e Erns (2006, p. 39), os estudos em estado da arte trazem 

contribuições para com a 

 
organização e análise na definição de um campo, uma área, além de indicar 
possíveis contribuições da pesquisa para com as rupturas sociais. A análise 
de campo investigativo é fundamental neste tempo de intensas mudanças 
associadas aos avanços crescentes da ciência e da tecnologia. 
 
 

Desse modo, realizei o estado da arte das pesquisas das dissertações de 

mestrado e teses de doutorado, desenvolvidas no contexto do Programa GESTAR37, 

no período de 2005-2015 38 , com o intuito de mapear os objetivos dessas 

investigações, os métodos e tipos de instrumentos utilizados, os sujeitos que 

colaboraram, bem como os autores trabalhados em sua fundamentação. Como fonte 

de pesquisa, recorri ao banco de dados da CAPES, à Biblioteca Digital Brasileira de 

Teses e Dissertações (BDTD) e ao site de pesquisas Google. 

Encontrei um total de 30 (trinta) pesquisas versando sobre o Programa 

GESTAR, 26 (vinte e seis) no âmbito do mestrado (acadêmico e profissional) e 4 

(quatro) de doutorado, conforme pode ser observado no quadro a seguir. 

 

QUADRO I. Autores mapeados organizados por dissertações/teses 

Modalidade Autores Mapeados 2005-2015 

Dissertações 

Macêdo (2006); Barrueco (2007); Viégas (2007); Socorro 
(2009); Teixeira (2009); Santos (2009); Martinelli (2009); Lisboa 
(2010); Veiga (2011); Sacramento (2011); Silva, R. (2011); 
Costa (2011); Rocha (2011); Miguel (2011); Mascarenhas 
(2012); França (2012); Silva L. (2012); Oliveira (2013); Sombrio 
(2013); Carvalho (2013); Silva Filho (2013); Fontes (2014); 
Ribeiro (2014); Nascimento (2015); Alburquerque (2015); 
Nogueira (2015). 

Teses 
Kochhann (2007), Pepe (2007); Esbrana (2012); Bressanin 
(2012). 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 

 

Das pesquisas analisadas, 21 (vinte e uma) apresentaram como foco a 

Disciplina Língua Portuguesa; 6 (seis) tiveram como foco a Disciplina Matemática; 3 

(três) realizaram uma abordagem geral das duas Displinas, conforme o quadro a 

seguir. 

                                                           
37

 Neste tópico, analiso pesquisas que versam sobre o GESTAR I, o GESTAR II, ou o GESTAR na 
Escola, portanto, quando me refiro ao Programa GESTAR nesse tópico, estou generalizando. 
38

 A busca foi do período de 2005 a 2015, mas encontrei pesquisas apenas a partir de 2006. 
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QUADRO II. Autores mapeados organizados por disciplina 

Disciplina Autores Mapeados 2005-2015 

Língua 
Portuguesa 

Macêdo (2006); Barrueco (2007); Viégas (2007); Socorro 
(2009); Teixeira (2009); Santos (2009); Sacramento (2011); 
Silva, R. (2011); Costa (2011); Miguel (2011); Rocha (2011); 
Veiga (2011); Silva L. (2012); Esbrana (2012); Mascarenhas 
(2012); Bressanin (2012); Sombrio (2013); Ribeiro (2014); 
Nascimento (2015); Nogueira (2015); Aburquerque (2015). 

Matemática 
Kochhann (2007); Martinelli (2009); Lisboa (2010); França 
(2012); Oliveira (2013); Silva Filho (2013). 

Língua 
Portuguesa/ 
Matemática 

Pepe (2007); Macêdo (2006); Carvalho (2013). 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 

 

Desse modo, percebi algumas lacunas, tais como:  

 Poucas abordagens versaram sobre a Matemática, ou sobre as duas 

Disciplinas, foco do Projeto (Língua Portuguesa e Matemática). 

 A maioria dessas pesquisas têm como tema o Programa GESTAR II, 

concebido pelo Ministério da Educação. 

 Apenas três dessas pesquisas – Mascarenhas (2012), Fonte (2014) e 

Nascimento (2015) – versaram sobre o modelo atual do Projeto na Bahia, 

o GESTAR na Escola, implantado desde 2011, mas, ainda assim, não se 

trata exatamente do modelo atual, que, desde 2011, vem sofrendo 

adequações. 

 Somente duas pesquisas exploraram a abordagem (auto)biográfica. 

Mascarenhas (2012), com análise do memorial da própria pesquisadora; 

Sacramento (2011), com entrevistas narrativas de professores-cursistas 

do GESTAR. 

 Apenas uma das investigações realizou o estado da arte da pesquisa; 

Esbrana (2012), mas a abordagem foram produções sobre o construto 

aprendizagem de professor em situação de formação continuada, 

referentes ao período de 2007 a 2011. 

Esses estudos convergem na busca de respostas sobre a forma como o 

Programa GESTAR chega na prática pedagógica docente. A discussão principal são 

os processos de formação continuada que o GESTAR oferece, presente em 87% 

desses estudos, analisando limites e contribuições do Programa em diferentes 
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Estados do Brasil, investigando como os professores constroem e reconstroem 

conhecimentos nesse processo, questionando sobre as concepções que o docente 

tem a respeito do Programa, bem como a concepção docente compreendida no 

âmbito da proposta, verificando se suas ações repercutem em mudanças 

significativas na prática. 

Os aspectos metodológicos do Programa foram averiguados em 30% das 

investigações, buscando pistas para a prática do professor, analisando criticamente 

a proposta, suas dimensões metodológicas, sua aplicação em sala de aula, como 

essas orientações chegam na prática dos professores, dentre outros fatores que 

dizem respeito ao seu material didático. 

No que concerne à metodologia dessas investigações, todas foram pesquisas 

qualitativas, em diferentes abordagens, boa parte exploraram os métodos estudo de 

caso e pesquisa exploratória. Os dispositivos de pesquisa recorrerentes foram a 

entrevista, presentes em cerca de 66% desses estudos; a análise documental, 

abarcando 57% dessas investigações; e a observação, em 33% dos casos, o que 

confirma a validade destes dispositivos no contexto da investigação sobre os 

processos de formação continuada de professores. Os sujeitos, em sua maioria, 

foram os professores-cursistas, 77% dos trabalhos realizados. Em alguns casos, os 

colaboradores foram também o professor-formador, 20% das investigações 

mapeadas. 

A fundamentação teórica que balizou esses estudos se amparou, em sua 

maioria, nos seguintes autores: António Nóvoa, Garrido Pimenta, Bernadete Gatti, 

Wanderley Geraldi, Mikhail Bakhtin, Francisco Imbernón, Marcelo García, Menga 

Lüdke e Marli André, além de documentos oficiais como a LDBEN, os PCNs, 

Diretrizes e Orientações Curriculares e o Guia Geral do GESTAR. 

Muito embora tenha igual relevância, foram identificadas poucas referências 

aos seguintes autores: Philippe Perrenoud, Jacques Delors, Acácia Kuenzer, 

Antônio Severino, Laurence Bardin, Sírio Possenti, Antônio Marcuschi, Gimeno 

Sacristáz, Eni Orlandi, Augusto Triviños, Paulo Freire, Roxane Rojo, Dermeval 

Saviani, Dario Fiorentini, Lev Vygotski, Robert Bogdan e Sari Biklen. Isso revela que 

essas investigações levaram em conta a notoriedade da fundamentação que as 

amparou no âmbito da discussão no eixo da formação, da educação, do ensino e 

aprendizagem, e da metodolgia da pesquisa científica. 
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Constatei que 80% desses estudos tiveram como centro de atenção o 

GESTAR II, ofertado para os professores de Língua Portuquesa e Matemática, que 

atendem aos anos finais (6º ao 9º ano) do Ensino Fundamental, principalmente a 

partir de 2010. Das pesquisas analisadas entre 2006 e 2009, apenas 6 (seis) 

estudos realizaram investigações acerca das especificidades do Programa GESTAR I. 

Acredito que esse evento esteja relacionado com as prerrogativas alusivas à 

implantação do Programa. Segundo Veiga (2011), a oferta foi iniciada a partir de 

2001, nomeada como GESTAR I, no atendimento aos professores que lecionavam 

da 1ª a 4ª série (atual 2º ao 5º ano) do Ensino Fundamental. A partir de 2004, as 

atenções foram voltadas para os professores dos anos finais do Ensino 

Fundamental, 5ª a 8ª série (atual 6º ao 9º ano), intitulado GESTAR II. 

Silva Filho (2013) esclarece que, a princípio, a formação foi restrita às 

Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, por conta dos baixos indicadores de 

proficiência em Língua Portuguesa e Matemática, haja vista a grande maioria dessas 

pesquisas, 47% dos casos, ocorrerem em Estados da Região Centro-Oeste 

(Cuiabá/MT, Campo Grande/MS, Brasília/DF). A Região Nordeste foi contemplada 

em 23% das investigações, representada pelos municípios de Feira de Santana/BA, 

Alagoínhas/BA, Salvador/BA, São Cristovão/SE e Fortaleza/CE. A Região Norte 

aparece em apenas 7% dos estudos, nos municípios de Natal/RN e Guarajá-

Mirin/RO. 

De acordo com Teixeira (2009), o Programa GESTAR na Região do Centro-

Oeste foi implantado inicialmente em escolas de Cuiabá e Rondonópólis, em Mato 

Grosso, consequentemente, é possível encontrar um número representativo de 

pesquisas neste Estado. Na modalidade a distância, o GESTAR, no Estado do Mato 

Grosso, consolidou-se por meio da oferta de formação em serviço para os 

professores de Língua Portuguesa e Matemática do Ensino Fundamental, avaliação 

diagnóstica para os alunos e atividades de apoio à aprendizagem. 

Segundo Veiga (2011), no Estado do Mato Grosso do Sul, o GESTAR foi 

implantando inicialmente no município de Campo Grande, expandindo-se mais 

adiante para outros municípios do Estado. Barrueco (2007) afirma que as ações do 

Programa em Mato Grosso do Sul também se consolidaram na modalidade à 

distância com oferta de formação semelhante à do Estado de Mato Grosso. 

No Distrito Federal, a formação do GESTAR inicialmete foi organizada pela 

Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação, que é a instância 
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responsável pela proposição e execução de políticas de formação continuada na 

Rede Pública de Ensino do Distrito Federal (OLIVEIRA, 2013). Com o fortalecimento 

da Secretaria de Educação Básica, na parceria com o MEC no atendimento da 

formação continuada do professor, em 2008, o curso passou a ser oferecido em 

vários Estados brasileiros, com o pleito exclusivo da formação do GESTAR II. Desse 

modo, foi possível identificar 13% das pesquisas na Região Sudeste (Bauru/SP, 

Araraquara/SP, Campinas/SP e Juiz de Fora/MG) e 7% na Região Sul (São 

Leopoldo/RS e Joinville/SC). Nessa fase do Programa, de acordo com Ribeiro 

(2014), a Universidade Federal de Brasília (UNB) passou a se responsabilizar pela 

formação dos tutores (chamado de formadores em alguns Estados), pelo projeto 

pedagógico e pela organização do material didático fornecido pelo Programa.  

O GESTAR é apresentado no Observatório do PNE39 como um Programa de 

Governo na oferta do formação continuada para os professores de Língua 

Portuguesa e Matemática da Rede Pública de Ensino, sendo uma das estratégias 

para que as Secretarias municipais e estaduais possam avançar na meta 1640 do 

Plano. Nas diferentes pesquisas analisadas no contexto deste estado da arte, em 

cada Região em que o Programa é ofertado, fica evidente que o GESTAR atua na 

orientação da prática pedagógica do professor. 

O Projeto GESTAR na Escola, como uma proposta oriunda desse Programa, 

também atua com a oferta de formação continuada, orientando a prática pedagógica 

do professor da Educação Básica. Logo, na discussão a seguir, descrevo acerca dos 

fatores concernentes à Educação Básica no âmbito da Rede Estadual de Ensino da 

Bahia, no qual o Projeto GESTAR na Escola está inserido, apresentando alguns 

fatores que essa formação precisa agregar. 

 

1.7 A Educação Básica no âmbito da Rede de Ensino da Bahia 

 

O GESTAR na Escola se configura como um projeto estruturante41 da SEC-

BA, com oferta de uma proposta de formação continuada para os professores da 

                                                           
39

 Observatório do PNE: http://www.observatoriodopne.org.br/. 
40

 Formar, em nível de pós-graduação, 50% dos professores da Educação Básica, até o último ano de 
vigência deste PNE, e garantir a todos os(as) profissionais da Educação Básica formação continuada 
em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos 
sistemas de ensino (BRASIL, 2014). 
41

 Os Projetos Estruturantes da SEC-BA constituem uma categoria de ação composta por um 
conjunto de projetos que, além de implementarem políticas educacionais, buscam a reestruturação 
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Rede Estadual de Ensino, atendendo aos anos finais do Ensino Fundamental da 

Educação Básica. Assim, para entender qual é a concepção de Educação Básica 

que norteia esta discussão, são imprescindíveis alguns elementos que esclareçam o 

papel desta modalidade de ensino na discussão do objeto desta investigação.  

Regulada pela Constituição Federal e pela LDBEN, a Educação Básica 

compreende a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio (BRASIL, 

2011a): a rede municipal assume a Educação Infantil, e a Rede Estadual atua 

prioritariamente nas Etapas do Ensino Fundamental e Ensino Médio (BRASIL, 

2013). O Ensino Fundamental é a etapa destinada a crianças e adolescentes com 

idade primordial entre seis e quatorze anos, cabendo às Redes municipais e 

estaduais de ensino atender às etapas finais, compreendendo do 6º ao 9º ano. Este 

público é assistido pelo Projeto GESTAR na Escola. O Ensino Fundamental é a 

etapa na qual o indivíduo deve desenvolver competências e habilidades de leitura, 

da escrita e dos cálculos matemáticos. De acordo com Oliveira (2000), esses 

elementos são imprescindíveis no processo de formação escolar e constituem-se em 

bases a fim de preparar o indíviduo para progressões no trabalho e em estudos 

posteriores. 

Nessa etapa da escolarização, articulam-se objetivos situados no 

desenvolvimento do estudante, com a intenção de consolidar uma identidade cultural 

e a aquisição de conhecimentos, capacidades e atitudes. A LDBEN e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) 42  oferecem subsídios ao trabalho didático do 

professor. Todavia, percebe-se que, na prática, o ensino não atende totalmente ao 

que sugerem esses documentos oficiais. 

De acordo com a LDBEN (BRASIL, 2011a) e com os PCNs (BRASIL, 1998), a 

Educação Básica representa o mínimo de instrução exigida para o ingresso do 

indivíduo no mundo do trabalho e ela é indispensável para o desenvolvimento dos 

conhecimentos necessários para sua inserção social. Até o 9º ano, o estudante deve 

desenvolver competências de modo a compreender o ambiente natural e social, o 

sistema político, a tecnologia, as artes e os valores básicos da sociedade e da 

família.  

                                                                                                                                                                                     
dos processos e gestão pedagógicos, a diversificação e inovação das práticas curriculares, como 
consequência e foco principal, a melhoria das aprendizagens. (BAHIA, 2015) 
42

 Atualmente, o currículo da Educação Básica é norteado pelos PCNs, no entanto, atualmente, 
encontra-se em trâmite a implementação da Base Nacional Curricular Comum pelo MEC, disponível 
para consulta pública a segunda versão do documento, ainda provisória, no site: 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br. 
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Para alcançar tais metas, muitas ações e políticas públicas foram efetivadas, 

dentre elas o investimento em formação continuada de professores de Língua 

Portuguesa e Matemática. Uma delas é o Programa GESTAR II, com a finalidade de 

elevar a proficiência em leitura, escrita e resolução de problemas dos estudantes e 

favorecer o desenvolvimento de competências essenciais para a aprendizagem do 

aluno. 

Dantas (2012) destaca que a formação continuada do professor é um dos 

caminhos para enfrentar os problemas escolares, uma vez que, no processo de 

atualização profissional, o professor tem a oportunidade de refletir sobre a sua 

prática e exercer a sua autonomia docente. Para tanto, a formação continuada 

precisa ir além de uma atualização pedagógica para refletir e propor mudanças 

efetivas na prática docente. Na conjuntura atual da Educação Básica, tendo em vista 

as demandas sociais da contemporaneidade, é imprescindível um processo de 

formação que motive o professor a atuar como protagonista na organização da sua 

própria formação. 

Dantas (2009, p. 48) conceitua que a formação do professor como 

 
um processo contextualizado que se constrói nas trajetórias da 
escolarização, nas vivências, nas histórias de vida, nas trocas de 
experiências ao longo da vida que nos torna um constante aprendiz, em 
permanente transformação e em construção de nossa identidade e 
subjetividade. O lugar da formação deve ser um “lócus” de reflexão crítica 
sobre as práticas. (grifo da autora) 
 
 

Segundo Silva (2015, p. 83), “é necessário reconhecer também que a 

formação docente é um dos desafios centrais para a garantia do direito de aprender 

desses sujeitos, o que implica em políticas de valorização docente”. Dessa forma, 

fica evidente que o lugar da formação docente deve ser o seu próprio local de 

trabalho, com os problemas reais que os docentes  enfrentam diariamente no 

contexto escolar, para que eles discutam com  demais professores e gestores as 

melhores formas de lidar com as dificuldades encontradas. Se pensar na formação 

do professor significa pensar nas situações da sala de aula, então o seu 

aperfeiçoamento profissional não pode ser desenvolvido distante dessa realidade. 

A formação continuada de professores é parte essencial da estratégia de 

melhoria permanente da qualidade da educação no Estado da Bahia. O Plano 

Estadual de Educação da Bahia (PEE-BA), aprovado pela Lei n. 13.559 de 11 de 

maio de 2016, visa à abertura de novos horizontes na atuação profissional docente. 
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O PEE-BA 2016 revoga o Plano estabelecido pela a Lei n. 10.330, de 15 de 

setembro de 2006, mas assim como o Plano anterior, considera que a formação 

continuada tem como finalidade a reflexão sobre a prática educacional e a busca de 

aperfeiçoamento técnico, ético e político do profissional da educação, e é organizada 

a partir das necessidades expressas pelos professores. Por isso, o Programa 

GESTAR II na Bahia ganhou nova configuração a partir de 2011, redimensionando 

as características do seu material didático para que cada aluno do 6º ao 9º ano do 

Ensino Fundamental tivesse o seu caderno de estudo, e ampliou a oferta para todas 

as escolas da Rede Estadual de Ensino, atendendo às solicitações dos professores 

(SILVA FILHO, 2013).  

Mas há pensadores que colocam em xeque alguns modelos de formação 

docente, questionando se eles, realmente, garantem o aperfeiçoamento profissional 

do corpo docente. Imbernón (2009), por exemplo, destaca que existe muita 

formação e pouca mudança, pois, na prática, ainda predomina uma formação 

transmissora e uniforme, com a supremacia de uma teoria ministrada de forma 

descontextualizada, distante dos problemas práticos da escola e do seu contexto, 

baseada em um professor ideal, o que não condiz com a realidade da maioria.  

Nesse contexto, a visão do Projeto GESTAR na Escola é instituir práticas 

didáticas colaborativas, justamente com o diferencial de atender às especificidades 

de cada instituição de ensino, defender valores como o respeito, liberdade de 

expressão, colaboração e interculturalidade, e considerar “a compreensão da 

dignidade da pessoa humana no processo de desenvolvimento do indivíduo aliado à 

educação do ser humano, cabendo à instituição escolar assegurar ao estudante o 

direito de aprender” (SALES, 2014, p. 1). A relevância social do Projeto está em 

colaborar com o professor para que o mesmo cumpra a sua função em contribuir 

para que se estabeleça o papel social delegado à escola. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica salientam a 

premência da escola em rever seus processos educativos, tendo em vista o 

atendimento dos estudantes na sociedade contemporânea, a saber 

 
A escola, face às exigências da Educação Básica, precisa ser reinventada: 
priorizar processos capazes de gerar sujeitos inventivos, participativos, 
cooperativos, preparados para diversificadas inserções sociais, políticas, 
culturais, laborais e, ao mesmo tempo, capazes de intervir e problematizar 
as formas de produção e de vida. A escola tem, diante de si, o desafio de 
sua própria recriação, pois tudo que a ela se refere constitui-se como 
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invenção: os rituais escolares são invenções de um determinado contexto 
sociocultural em movimento. (BRASIL, 2013, p. 16) 
 
 

Desse modo, o Projeto GESTAR na Escola constitui-se uma iniciativa de 

intervenção na realidade educacional. Promove a formação continuada de 

professores da Educação Básica, estimulando experiências em sala de aula que 

orientam a implementação de práticas pedagógicas motivadas pelas necessidades 

dos estudantes. Sendo assim, há a necessidade de as escolas reverem os 

processos educativos que desenvolvem, tendo em vista, inclusive, os avanços da 

tecnologia e sua influência na educação. Para encarar esse processo evolutivo da 

educação, é preciso considerar as condições de trabalho do professor, a sua 

valorização profissional e a sua formação (inicial e continuada). Por sua vez, as 

variações tecnológicas e sociais repercutem na formação de professores de modo 

que atendam às necessidades da educação na contemporaneidade. 

Devido ao caráter indispensável que a Educação Básica exerce nos 

indivíduos em geral, tornou-se fundamental para o ingresso das populações no 

terceiro milênio a compreensão da sua centralidade, que abrange, além dos 

princípios norteadores dos programas políticos orientados pelas agências 

internacionais e das prerrogativas dos programas governamentais (que incluem 

dispositivos legais que regulamentam a Educação Básica), também os estudos e 

propostas de instituições empresariais e as recomendações de entidades sindicais 

representantes dos trabalhadores (OLIVEIRA, 2000). 

No contexto dos programas políticos desenvolvidos no contexto internacional, 

Oliveira (2000) descreve que vários congressos mundiais foram desenvolvidos ao 

longo dos anos com a finalidade de discutir soluções para os problemas com a 

Educação Básica, assim como o combate ao alto índice de analfabetismo, sob a 

premissa de que “a melhor saída para os países em desenvolvimento é investir 

numa Educação Básica de alta qualidade, se não quiserem ficar na contramão do 

desenvolvimento mundial” (OLIVEIRA, 2000, p. 114). Esse argumento se 

fundamenta com o fato de que um povo escolarizado colabora para o progresso do 

seu país, uma vez que quanto menos educado é um povo, mais cara se torna a 

implementação de projetos políticos de toda natureza (OLIVEIRA, 2000). 

No que diz respeito às instâncias governamentais, Oliveira (2000) se reporta 

aos programas que vêm sendo implementados no Brasil em consequência das 
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discussões internacionais, apontando os avanços e retrocessos desse contexto, 

refletindo sobre o que a legislação (Constituição Federal e LDBEN) discute no 

âmbito da Educação Básica, e salienta que, embora as propostas empresariais 

tenham avançado mais que as propostas no bojo das ações governamentais, o seu 

alcance ainda é circunscrito a uma parcela muito limitada da população. 

Com o ideário de que a Educação Básica é imprescindível para o trabalhador 

progredir na sua qualificação e requalificação profissional, algumas ações foram 

desenvolvidas pelas empresas, como a implementação de cursos de formação e de 

aperfeiçoamento profissional, com o intuito de qualificar e requalificar o trabalhador, 

ampliando, assim, as suas condições de trabalho. 

Essa visão de que a formação escolar prioriza a preparação de mão de obra 

qualificada para o mercado de trabalho marcou a formação de professores, de modo 

a priorizar os conhecimentos específicos da área em detrimento das disucssões 

concernentes a prática do professor. 

Oliveira (2000) destaca que a Educação Básica é um campo de unificação 

entre empresários, governo e trabalhadores e que o problema do emprego e do 

desemprego não se contorna apenas pelo crescimento parcimonioso. É preciso uma 

ação conjunta dessas instâncias que vislumbrem mudanças significativas nos 

processos educacionais, garantindo acesso, qualidade e igualdade, com avanços 

mais perceptíveis na concepção que prioriza a preparação para o mercado de 

trabalho, dando lugar à formação para ávida  

A formação no contexto da Educação Básica deve garantir o desenvolvimento 

de competências e habilidades também de relevância social, para o que o indivíduo 

seja capaz de intervir na realidade cultural, política, social e econômica da sociedade 

que está inserido. Nesta investigação, busco entender, através do professor, os 

significados que a formação continuada aporta, tendo em vista a formação para 

Educação Básica. A seguir descrevo o contexto da pesquisa e os aspectos 

metodológicos que notearam este estudo. 
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2. UM PASSEIO NO CONTEXTO DA PESQUISA E O ENCONTRO COM AS NARRATIVAS 

 

O papel do pesquisador é justamente o de servir como 

veículo inteligente e ativo entre esse conhecimento 

construído na área e as novas evidências que serão 

estabelecidas a partir da pesquisa. É pelo seu trabalho 

como pesquisador que o conhecimento específico do 

assunto vai crescer, mas esse trabalho vem carregado e 

comprometido com todas as peculiaridades do 

pesquisador [...] Não há, portanto, possibilidade de se 

estabelecer uma separação nítida e asséptica entre o 

pesquisador e o que ele estuda [...] pois está implicado 

necessariamente nos fenômenos que conhece e nas 

consequências desse conhecimento que ajudou a 

estabelecer. (LÜDKE; ANDRÉ, 2014, p. 5) 

 

 

A itinerância do pesquisador no delineamento de uma investigação constitui 

uma atividade complexa em cada passo que estabelece o crescimento do seu 

trabalho, o que requer um exaustivo esforço para que os objetivos almejados sejam 

logrados. 

Esses percalços vão desde a delimitação do problema, passam pelo 

entendimento do objeto de pesquisa, pelas questões de investigação, pelos 

objetivos a serem alcançados, pela definição da metodologia de trabalho e dos 

dispositivos de pesquisa que deverão favorecer o desenvolvimento de todo o estudo, 

pela seleção do campo de pesquisa e dos sujeitos.  

Cada passo conduz o investigador a um mundo de evidências e incertezas, 

que se acumulam com as suas vivências e experiências. Nesse aspecto, concordo 

com Lüdke e André (2014), na epígrafe deste capítulo, quando afirmam que, de fato, 

não existe uma distância efetiva entre o pesquisador e o que ele estuda.  

No âmbito desta investigação, o objeto de pesquisa faz parte da minha vida 

profissional em diferentes aspectos, pois um dia fui cursista do Projeto GESTAR na 

Escola e hoje faço parte do quadro funcional que coordena as ações do Projeto. 

Portanto, neste capítulo, descrevo o contexto da pesquisa, delineio a trajetória desta 

investigação, relato como ocorreu o meu encontro com as narrativas, com a 

finalidade de elucidar os aspectos metodológicos que nortearam este estudo, 

fundamentada nas autoras da epígrafe que faz o convite para leitura deste capítulo; 

e dentre outros autores, que serviram de alicerce para exercer o meu papel de 

pesquisadora, rumo à elucidação das questões que me inquietavam, num híbrido 

entre o necessário distanciamento e a indispensável implicação de pesquisadora 

com esta investigação. 
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2.1 Narrativas (auto)biográficas: o encontro com as narrativas e o campo 
empírico da formação 
 

Descrever e caracterizar um estudo não são tarefas fáceis. O ato de 

pesquisar implica em escolhas, e é importante definir com muito cuidado cada fase 

de constituição do trabalho, buscando os elementos que podem contribuir com a 

ilustração de um conhecimento vigente. As inquietações que circundam as decisões 

dos pesquisadores em educação vão desde o tipo de investigação que se adequa 

ao objeto até os instrumentos de coleta e análise dos dados.  

Weller e Zardo (2013) descrevem que os procedimentos metodológicos de 

uma pesquisa compreendem a escolha de ferramentas que forneçam os subsídios 

indispensáveis para a compreensão dos princípios gerais que governam o 

conhecimento humano.  

O grande desafio do pesquisador está em estabelecer os recursos 

metodológicos que possibilitem alcançar os objetivos estabelecidos, e que sejam 

eficientes para elucidar as questões da investigação. No contexto deste estudo, as 

inquietações não foram diferentes. Realizei uma pesquisa de gênese biográfica, com 

abordagem (auto)biográfica, em duas escolas de Salvador, com análise das 

narrativas de quatro professores de Matemática, cursistas do Projeto GESTAR na 

Escola e que lecionam nestas instituições. 

O método biográfico foi eleito para esta investigação pelo fato de eu 

concordar com Souza (2004) quando este afirma que, através desse método, é 

possível o sujeito produzir conhecimentos sobre si mesmo e sobre aspectos 

relativos à sua formação, que se revelam nas experiências de suas práticas 

pedagógicas, quando narram suas vivências com profundidade. De acordo com 

Souza (2006, p. 135), as experiências narradas pelos professores no contexto da 

formação “[...] pode apresentar contribuições significativas para o campo 

educacional em seus diferentes aspectos, especificamente, aqueles relativos aos 

estudos e pesquisas sobre a formação docente [...]”. Desse modo, o método 

biográfico me pareceu fecundo para a análise dos aspectos concernentes à 

formação continuada na esfera do Projeto GESTAR na Escola. 

Meu interesse pela pesquisa biográfica, com análise de narrativas 

(auto)biográficas, nasceu no contexto da disciplina Formação do Educador, 

ministrada pelas professoras Dra. Sandra Regina Soares e Dra. Tânia Regina 
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Dantas, no semestre 2013.2, na condição de aluna especial do PPGEduc. O objetivo 

geral dessa disciplina era “Desenvolver estudo crítico acerca das principais análises 

sobre ser professor da educação básica e sobre sua formação, inicial e continuada, 

na sociedade contemporânea”43. Assim, em sua base consubstancial, proporcionou-

nos discussões acerca de: gênese da profissão docente; concepções de ser 

professor e de formação de professor; saberes e competências do docente na 

contemporaneidade; autonomia docente; principais limitações e desafios dos cursos 

de licenciatura; políticas públicas de educação/formação do professor; produção e 

socialização de conhecimento acerca da pesquisa e formação do educador. 

Nesse contexto, tive contato com autores como António Nóvoa, Bernadete 

Gatti, José Contreras, Henry Giroux, Donald Schön, Francisco Imbernón, Marcelo 

García, Tânia Dantas, Marli André, dentre outros que serviram de inspiração para 

elaboração de um projeto de pesquisa acerca da formação continuada de 

professores para me submeter ao processo seletivo do Mestrado em Educação e 

Contemporaneidade oferecido pelo PPGEduc/UNEB, o que culminou nesta 

investigação que relato. O estudo desses autores, alimentado por leituras de outras 

obras, tais como Souza (2004), Josso (2010), Dantas (2008), Ribeiro e Souza 

(2010), Passeggi (2010), Passeggi, Souza e Vicentini (2011), serviu-me de base 

para realização do trabalho final da disciplina e representou para mim um passo 

crucial na inserção no mundo da pesquisa. Foi através da erudição destes 

pesquisadores que conheci a vertente (auto)biográfica da investigação, com a qual é 

possível extrair as histórias narradas pelos seus próprios protagonistas.  

Meu encontro com as narrativas foi, na realidade, um desencontro. Para 

atender às diretrizes do trabalho final da disciplina, formei um grupo com mais três 

colegas, de áreas distintas (Letras, Matemática e Pedagogia), e tentamos aliar as 

diferentes ideologias que circulavam na equipe.  

Essa foi uma empreitada cercada de diversidades de proposições, pois uma 

das colegas gostaria de investigar a relação teoria e prática do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) no âmbito do curso de 

Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Feira de Santana (UEFS); a 

colega de Pedagogia tinha interesse em pesquisar sobre docência no contexto dos 

anos iniciais da Educação Básica; eu queria analisar a práxis docente no contexto 
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 Objetivo Geral extraído do plano de curso da Disciplina “Formação do Educador” oferecida pelo 
PPGEduC/UNEB no âmbito do Mestrado em Educação e Contemporaneidade.  
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do curso de Licenciatura em Matemática, oferecido PARFOR, na UFRB de Cruz das 

Almas, para realizar um balanço sobre as implicações do curso na prática desses 

professores em sala de aula; a colega de Letras tentava encontrar um ponto em 

comum nas diversas aspirações do grupo e deu a sugestão para escrevermos 

narrativas sobre nós mesmas na trajetória da formação inicial até a atuação como 

docentes da Educação Básica.  

Foi nesse descompasso de opiniões que encontramos o rumo da nossa 

investigação. Aceitamos a proposta da colega de Letras e cada uma se moveu a 

narrar sobre o seu percurso de formação inicial, descrevendo os pontos e 

contrapontos como estudante de um curso de licenciatura, e estendemos até o 

período da docência na Educação Básica, enleando os aspectos que poderiam 

subsidiar a nossa proposta de pesquisa, com o objetivo de contribuir para uma 

compreensão da especificidade e função da prática educativa na atualidade e para a 

elucidação de categorias e conceitos que fundamentassem a proposta de formação 

inicial docente, direcionada por uma perspectiva teórico-epistemológica crítica. 

Mais adiante, como aluna regular do programa de mestrado do 

PPGEduc/UNEB, ampliei este estudo em parceria com a professora Tânia Dantas e 

apresentamos um trabalho no IV Simpósio de Memória, (auto)biografia e 

documentação narrativa, realizado no Campus I da UNEB no período de 7 a 9 de 

abril de 2013. Nesse contexto, a discussão girou em torno de pesquisas que fazem 

referência à prática educativa do professor, no que diz respeito à vinculação entre os 

saberes específicos e os saberes pedagógicos na atuação docente. Nosso foco foi a 

formação inicial docente, levando em consideração a amplitude de saberes que o 

processo de ensino-aprendizagem exige para a prática docente. Pautamos a 

temática formação do educador no nível de Pós-graduação stricto sensu, 

reconhecendo concepções, características e noções dos saberes pedagógicos 

importantes para a docência.  

Na oportunidade, conheci o termo (auto)biográfico, com o uso dos 

parênteses, no contexto desse evento. Segundo Souza (2004), esse destaque se 

deve a António Nóvoa em sua obra “O método (auto)biográfico e a formação”. Adoto 

o termo dessa forma por concordar com Souza (2004, p. 148), que afirma: “Nóvoa 

(1988) utiliza os parênteses (auto)biográfico, tendo em vista a simplificação que faz 

ao duplo sentido de expressão, como um movimento de investigação e de formação, 

evidenciando-se a narrativa do ator social.” 
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A participação no simpósio ampliou o meu repertório no plano da abordagem 

(auto)biográfica, transitando pelas temáticas que foram debatidas nas seções de 

comunicação científica, nas conferências e nas palestras – pesquisa (auto)biografia 

e práticas de formação; memória e (auto)biografia: questões teórico-metodológicas; 

documentação narrativa, escritas de si e formação; espaços biográficos, fontes e 

análise. 

Apresentei os resultados dessa pesquisa em parceria com uma das colegas 

autora do artigo inicial, também no V Fórum Baiano das Licenciaturas em 

Matemática, realizado no IAT, nos dias 03 e 04 de novembro de 2014. O trabalho 

apresentado teve como finalidade poder contribuir com as discussões centrais do 

evento em torno das especificidades da função docente e da sua prática pedagógica 

na atualidade. 

A realização da pesquisa no âmbito da disciplina Formação do Educador, 

como aluna Especial do Mestrado no PPGEduc/UNEB, bem como a participação 

nos eventos, apresentando os resultados dos estudos (auto)biográficos 

desenvolvidos nesse contexto, foram fundamentais para entender o potencial das 

narrativas. Por isso, considerei a abordagem (auto)biográfica relevante para a 

investigação da prática docente na esfera da formação continuada dos professores 

da Educação Básica. Este método de pesquisa possibilita aprofundar a 

compreensão dos processos de formação, revelando-se não somente como um 

instrumento de investigação, mas também e, sobretudo, como um instrumento de 

formação (NÓVOA; FINGER, 2014). 

Meu encontro com as narrativas foi se fortalecendo a cada evento que 

participava e enriquecido pelas disciplinas que cursava e pelos Fóruns de Pesquisa 

que participei ao longo de cada semestre do curso de Mestrado, no contexto do 

PPGEduc/UNEB, sendo crucial para meu entendimento de que a abordagem 

(auto)biográfica situava o objeto no âmbito da pesquisa com mais circunspeção do 

que o estudo de caso que intencionava fazer inicialmente na proposta desta 

investigação. Concordo com Dantas (2015, p.104) quando afirma que a narrativa 

pode proporcionar aos professores um reencontro com o seu passado formativo, 

permitindo-lhe rever esse processo com outro olhar, “[...] tomando consciência do 

seu percurso de vida e redirecionar a sua formação no presente, aproveitando as 

experiências passadas”. Assim, verifiquei, também, que as narrativas 

(auto)biográficas se aproximavam mais do objeto do que as entrevistas 
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semiestruturadas, que inicialmente pretendia aplicar para a recolha dos dados. De 

acordo com Souza (2006, p. 135), “a escrita narrativa potencializa no sujeito o 

contato com a sua singularidade e o mergulho do conhecimento de si [...]”, 

possibilitando externar os sentidos e as percepções dos sujeitos no âmbito da sua 

formação.   

A seguir, cursando a disciplina Educação, Subjetividade e Formação, mais uma 

vez sob a orientação da professora Tânia Dantas, dessa vez em parceria com a 

professora Liege Fornari, tive a oportunidade de aprofundar algumas leituras sobre 

formação de professores, pesquisas biográficas e narrativas (auto)biográficas, que 

foram fundamentais para a elaboração de um artigo em parceria com uma das 

colegas de disciplina e para a escrita do primeiro artigo com resultados parciais desta 

pesquisa, mais uma vez em parceria com a professora Tânia Dantas, para 

apresentação no III Fórum de Pesquisa de Didática e Prática Pedagógica, realizado 

de 08 a 10 de outubro de 2014 pelo Departamento de Educação da UNEB (Campus I). 

Cursei ainda a disciplina “Formação Docente e Docência online: subjetividades, 

interfaces e mediações”, sob a tutoria das regentes Tânia Dantas, Maria de Lourdes 

Ornelas e Maria Olívia Matos, cujos estudos me possibilitaram um aprofundamento 

em torno das discussões sobre a formação de professores e do desenvolvimento 

profissional, principalmente nos debates dos textos de autores como Dantas (2008, 

2009), Imbernón (1994), Larrosa (1994), Vaillant e García (2012). 

Motivada pelos os estudos no campo da abordagem (auto)biografia, busquei 

a disciplina “Abordagem (Auto)biográfica e formação de professores-leitores”, 

coordenada por Elizeu Clementino Souza, Maria Antônia Coutinho e Verbena 

Cordeiro, que serviu de norte para a compreensão do professor como sujeito, imerso 

em uma sociedade influenciada pelos recursos midiáticos, urgindo cada vez mais 

uma necessidade de atualização permanente, evidenciando o papel das narrativas 

no processo de formação docente como uma ação precípua na contemporaneidade.  

No bojo dessa disciplina, produzi um memorial no qual revisitei o meu 

passado como leitora, “Rascunhos de mim”44. Na produção desta narrativa, recordei-

me de um passado leitor, que revisitava na escolha de livros para ler para os meus 

filhos. Nessa volta ao passado, entendi que essas leituras tinham um papel na 

minha formação, mas que, até então, não havia percebido a sua legitimidade, 

                                                           
44

 Termo adotado pelos professores da disciplina “Abordagem (Auto)biográfica e formação de 
professores-leitores” para designar a atividade de produção do memorial sobre a experiência leitora. 
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ensinando-me o valor da leitura. Nesse aspecto, gostar de ler foi fundamental em 

todo o meu processo formativo, desde a infância até os dias atuais. O hábito da 

leitura implicou ainda no gosto pela escrita. Tanto gostar de ler, como gostar de 

escrever tem sido peculiar em minha atuação docente e em todo o meu 

desenvolvimento pessoal e profissional.  

É preciso destacar que realizar esta pesquisa com base em (auto)biográficas 

foi reveladora em diferentes aspectos, e representou para mim mais do que uma 

análise de histórias relatadas; foi, ainda, uma visita na minha própria história. No 

caminho que percorri para a produção deste trabalho, atravessei portas de armário 

que havia trancado e perdido a chave. Revisitei casas que não sabia mais onde 

ficavam, passei por ruas que não mais reconhecia. Relembrei vivências, (re)vivi 

momentos, chorei e sorri, ao passo que buscava no campo empírico a edificação do 

objeto de investigação. Macedo (2015, p. 72) afirma que a narrativa autobiográfica45 

manifesta-se de fato surpreendente uma vez que expressa epifanias, “pela 

fecundidade das suas revelações e elaborações experienciais”. 

Com as contribuições das disciplinas cursadas no âmbito do Mestrado 

Acadêmico do PPGEduc/UNEB, pude compreender melhor o potencial das 

narrativas, o que foi consideravelmente útil para direcionar o meu processo de 

investigação, resultando na ampliação do artigo apresentado no III Fórum de 

Didática da UNEB com os estudos exploratórios desenvolvidos ao longo desta 

pesquisa para apresentação em outros eventos na área da educação, como o I 

Encontro Internacional de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos, também 

promovido pela UNEB, entre 20 e 22 de outubro de 2014, no contexto da 

coordenação do Mestrado Profissional de Educação de Jovens e Adultos (MPEJA), 

no qual realizei uma nova parceria com a professora Tânia Dantas, num recorte das 

narrativas docentes no contexto das implicações do Projeto GESTAR na Escola, no 

âmbito desta investigação, com destaque para a ação do professor que atua em 

classes de Educação de Jovens e Adultos, identificada a partir dos estudos 

exploratórios46 realizados no decorrer desta pesquisa.  

Com a colaboração da professora Tânia Dantas, apresentei os resultados 

parciais desta pesquisa também no I Colóquio Internacional sobre Ensino e Didática 

                                                           
45

 O autor não usa parênteses no termo autobiografia, pois segue a linha de discussão francesa com 
base em Philippe Lejeune (DANTAS, 2009). 
46

 Os estudos exploratórios estão descritos no próximo tópico deste capítulo. 
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das Ciências, promovido pela Universidade Federal da Bahia, no período de 27 a 31 

de outubro de 2014, cujo foco foram os estudos no que concerne às histórias de vida 

e subjetividade na formação continuada do professor da Educação Básica da Bahia. 

Apresentei os resultados parciais desta pesquisa em parceria com a 

professora Tânia Dantas, também em alguns eventos ocorrido em 2015, tais como: 

o II Colóquio Docência e Diversidade na Educação Básica: políticas, práticas e 

formação promovido pelo PPGEduc/UNEB e pelo Grupo de pesquisa Docência, 

Narrativas e Diversidade, no período de 19 e 21 de maio; o 4º Simpósio 

Internacional de Pesquisa em Matemática (SIPEMAT), de 29 de junho a 01 de julho, 

organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da 

Universidade Estadual de Santa Cruz; o XVI Encontro Baiano de Educação 

Matemática (EBEM), realizado de 02 a 04 de julho, no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, campus Salvador, organizado pela 

Sociedade Brasileira de Educação Matemática Regional Bahia (SBEM-BA). 

A participação nesses eventos serviu para entender como as narrativas 

(auto)biográficas poderiam ajudar no estudo do objeto desta investigação, 

analisando as implicações da formação que o GESTAR na Escola oferece na prática 

pedagógica professores. 

Os estudos desenvolvidos no âmbito da disciplina “Pesquisa e Educação”, 

com o auxílio dos professores Cesar Leiro e Jane Adriana Rios, também foram 

fundamentais para uma compreensão do aspecto metodológico desta investigação, 

pois favoreceu a discussão de autores como Gaio (2008), Schütze (2010), Weller e 

Pfaff (2010), Weller e Zardor (2013), Lüdke e André (2014). As erudições provindas 

dessas leituras auxiliaram no delineamento do contexto e dos dispositivos da 

pesquisa, bem como na análise dos dados coletados no estudo exploratório47. 

O interesse em pesquisar sobre a proposta de formação continuada do 

Projeto nasceu do fato de já ter sido cursista do Programa GESTAR II e considerar 

que suas implicações no contexto da prática pedagógica foram fundamentais para 

minhas transformações na atuação docente. Havia inúmeras teorias do 

conhecimento, de cunho científico pedagógico, desenvolvidas no contexto da 

formação inicial e continuada, que não eram da minha compreensão, e que foram 

elucidadas após a formação desenvolvida como cursista. Essa formação resultou 
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 Vide nota de rodapé anterior. 



97 

em ações concretas no contexto da sala de aula em minha prática pedagógica 

docente. Atividades que antes eram realizadas sem um planejamento previamente 

articulado em suas etapas, materiais, objetivos, avaliação etc. passaram a ser 

organizados com mais cuidado, levando em conta, além desses elementos 

indispensáveis, as competências e habilidades que cotejam o processo de 

aprendizagem do estudante.  

O desempenho como cursista levou-me a compor o quadro de especialistas 

do Projeto GESTAR na Escola, com a função de organizar o planejamento das 

ações que os formadores devem realizar com os professores. Os cursistas do 

Projeto têm a função de participar da formação oferecida pelo Projeto, desenvolver 

as atividades sugeridas com os alunos ao seu encargo e socializar de forma 

colaborativa com os demais colegas de disciplina, da escola onde atua, motivando-

os a desenvolver com as demais turmas da escola. 

A inquietação desta pesquisa estava em elucidar as implicações das ações 

promovidas pelo GESTAR na Escola na prática pedagógica docente, verificando 

quais são as influências desse Projeto no planejamento das atividades didáticas do 

professor da Educação Básica, examinando suas especificidades na atuação 

profissional desse docente na Rede Estadual de Ensino em Salvador. 

Como integrante do quadro de profissionais do Projeto GESTAR na Escola, 

percebi, nas discussões durante as reuniões com equipe que compõe a 

coordenação pedagógica, algumas lacunas presentes na atuação do Projeto no 

contexto da formação dos professores da Educação Básica. Assim, com os 

resultados deste estudo, espero desenvolver um aporte teórico que possa contribuir 

com as propostas do Projeto. 

No curso das disciplinas oferecidas pela UNEB, entendi que as narrativas 

eram o caminho para me ajudar a elucidar as questões desta investigação. A partir 

de então, enveredei pelo caminho que me ajudasse a clarificar as ideias 

concernentes às contribuições da abordagem (auto)biográfica nesse contexto, para 

situar o papel das narrativas no contexto do objeto e delinear os procedimentos 

metodológicos desta investigação. Assim, realizei estudos exploratórios que 

descreverei a seguir. 
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2.2 O papel dos estudos exploratórios no contexto do Projeto GESTAR na 
Escola e o delineamento da investigação 
 

A partir do levantamento das informações realizado no âmbito do estado da 

arte da pesquisa sobre o GESTAR, identifiquei algumas lacunas de investigações 

que explorassem a abordagem (auto)biográfica da pesquisa qualitativa. A entrevista 

narrativa, por exemplo, apareceu em apenas um desses trabalhos que foram 

analisados, considerando o período 2005-2015. Como esse método de coleta de 

dados era relativamente novo para mim, realizei alguns estudos teóricos para 

aprofundar o conhecimento, fiz algumas disciplinas optativas que versavam sobre a 

abordagem (auto)biográfica nas pesquisas sobre educação e participei de alguns 

eventos que muito me ajudaram nesse contexto. A partir de então, realizei um 

estudo exploratório nos primeiros semestres para conhecer melhor a funcionalidade 

desse método diante do objeto de pesquisa. 

Severino (2007) descreve que uma pesquisa exploratória tem como finalidade 

realizar um levantamento de informações sobre o objeto com a finalidade de 

conhecê-lo melhor e, assim, delimitar o seu campo de investigação. André (2013) 

explica que a fase exploratória ajuda na definição das unidades de análise, testando 

a pertinência das questões iniciais. Ademais, esse é um momento de contatos 

preliminares no campo de pesquisa, fecundo para “localizar participantes e 

estabelecer mais precisamente os procedimentos e instrumentos de coleta” (2013, p. 

98). Embora não houvesse necessidade de aproximação com os sujeitos, essa fase 

exploratória foi importante para entender que os colaboradores selecionados 

atenderiam aos objetivos da investigação. 

Lüdke e André (2014) esclarecem que essa fase é crucial para a pesquisa 

qualitativa, uma vez que é muito comum as questões iniciais necessitarem de 

explicitações e reformulações. De acordo com as autoras,  

 
Essas questões ou pontos críticos iniciais podem ter origem no exame da 
literatura pertinente, podem ser fruto de observações e depoimentos feitos 
por especialistas sobre o problema, podem surgir de um contato inicial com 
a documentação existente e com as pessoas ligadas ao fenômeno estudado 
ou podem ser derivados de especulações baseadas na experiência pessoal 
do pesquisador (ou grupos de pesquisadores). (2014, p. 25) 
 
 

Em conformidade com a descrição das autoras, as questões iniciais que 

nortearam a proposta desta pesquisa eram fruto de inquetações assentadas na 
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minha experiência como cursista, como formadora e como especialista do Projeto 

GESTAR na Escola. Desse modo, entendi que o estudo exploratório seria essencial 

para testar a validade das questões de pesquisa, além de situar o aspecto 

metodológico da investigação. 

Busquei informações com alguns professores que tinham uma relação com o 

objeto. Esses professores não foram os mesmos colaboradores da pesquisa; nessa 

fase, os sujeitos foram alguns colegas, inclusive alguns que estavam trabalhando 

comigo, ou que estavam nas proximidades do meu ambiente de trabalho. 

Na fase do estudo, realizei entrevistas informais com esses professores, 

porém com as características semelhantes às de uma entrevista narrativa formal. De 

acordo com Thompson (1992), antes de inicar a entrevista, é importante estabelecer 

um contexto, explicitar o objetivo, enunciar algumas questões de maneira 

descerimoniosa. Por isso, o momento que precedeu as entrevistas foi de uma 

conversa informal para explicitação do contexto e das finaldades da pesquisa, 

ajudando o sujeito a se sentir mais à vontade no momento da entrevista. O autor, 

inclusive, alerta que a entrevista não é uma conversa, portanto essa fase da 

pesquisa foi fundamental para demarcar está compreensão. 

Para definição dos temas a serem tratados nas entrevistas narrativas desses 

professores, considerei as questões iniciais desse trabalho que, a princípio, 

indagavam: A proposta de formação continuada oferecida pelo GESTAR implica 

mudanças significativas na prática docente? Quais são as influências desse Projeto 

no planejamento das atividades didáticas do professor da educação básica? Quais 

são as concepções de formação docente e de formação continuada de professores 

que norteam o planejamento das ações do GESTAR? 

Com a apresentação da análise deste estudo na qualificação, em julho de 

2015, ficou entendido que essas questões não eram suficientes para explicitar as 

especificidades do objeto, para dar conta do objetivo central desta investigação. 

Assim, ampliei as questões, entendendo que, desse modo, seria possível clarificar o 

objeto. 

As entrevistas foram realizadas com quatro professores da Rede Estadual de 

Ensino da Bahia, no seu próprio ambiente de trabalho. Alguns estavam atuando em 

escolas da Rede e outros no IAT48, no âmbito do Projeto GESTAR na Escola. 

                                                           
48

 O professores-formadores do projeto que atuam em Salvador ficam lotados no Centro de formação 
de professores do Estado, o IAT. 
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Estabeleci um clima de tranquilidade com os professores entrevistados, para que as 

narrativas fluíssem com o máximo de naturalidade possível. Firmamos alguns 

acordos, para o entendimento de que os professores narrassem livremente sobre os 

temas elencados, sem interrupções; e que as questões que surgissem seriam 

apresentadas apenas no final da entrevista, quando fosse sinalizado que não 

haveria mais nada a dizer. As narrativas foram gravadas e transcritas por mim, e 

categorizadas com base nos estudos de Schütze (2010) e Weller e Zardo (2013). 

Conforme orientação dos autores, após as transcrições e análise do material bruto, 

foi realizada uma revisão textual, nos aspectos formais da estrutura gramatical, 

eliminando todas as passagens não narrativas. Identifiquei os eixos temáticos, e a 

seguir, as categorias que emergiram dessas narrativas, a partir dos eixos temáticos 

e fiz uma comparação contrastiva dos diferentes textos, à luz dos teóricos que 

embasaram essas discussões. 

A análise dessas narrativas foi fundamental para entender a contribuição 

desse dispositivo para a pesquisa, sendo possível identificar a definição de formação 

continuada para esses docentes, e as especificidades da formação oferecida pelo 

Projeto GESTAR na Escola na prática pedagógica desses docentes, verificando 

algumas mudanças de posturas devido às orientações seguidas acerca do 

planejamento do Projeto. 

Percebi, ainda, a necessidade de elucidar questões concernentes às 

diretrizes do Projeto GESTAR na Escola na pratica pedagógica docente e às 

influências dessas diretrizes no planejamento docente, bem como uma análise do 

planejamento do professor que não adotam as orientações do Projeto, identificando 

o que esses professores aplicam em sala de aula. 

Os resultados do estudo exploratório foram apresentados em alguns 

congressos na área de Educação, o que serviu de base para o delineamento dos 

aspectos metodológicos desta investigação, e ajudou no entendimento de que seria 

necessário agregar outros dispositivos para auxiliar na elucidação das questões 

desta pesquisa, o que será descrito a seguir. 

 

2.3 Aspectos metodológicos que nortearam a pesquisa 
 

Como a intenção deste estudo era analisar as implicações da proposta de 

formação continuada do Projeto GESTAR na Escola na prática pedagógica docente, 
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identificando se na prática o planejamento dos professores seguem as diretrizes do 

Projeto, foi realizada uma pesquisa qualitativa com abordagem (auto)biográfica. 

Entendo que essa vertente favorece a explicitação da subjetividade na história 

narrada pelos sujeitos, permitindo extrair a essência dos conhecimentos construídos 

ao longo do processo formativo desses professores e as razões que os levaram a 

buscar o curso de formação continuada ofertado pelo Projeto, para compreender 

como os professores apreendem os resultados dessa formação. 

Segundo Souza (2008), as narrativas constituem-se numa maneira de 

entender as representações de nossa existência. De acordo com o autor, a forma 

como contamos para nós mesmos, e para os outros, aspectos da nossa vivência 

tem estreita relação com as nossas influências históricas e culturais. 

Connelly e Clandinin (1995, p. 11-12) esclarecem que  

 
La investigación narrativa se utiliza cada vez más en estudios sobre la 
experiencia educativa. Tiene una larga historia intelectual tanto dentro como 
fuera de la educación. La razón principal para el uso de la narrativa en la 
investigación educativa es que los seres humanos somos organismos 
contadores de historias, organismos que, individual y socialmente, vivimos 
vidas relatadas. El estudio de la narrativa, por lo tanto, es el estudio de la 
forma en que los seres humanos experimentamos el mundo. De esta idea 
general se deriva la tesis de que la educación es la contrición y la re-
construcción de historias personales y sociales; tanto los profesores como 
los alumnos son contadores de historias y también personajes en las 
historias de los demás y en las suyas propias.

49
  

 
 

Considerando as constatações de Souza (2008), Connelly e Clandinin (1995), 

escolhi a entrevista narrativa como dispositivo de pesquisa para uma das etapas da 

coleta de dados, com a intenção de extrair das narrativas dos sujeitos aspectos 

relevantes da sua vivência como docente da Educação Básica que ajudassem a 

entender como o objeto desta investigação atuava no planejamento e no 

desenvolvimento das suas atividades em sala de aula. 

 
A entrevista narrativa prioriza a narração a partir de si, mesmo conservando 
sua intenção de realizar questões focadas e bem formuladas. Atenta, 
profunda, quer compreender os conteúdos que os sujeitos entrevistados 
narram a partir das suas experiências, com o mínimo de interferência do 
entrevistador. (MACEDO, 2015, p. 75) 

                                                           
49

 A pesquisa narrativa cada vez mais é usada em estudos da experiência educacional. Ela tem uma 
história intelectual longa tanto dentro, como fora da educação. A principal razão para o uso da 
narrativa na pesquisa educacional é que os seres humanos são agentes contadores de histórias que, 
individual e socialmente, vivem uma vida narrada. O estudo da narrativa, portanto, é o estudo de 
como os seres humanos experimentam o mundo. Esta ideia geral é a tese de que a educação é 
construção e re-construção de histórias pessoais e sociais; tanto os professores como os alunos são 
contadores de histórias e personagens das histórias dos outros e das suas próprias. (Tradução livre) 
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Assim, por concordar com Macedo (2015), acredito ser possível que essa 

experiência proporcione a esses professores um momento de construção e 

reconstrução de suas histórias pessoais e profissionais, evidenciando a concepção 

que assumem para a formação continuada no contexto do GESTAR na Escola e as 

implicações desse Projeto na sua prática pedagógica. 

O mérito desta investigação está na relevância social que o GESTAR na 

Escola desempenha para a educação na contemporaneidade. Portanto, investigar 

as implicações da formação continuada que o Projeto oferece na prática pedagógica 

docente pode fornecer elementos para o seu próprio desenvolvimento. 

Os sujeitos eleitos foram quatro professores de Matemática de duas escolas 

da Rede Estadual de Ensino de Salvador, cursistas do Projeto GESTAR na Escola. 

Foram considerados como critérios: dois docentes que constumavam adotar as 

diretrizes do Projeto; dois docentes que não tinham o hábito de adotar as sugestões 

do Projeto; sendo um de cada instituição, para ajudar a entender as especificidades 

da prática docente dos professores que seguem as orientações do Projeto e 

daqueles que não seguem. 

As instituições50  escolhidas para coleta dos dados são duas escolas que 

aderiram às ações do Projeto, desde 2011. Mas nem todos os docentes que nela 

atuam realizam a formação que o Projeto GESTAR na Escola oferece. Alguns 

sujeitos desta investigação, por exemplo, somente conheceram o Projeto a partir de 

2012. Outros professores inciaram o curso de formação continuada do Projeto em 

2014, após a mudança que ampliou a possibilidade de todos os professores de 

Matemática da Escola realizarem a formação.  

A coleta das narrativas desses professores tinha como finalidade realizar um 

levantamento das suas impressões a respeito das especificidades da sua atuação 

profissional como docente e seu ponto de vista das influências do Projeto no 

contexto da sua prática, uma vez que, de acordo com Josso (2010), as narrativas de 

um percurso profissional e de práticas de conhecimento podem evidenciar os 

desafios do conhecimento ao longo de uma vida. 

                                                           
50

 Os nomes das instituições foram omitidos, para preservar o anominato dos sujeitos envolvidos 
nesta pesquisa, em atendimento às normas do Comitê de Ética em Pesquisa da UNEB, definido pela 
Resolução n. 466/2012. 
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Weller e Zardo (2013, p. 133) lembram que “o ato de rememorar e a narração 

da experiência vivenciada de forma sequencial permitem acessar as perspectivas 

particulares de sujeitos de forma natural”, o que culmina com a finalidade desse 

estudo em identificar se as diretrizes do Projeto GESTAR na Escola influenciam no 

planejamento pedagógico dos professores cursistas; e também identificar o que os 

professores que não seguem as orientações do Projeto realizam em sala de aula. 

As narrativas, segundo Souza (2004), constituem-se como um importante 

dispositivo de coleta de dados no contexto da formação de professores, uma vez 

que possibilitam o conhecimento das experiências em sua base substancial. De 

acordo com o autor, “a arte de narrar inscreve-se na subjetividade e implica-se com 

as dimensões espaço-temporal dos sujeitos quando narram suas experiências” 

(SOUZA, 2004, p. 159). Desse modo, cabe ao investigador construir sua voz a partir 

da voz de um outro eu, conforme alertam Connelly e Clandinin (1995, p. 43). 

 
Este "contar el relato de la investigación" requiere que el investigador 
construya otra voz, otro "yo". En este último momento, al emprender el 
relato de la historia de la investigación, nuestra posición y nuestra voz como 
investigadores se convierten en centrales. Entendemos este como un 
progresivo abandono de la relación colabora para dirigimos a una relación 
donde hablamos de forma más clara con el "yo" del investigador.

51
 

 
 

As escritas de si permitem um estudo do modo como os indivíduos dão forma 

às suas experiências e atribuem sentidos antes incógnitos em suas vivências; é 

interessante ainda considerar como constroem a consciência histórica de si e de 

suas aprendizagens no seu ambiente de trabalho (PASSEGGI; SOUZA; VICENTINI 

2011). Por isso, considero que as narrativas do professor no seu processo formativo 

podem evidenciar elementos que possibilitem identificar se a sua prática pedagógica 

em sala de aula recebe influências da proposta de planejamento do Projeto 

GESTAR na Escola. 

A análise das narrativas no plano do estudo exploratório serviu para identificar 

algumas das implicações do Projeto na atuação docente e ajudou a clarificar o 

aspecto metodológico desta pesquisa, revelando a necessidade de coletar 
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 Este "contar a história da investigação", exige que o pesquisador construa uma outra voz, um outro 
"eu". Neste último momento, para ter em conta o relato da história, da pesquisa, da nossa posição e 
da nossa voz como pesquisadores se tornar central. Entendemos isso como um abandono 
progressivo das obras de relacionamento para se dirigi a um relacionamento onde nos fala mais 
claramente o "eu" do pesquisador. (Tradução livre) 
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informações acerca do objeto por outros meios de recolha de dados. Devido à 

complexidade deste estudo, percebi que, além das entrevistas narrativas com os 

sujeitos da pesquisa, seria necessário realizar observações do campo de atuação 

desses profissionais e uma análise de documentos do planejamento dos professores 

no contexto das orientações que recebem na formação do Projeto GESTAR na 

Escola, para um cotejo com as narrativas. Essa decisão foi reforçada na 

apresentação do Fórum de Pesquisa (semestre 2014.2), ocasião que serviu ainda 

para entender que o objeto desta investigação se aproximava da prática pedagógica 

docente e não da práxis, como se idealizava inicialmente. Na qualificação, em 2015, 

percebi também a necessidade de incluir uma discussão acerca da formação 

docente, concatenando com a discussão já proposta no contexto da formação 

continuada. 

Josso (2010) alerta que, para entender como um processo de formação atua 

na prática docente, é necessário observar essa experiência de perto e analisar de 

forma direta as suas formas de organização. Portanto, precedendo o levantamento 

dos dados através das narrativas, foi observado o campo de atuação dos sujeitos 

entrevistados para buscar elementos da prática pedagógica relacionados com as 

propostas do Projeto GESTAR na Escola, associado à análise dos documentos 

utilizados por eles no planejamento de suas atividades docentes, para conferir se a 

atuação desses professores em sala de aula recebe alguma influência do Projeto. 

Foi realizada a análise de documentos utilizados pelos professores para 

registro de suas ações no Projeto, como planos de curso, planos de aula, 

sequências didáticas, produções didáticas, projetos didáticos, portfólios, atas de 

reunião, entre outros documentos que são relevantes para atuação dos professores-

cursistas. De acordo com Lüdke e André (2014), a análise de documentos, sejam 

eles pessoais ou não, formais ou informais, é fundamental na abordagem qualitativa, 

pois, por meio dessa apreciação, é possível identificar informações que podem 

passar despercebidas nas demais formas de coletas de dados. 

A pesquisa qualitativa, de acordo com Weller e Pfaff (2010), no âmbito da 

educação, é fundamental para levantar os aspectos subjetivos subjacentes nos 

elementos analisados nos contextos do estudo desenvolvido. Segundo GAIO (2008), 

a falta de rigidez da abordagem qualitativa permite que os dados analisados não 

sejam generalizados, ampliando, assim, o seu campo de discussão e aplicação em 
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outras pesquisas. Desse modo, justifica-se a escolha desse enfoque, que 

possibilitará uma ampliação desse estudo em outras áreas. 

A escolha por entrevistas narrativas deve-se ao fato de possibilitar uma 

compreensão dos contextos e dos fatores que produzem mudanças e motivam as 

ações do narrador, além de ser uma forma de linguagem que mais se aproxima das 

situações que foram significativas para o sujeito que as narram, concordando com 

as proposições levantadas por Weller e Zardo (2013). Outro aspecto pertinente é 

que as narrativas favorecem, de modo natural, a “construção e reconstrução de 

identidades sociais, processo esse que é desenvolvido no desenrolar do próprio ato 

de narrar” (RIOS, 2015, p. 41). Além disso, o caráter subjetivo desse dispositivo, 

criando um ambiente propício para que o sujeito possa narrar livremente a história 

da sua formação, pode ser bastante útil na evidência de elementos essenciais desta 

pesquisa, confirmando a sua validade no esclarecimento das questões que cercam o 

objeto desta investigação. 

Pinho (2012, p. 29) adverte que alguns cuidados devem ser considerados ao 

se adotar essa metodologia de investigação. Segundo a autora, “[...] A narrativa 

sofre influências do contexto em que ocorre, do lugar social que o sujeito ocupa 

quando narra, para quem narra, em que circunstâncias, com que objetivos [...]”. 

Jovchelovitch e Bauer (2015) acrescentam que a influência do entrevistador 

deve ser mínima, e, para isso, é preciso organizar um ambiente que minimize essa 

interferência na coleta dos dados. Pinho (2012) afirma que uma escuta sensível 

pode contribuir no alcance dos objetivos, favorecendo que os sentidos produzidos 

fluam pelos fios condutores da narração; e as questões que vão surgindo podem ser 

esclarecidas num momento oportuno. A autora lembra, ainda, que a narrativa é um 

momento único e irrepetível, portanto deve-se aproveitá-lo com muito critério. 

Por conseguinte, tomando os devidos cuidados destacados por estes autores, 

criei uma atmosfera de tranquilidade para que o narrador se sentisse à vontade em 

discorrer sobre os temas levantados, sem, com isso, perder o controle da condução 

da entrevista, como destaca Schütze (2010), recorrendo à coda narrativa52 para 

garantir a coleta dos dados indispensáveis à pesquisa e sem interrupções do 

processo narrativo. Dessa forma, forneci ao professor um roteiro com algumas 
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 Coda narrativa, de acordo com Schütze (2010), é um sinal estabelecido em comum acordo com o 
pesquisador e o sujeito da pesquisa para indicar que termina a narrativa. Nesse momento, o 
pesquisador pode intervir com outras questões. 
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questões que gostaria que fossem abordadas em sua fala, mas lembrando que 

poderiam narrar livremente. No decorrer da entrevista, eu anotava as questões que 

surgiam e, somente ao final, a partir do sinal do entrevistado indicando que havia 

encerrado a fala, é que algumas questões exmanentes53 iam sendo levantadas. 

Conforme descreve Macedo (2015, p. 75), “Com essa orientação, roteiros abertos às 

contribuições e bifurcações produzidas a partir do discurso do sujeito fazem parte da 

configuração da entrevista narrativa”. 

A coleta de dados por meio da observação entrou como um suporte para dar 

conta de clarear o foco da investigação com uma preparação mais cuidadosa e 

específica. Lüdke e André (2014) descrevem a observação nas abordagens 

qualitativas as quais ocupam um lugar privilegiado no contexto das pesquisas em 

Educação, pois pode ser tranquilamente associada a outras técnicas de coleta, além 

de possibilitar um contato pessoal e estreito do pesquisador com o fenômeno da 

pesquisa. Mas alertam que é preciso preparar-se de forma bastante sistemática para 

ter o discernimento de selecionar as informações que de fato acrescentarão 

elementos essenciais à pesquisa sem se perder no universo de informações que 

podem surgir no momento da recolha dos dados. 

Preparei, para esse momento, um quadro com espaço para anotações 

concernentes à atuação do professor em sala de aula, com referência ao 

planejamento apresentado para aquela aula e com relação às orientações do Projeto 

GESTAR na Escola, analisando se, em sua atuação, foram adotadas alguma das 

sugestões que o Projeto apresenta no encontro de formação, e, identificando se, 

caso não aplique diretrizes do Projeto, que orientações esse docente segue. Atenta 

para algumas orientações de Gaio (2008), cuidei para que esse roteiro servisse para 

o planejamento e sistematização da coleta, mas de modo flexível, que possibilitasse 

adequações diante de situações inesperadas. Busquei estabelecer com os sujeitos 

uma relação de parceria e confiança, para que se sentissem à vontade com a minha 

presença na sala de aula no momento das observações. 

Um aspecto importante que considerei, como alerta Gaio (2008, p.161), é que 

“ver e ouvir não são suficientes para que a investigação ocorra, mas é preciso 

examinar com rigor os fatos ou fenômenos que estão sendo estudados”. Por isso, 
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 Questões exmanentes, segundo Jovchelovhtch e Bauer (2015), referem-se às questões que não 
foram evidenciadas no decurso da narrativa e que precisam ser levantadas ao receber o sinal da 
coda narrativa. 
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antes de realizar a observação, solicitei dos professores documentos referentes ao 

planejamento de suas aulas. A análise desses documentos serviu de base para o 

momento seguinte na recolha dos dados, na complementação das informações 

obtidas pelos outros meios de coleta, e na identificação dos aspectos presentes nos 

diferentes dispositivos desta investigação. A pertinência desse dispositivo assenta-

se por se constituir como uma fonte estável e rica de elementos que “[...] podem ser 

consultados várias vezes e inclusive servir de base a diferentes estudos” (LÜDKE; 

ANDRÉ, 2014, p. 45). 

Esta investigação me possibilitou identificar as possibilidades didáticas acerca 

da proposta de formação continuada do Projeto GESTAR na Escola, em Salvador, 

no contexto da prática pedagógica docente, apontando caminhos para o 

desenvolvimento profissional dos professores da Educação Básica do 6º ao 9º ano 

do Ensino Fundamental, bem como uma análise das especificidades desse Projeto 

na atuação profissional desses professores. Pude analisar, também, a repercussão 

das orientações do Projeto GESTAR na Escola na docência da Rede Pública 

Estadual de Ensino em Salvador, com vistas às propostas da SEC-BA de elevar o 

desempenho dos estudantes, de modo a garantir o desenvolvimento da sua 

cidadania e o progresso no mundo do trabalho e em estudos posteriores, como 

objetivam a LDBEN, a Constituição Federal, e os Parâmetros Curriculares Nacionais. 

 

2.4. Procedimentos de análise dos dados: análise de documentos, observação 
e entrevista narrativa 
 

Após a recolha dos dados, selecionando as informações julgadas pertinentes 

e relevantes ao objeto, foi chegado o momento de análise das informações 

coletadas acerca da investigação realizada no campo da pesquisa.  

Lüdke e André (2014) advertem que trabalhar todo material obtido durante a 

pesquisa pode ser uma tarefa complexa para pesquisadores principiantes e 

apresenta algumas recomendações com base em Bogdan e Biklen “para não correr 

o risco de terminar a coleta com um amontoado de informações difusas e 

irrelevantes”. (2014, p. 56) 

Entre as indicações, destaco que, no início da pesquisa, é fundamental 

realizar uma delimitação progressiva com foco no objeto de estudo e formular as 

questões analíticas que servem de base para o levantamento da literatura que 
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sustentam o embasamento teórico da pesquisa. A análise das questões da 

investigação junto a alguns sujeitos possibilita identificar pertinências e conjecturas 

do pesquisador. É recomendável, ainda, o registro de todos os comentários, 

sentimentos e observações que vão surgindo ao longo do processo de coleta, para 

que não se percam informações que podem ser relevantes na elucidação das 

questões investigadas (LÜDKE; ANDRÉ, 2014). 

Seguindo as recomendações de Lüdke e André (2014), realizei o 

delineamento do objeto, identificando que a pesquisa visava analisar as implicações 

da formação continuada na prática pedagógica docente, no âmbito do Projeto 

GESTAR na Escola. Defini as questões iniciais e o levantamento bibliográfico para o 

embasamento teórico que sustentassem as inquietações na esfera do objeto. 

Realizei estudos exploratórios para testar as questões iniciais levantadas, 

entrevistando alguns professores-cursistas. Apresentei os resultados parciais da 

pesquisa, com base na análise desses dados, em alguns eventos de educação e no 

Fórum de Pesquisa, no âmbito da Linha 2 do PPGEduc/UNEB, percebendo a 

necessidade de rever alguns elementos metodológicos e concernentes às questões 

iniciais. Ao longo de todo esse processo, registrei uma série de anotações que foram 

revisitadas a todo instante no desenvolvimento de cada fase desta investigação. 

Os dados coletados foram organizados a partir de alguns eixos temáticos que 

apresentaram aderência aos objetivos propostos, aproximando-se das questões 

iniciais e do objeto. 

 
Essa não é uma etapa que se realiza automaticamente. Exige criatividade, 
caso contrário o trabalho não ultrapassa o nível da simples compilação de 
dados ou opiniões sobre um determinado tema. A análise dos dados é 
importante, justamente porque através desta atividade há condições de 
evidenciar-se a criatividade do pesquisador. (PÁDUA, 2012, p. 82) 
 
 

Para atender às premissas destacadas por Pádua (2012), segui as 

orientações da autora: classifiquei e organizei essas informações; busquei 

estabelecer pontos de divergência e convergência, tendências e regularidades, 

princípios de causalidade e possibilidades de generalização; e considerei a 

pertinência, relevância e autenticidade das informações. 

A partir dos eixos temáticos foi possível estabelecer agumas categorias, 

conforme pode ser observado no quadro a seguir: 
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QUADRO III. Os Eixos temáticos e as Categorias da Pesquisa 

Eixos temáticos Categorias 

Ser professor/professora: a escolha de uma profissão 
e perspectivas atuais 

Identidade docente 

Perspectivas da formação do professor Trajetórias de formação 

Significados que aportam a formação continuada 

Expectativas dos professores como cursista do Projeto 
GESTAR na Escola e suas impressões no bojo das 
ações do Projeto 

Políticas de formação 

A concepção de prática pedagógica dos professores Prática docente 

Implicações da formação continuada do Projeto 
GESTAR na Escola na prática pedagógica 

Implicação 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 

 

Essa etapa se discorreu em três fases. Primeiro, foi realizada a análise dos 

documentos, considerando o levantamento de informações descritivas acerca do 

planejamento do professor-cursista, para averiguar os elementos que constituem a 

prática pedagógica do professor. Em seguida, foram realizadas observações no 

campo de atuação desses professores em sala de aula. E, por fim, as entrevistas 

narrativas com cada um dos quatro sujeitos desta pesquisa. A seguir, descrevo os 

procedimentos de análise de cada um desses dispositivos54 de investigação. 

 

2.4.1 Análise documental: documentos de planejamento pedagógico de 
professores-cursistas do Projeto GESTAR na Escola 
 

Considerar a análise de documentos em uma pesquisa qualitativa pode ser 

útil para complementação de informações que não foi possível extrair a partir de 

outros dispositivos de coletas. Lüdke e André (2014, p. 45) descrevem que “Os 

documentos contituem uma fonte poderosa de onde podem ser retiradas evidências 

que fundamentam afirmações e declarações do pesquisador”. As autoras alertam 

que a escolha dos documentos não pode ser aleatória. É preciso definir o tipo de 

material que pode favorecer a recolha de dados, de acordo com o objeto. 

No contexto desta investigação, os documentos considerados foram 

concernentes ao planejamento docente, como planos de curso, planos de aula, 

sequências didáticas, dentre outros registros pedagógicos acerca do planejamento 

docente, permeado pelas orientações recebidas durante a formação continuada do 

                                                           
54

 O termo dispositivo está sendo considerado como um conjunto de ações, métodos ou 
procedimentos de organização de análises sobre práticas humanas historicamente regimentadas. 
(MACEDO, 2010) 
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Projeto GESTAR na Escola. A análise desses documentos tinha como finalidade 

identificar se os professores-cursistas adotavam as diretrizes da proposta de 

formação continuada, do Projeto, no âmbito da sua prática pedagógica; analisar 

como essas diretrizes se apresentavam nos planos de trabalho dos professores; 

Identificar quais eram influências do Projeto GESTAR na Escola no planejamento 

das atividades didáticas do professor; idenditificar se existiam professores que 

trabalham na mesma escola e que adotam diretrizes diversas das indicações do 

Projeto. 

A análise possibilitou identificar alguns indicadores sobre a realidade 

analisada, que não foi possível por meio dos demais dispositivos desta investigação. 

Conforme Lüdke e André (2014, p. 48), esta técnica de pesquisa pode ser abordada 

“de diferentes formas, sob inúmeros ângulos”, evidenciando informações que talvez 

não esteja aparente em seu contexto à primeira vista. 

A variedade de informações que os documentos proporcionam favorecem um 

leque de opções para identificação dos eixos temáticos que os dados explicitam. 

Nesse contexto, considerei as categorias que emergiram a apartir dos eixos 

temátixos, verificando a aderência com o objeto de pesquisa. Por isso, embora tenha 

analisado os documentos antes de realizadas as demais etapas da investigação, 

somente após a recolha de todos os dados é que houve condições de organizar 

essas informações.  

A formação continuada oferecida pelo Projeto GESTAR na Escola tem como 

uma de suas premissas orientar o planejamento do professor e a elaboração de 

sequências didáticas ou planos de aula, com foco no plano de curso da disciplina, 

fundamentado pelos estudos de Antoni Zabala que conceitua as sequências 

didáticas como “[...] um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas 

para a realização de certos objetivos educacionais, que tem um princípio e um fim 

conhecidos tanto pelos professores como pelos os alunos” (ZABALA, 1998, p. 18). 

As sequências didáticas, orientadas no contexto do Projeto GESTAR na 

Escola, integram alguns elementos considerados essenciais para o processo de 

ensino e aprendizagem, seguindo as indicações dos PCNs (BRASIL, 1998), Zabala 

(1998), Perrenoud (2000), a saber: 

 Tema: questão social ou conceitual que será tratada na sequência da 

atividade. 
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 Público-alvo: especificação da ano/série ao qual se destina a atividade 

planejada. 

 Tempo de realização: duração da atividade em horas/aula ou minutos. 

 Conteúdos conceituais: referem-se a um conjunto de fatos, objetos ou 

símbolos com características semelhantes, que, para serem 

compreendidos, precisam se fazer significativos. 

 Conteúdos procedimentais: relativos as regras, técnicas, métodos, 

habilidades, estratégias, ou seja, um conjunto de ações ordenadas 

dirigidas para o alçance de uma objetivo. 

 Competências e habilidades: as competências referem-se à capacidade 

de mobilizar recursos para estabelecer relações entre os objetos que se 

deseja conhecer. 

 Materiais utilizados: especificação dos recursos necessários para 

realização da atividade. 

 Desenvolvimento: descrição das etapas de realização da atividade, 

especificando tudo que será aplicado em cada momento. 

 Avaliação: definição dos critérios e dos instrumentos de avaliação, para 

analisar se as competências e habilidades foram consolidadas. 

 Referências: relação das obras consultadas para o planejamento da 

atividade. 

Para a análise dos documentos de planejamento pedagógico do professor-

cursista, considerei estas categorias que foram elencadas a partir das diretrizes do 

Projeto GESTAR na Escola, com base nos estudos de Zabala (1998) e Perrenoud 

(2000). 

Não existe um consenso quanto aos elementos constitutivos de uma 

sequência didática, mas os itens acima listados são aqueles que o Projeto GESTAR 

na Escola considera no âmbito do curso de formação que oferece. O Projeto 

disponibiliza para o professor um plano de curso referencial55, no qual apresenta os 

conteúdos conceituais e procedimentais, as competências e habilidades, 

transversalidades/diálogos possíveis, metodologia e processo avaliativo (forma e 

critério), atendendo às mesmas premissas das sequências didáticas em 

                                                           
55

 O Projeto GESTAR na Escola sugere um plano de curso referencial, que pode ser acessado no portal 
da SEC-BA. Disponível em: <http://escolas.educacao.ba.gov.br/gestar1>. Acesso em: 03.jul/2016 
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consonância com as orientações da SEC-BA56. Portanto, na análise dos Planos de 

Curso dos professores-cursistas, considerei estas diretrizes orientadas pelo Projeto. 

As sequências didáticas que o Projeto disponibiliza servem de referência para 

o professor elaborar ou adaptar para o seu planejamento didático. Na análise destes 

documentos, busquei a presença dos elementos que o Projeto orienta, conforme a 

relação acima, ou os itens que os substituem, analisando se o planejamento do 

professor recebe alguma influência do Projeto GESTAR na Escola. 

Inicialmente, examinei todo o material, identificando os aspectos recorrentes, 

conforme as indicações Lüdke e André (2014). O material foi apreciado e validado 

pelos colaboradores. Voltei a examinar esse material, realizando um nova análise 

das categorias no que tange a sua abrangência e delimitação, constratando com os 

dados coletados no âmbito dos outros dispositivo desta investigação. 

A seguir, descrevo como se procedeu a análise das observações realizadas 

no locus de atuação docente dos sujeitos. 

 

2.4.2. Fase da observação “in loco” dos professores  
 

O desígnio da observação no contexto desta investigação tinha como cerne 

analisar as implicação da formação continuada oferecida pelo Projeto GESTAR na 

Escola na prática pedagógica dos sujeitos, identificando os elementos que compõem 

essa prática em comparação com as diretrizes do Projeto. De acordo com Lüdke e 

André (2014, p. 29),  

 
Para que se torne um instrumento válido e fidedigno de investigação, a 
observação precisa ser antes de tudo controlada e sistemática. Isso implica 
a existência de um planejamento cuidadoso do trabalho e uma preparação 
rigorosa do observador. 
 
 

Observar o trabalho dos professores-cursistas foi o maior desafio desta 

investigação. Estar na sala desses professores, apenas observando, sem poder 

fazer nenhum tipo de intervenção, sem poder dar devolutivas, foi realmente difícil, 

pois estava totalmente implicada nessa tarefa como formadora dos professores que 

se tornaram os sujeitos desta investigação. Para evitar que o meu envolvimento com 

os sujeitos da pesquisa levasse a uma visão distorcida do fenômeno analisado, 

                                                           
56

 A SEC-BA disponibiliza um formulário de sequência didáticas ou plano de aulas no site da Jornada Pedagógica. 
Disponível em: <http://www.educacao.ba.gov.br/jornadapedagogica2016>. Acesso em: 03.jul/2016 
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organizei um quadro de observação para o registro de aspectos concernentes ao 

planejamento e às diretrizes do Projeto com vistas à análise de algumas das 

questões de investigação e realizei algumas anotações de situações imprevistas que 

surgiram no momento da coleta dos dados. 

É importante lembrar que a observação se constitui como um valioso 

dispositivo de coleta, por ser facilmente associável a outras técnicas de recolha de 

dados. Favoreceu um contato pessoal com os sujeitos e com o campo da pesquisa, 

aproximando-me do fenômeno investigado. De acordo com Lüdke e André (2014), a 

observação também é útil para um estreitamento com as perspectivas do sujeito, e 

permite a descoberta de aspectos novos. De fato, percebi, ao longo da análise da 

observação dos sujeitos, a elucidação de alguns fatores essenciais para a 

compreensão do objeto, como a utilização ou não de sequências didáticas pelos 

professores. 

Nessa fase de coleta, tentei, na medida do possível, exercer o papel de 

“observador total”, classificado por Lüdke e André (2014) como aquele que apenas 

observa o fenômeno investigado sem nenhum tipo de intervenção, nem interação 

com o grupo avaliado, a fim de garantir o distanciamento necessário para a análise 

dessas informações. Esse acordo foi firmado com o professor, para que, no 

momento da aula, ele entendesse que eu assumiria uma postura de observadora 

passiva. Mas é realmente muito difícil o pesquisador ficar absolutamente invisível em 

sala de aula. Vez ou outra, no processo das observações, alunos e professores 

solicitavam a minha participação em algum aspecto da aula. 

Cada observação durou o tempo da aula (50 ou 100 minutos) do sujeito, e 

considerou uma semana de trabalho do docente. Essa fase foi precedida por uma 

visita nas unidades escolares para fazer o convite aos professores e à gestão da 

escola, para que a escola pudesse integrar a investigação. Em seguida, agendamos 

uma reunião com os sujeitos para recepção de documentos do planejamento e para 

uma conversa sobre o que seria aplicado pelos professores no período da 

observação e referente a alguns combinados sobre a observação, com o objetivo de 

garantir que professor e pesquisador se sentissem bastante à vontade nesse 

momento de coleta de dados. 

Durante a fase da observação da prática pedagógica dos sujeitos, sentei-me 

sempre num canto da sala, numa posição que não interferisse na dinâmica da aula, 

e o professor me apresentava aos alunos, explicando as razões da minha presença 
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na sala de aula. Eu observava a dinâmica da aula, as estratégias que o professor 

usava, analisava se estava seguindo o que tinha planejado para aquele dia, 

conforme a conversa inicial que tivemos, comparando com o planejamento que 

havia sido apresentado. Inclui-se também, nas anotações de campo, a descrição 

dos sujeitos e das salas de aula, o meu comportamento diante das situações 

observadas; registrei alguns diálogos, dentre outros elementos que surgiram e 

julguei relevantes. 

Para o exame desse material, realizei uma leitura inicial, identificando pontos 

de convergências e divergências, tendências e regularidades, conforme sinaliza 

Pádua (2012). Após a recolha dos dados com os demais dispositivos, essas 

informações foram analisadas, destacando as evidências que possibilitaram obter 

algumas respostas para as questões investigadas. 

A seguir, descrevo com se procedeu a fase da análise das narrativas dos 

sujeitos. 

 

2.4.3. Procedimentos de análise das narrativas dos sujeitos 
 

Para atender às recomendações de Pinho (2012) concernentes à escuta 

sensível das narrativas dos professores, num esforço em desvenciliar das 

referências e pré-conceitos57 que trago comigo, “com o intuito de compreender a 

singularidade singularizante dos sentidos criados e revelados pela narração do 

sujeito” (MACEDO, 2015, p. 75, grifo do autor), amparo-me na teoria da 

interpretação desenvolvida por Ricoeur (1999)58, conforme indicações de Pellauer 

(2010), que apresentam essa vertente como uma forma providencial para o 

pesquisador atribuir sentidos às falas dos sujeitos entrevistados no processo de 

análise e interpretação das narrativas. Segundo Kunieda (2010, p. 30),  

 
Ricoeur (1976) “enxerta tardiamente” a hermenêutica na fenomenologia, 
sobrepuja as várias antinomias deixadas por outros e recria dialeticamente 
uma teoria compreensiva atenta a uma unidade da linguagem humana. 
Essa unidade emana das várias funções e usos atribuídos ao ato humano 
de significar e as inter-relações subjacentes. (grifo da autora) 
 
 

                                                           
57

 Aqui, refiro-me aos conceitos pré-estabelecidos por mim, concernentes à proposta de formação 
continuada no contexto do Projeto GESTAR na Escola, oriundos de minhas convicções como 
docente, ex-cursista, formadora e especialista. 
58

 A primeira edição dessa obra foi publicada em 1976, quando o autor deu início aos estudos 
referentes a teoria da interpretação, conforme relata Kunieda (2010). 
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Silva L. (2011) descreve o aspecto metodológico da hermenêutica, como um 

profícuo guia na análise de narrativas no contexto da educação. E acautela que  

 
Na abordagem do método hermenêutico, é fundamental considerar a 
influência do imaginário social nas ações sociais, dado que alguns aspectos 
dos discursos e ações se impregnam das expressões do imaginário, da 
ideologia e da utopia. 
Discute-se, por isso, o papel da interpretação nas expressões da ideologia e 
da utopia, como aqueles aspectos fundamentais nas manifestações e nas 
ações sociais, quando grupos e classes atuam na esfera social 
manifestando ambiguidades do imaginário social, no sentido positivo e no 
sentido negativo. 
Por isso, uma interpretação hermenêutica, nos moldes de Ricoeur, parece 
fundamental para a compreensão de leituras que primem por convergências 
de olhares, por aproximações teóricas e práticas e também requeiram 
apontar divergências e contradições de saberes e conhecimentos na esfera 
da educação. (SILVA, L., 2011, p. 20) 
 
 

Nesse sentido, os recursos metodológicos da pesquisa caminham para um 

modo peculiar de produzir ciência. A entrevista narrativa, por sua vez, se mostra 

como “um dispositivo que, pelas suas características, pode alcançar a experiência 

humana nas suas múltiplas configurações” (MACEDO, 2015, p. 75), por não ficar 

retida nas questões do investigador. Sua fluidez segue o curso das memórias 

daquele que narra sua própria história. Portanto, a sua análise por meio da 

interpretação pode atuar “como uma província dentro do império da compreensão” 

(RICOEUR, 1999, p. 85). 

Ricoeur (2012) argumenta que a narrativa não é uma tautologia morta, ela 

possui um “potencial hermenêutico” que apresenta consonâncias e ressonâncias 

nas histórias não ditas. O autor afirma que não é pelo simples fato de contar uma 

história que estamos emaranhados nelas o que chama de “pré-história”, definindo 

como aquilo que religa a história a um todo mais vasto que representa um “pano de 

fundo”, como se fosse uma “imbricação viva” que emergem das vivências daquele 

que narra. Ele encerra esse discurso dizendo que  

 
A principal consequência dessa análise existencial do homem como “ser 
emaranhado nas histórias” é que narrar é um processo secundário, aquele 
do “vir-a-ser-conhecido” (das Bekanntwerden der Geschichte)

59
. Narrar, 

seguir, compreender as histórias não é senão a “continuação” dessas 
histórias não expressadas. (RICOEUR, 2012, p. 309, grifos do autor) 
 
 

Na metodologia engendrada por Paul Ricoeur, vislumbrava-se uma forma de 

identificar a subjetividade presente na narrativa dos sujeitos entrevistados, uma vez 

                                                           
59

 A descoberta da história. (Tradução do autor)  
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que, segundo o autor, “Falar significa dizer sempre alguma coisa” (RICOEUR, 1999, 

p. 13), e, para interpretar o não dito por meio do que foi pronunciado, a teoria da 

interpretação pode ser um caminho profícuo. O autor descreve que a interpretação 

encontra sua gênese assentada numa dialética entre a compreensão e a 

explicação, e preconiza que, 

 
[...] a compreensão é para a leitura o que o evento do discurso é para a 
enunciação do discurso, e que a explicação é para a leitura o que a 
autonomia verbal e textual é para o sentido objetivo do discurso. Por 
conseguinte, uma estrutura dialéctica da leitura corresponde à estrutura 
dialéctica do discurso [...] A compreensão e a explicação tendem a 
sobrepor-se e a transitar uma para a outra. Suporei, no entanto, que na 
explicação explicamos ou desdobramos o âmbito das proposições e 
significados, ao passo que na compreensão compreendemos ou 
apreendemos como um todo a cadeia dos sentidos num único acto de 
síntese. (RICOEUR, 1999, p. 83-84) 
 
 

O autor declara que a explicação encontra o seu campo de aplicação viável 

quando se investiga fatos externos, com hipóteses empíricas. Em contraponto, a 

compreensão se verifica quando sua origem tem a ver com a experiências de outros 

sujeitos. Nesse ínterim, a interpretação não é um terceiro item dessa relação, ela 

está associada à compreensão, no que concerne s expressões escritas da vida, 

justamente onde esta investigação se assenta. 

Considerando essas indicações, organizei um roteiro com nove questões 

orientadoras60: Aspectos significativos do percurso formativo (vivência escolar); Ser 

professor/professora: a escolha de uma profissão; Concepções de prática 

pedagógica; Perspectivas da formação do professor; Avaliação da sua função 

docente; Significados que aportam a formação continuada; Expectativas pessoais 

como cursista do GESTAR na Escola; Expectativas e impressões do projeto 

GESTAR na Escola; Ser professor/professora hoje: aprendizagens e desafios. Essas 

questões serviram para embasar a entrevista narrativa com os professores, 

ponderando alguns aspectos metodológicos. Segundo Dantas (2008, p. 126) 61, é 

importante  

 
[...] não interferir, não constranger, não intimidar o/a professor/a, realizando-
se as gravações das narrativas autobiográficas de forma individual, em 

                                                           
60

 Termo utilizado por Dantas (2008) para designar as temáticas que devem ser abordadas durante a 
entrevista.  
61

 A autora, assim como Macedo (2015), não usa parênteses no termo autobiografia, pois também 
segue a linha de discussão francesa com base em Philippe Lejeune (DANTAS, 2009). 
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ambiente apropriado, sem muito ruído e sem intervenções para não 
prejudicar a espontaneidade e a autenticidade das narrativas. 
 
 

As narrativas dos sujeitos foram coletadas no próprio ambiente de trabalho 

dos professores, em dias e horários convenientes, para favorecer a recolha dos 

dados. As entrevistas foram gravadas, em acordo firmado com os sujeitos, 

acompanhado de um caderno de anotações para registrar questões exmanentes 

que seriam levantadas ao final da narração do sujeito, ao sinal da coda narrativa62. 

As quatro gravações oriundas das entrevistas foram transcritas por mim mesmo, 

seguindo as recomendações de Jovchelovitch e Bauer (2015), que alertam sobre a 

delegação dessa empreitada à terceiros, podendo furtar o pesquisador da 

oportunidade de extrair valiosas impressões acerca das narrativas. E aconselham 

que essa tarefa 

 
[...] por mais cansativa que seja, é útil para se ter uma boa apreensão do 
material, e por mais monónoto que o processode transcrição possa ser, ele 
propicia um fluxo de ideias para interpretar o texto. É fortemente 
recomendado que os pesquisadores façam eles próprios ao menos algumas 
transcrições[...]. (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2015, p. 106) 
 
 

O processo de transcrição foi fundamental para a identificação dos eixos 

temáticos e facilitou a reescrita das narrativas, eliminando as passagens não 

narrativas, buscando dar um fluxo ao texto, sem perder o sentido daquilo que foi 

narrado pelos sujeitos. Conforme Ricoeur (2012, p. 304) 

 
[...] os episódios constituem uma série aberta de eventos que autorizam a 
acrescentar aos “e então”..., “e então”, um: “e assim por diante...”. 
Finalmente, os episódios se seguem segundo a ordem irreversível do tempo 
comum aos eventos humanos e físicos. 
 
 

Realizei uma análise dos eixos temáticos que emergiram a partir das 

narrativas, conforme indicações de Jovchelovitch e Bauer (2015, p. 107), após 

transcrições e reescrita, sistematizando as passagens textuais, identifiquei as 

palavras-chave concernentes a cada excerto das narrativas, organizando essas 

informações em um quadro, dividido em três colunas “a primeira contém a 

transcrição, a segunda contém a primeira redução, e a terceira coluna contém 

                                                           
62

 Explicações referentes aos termos destacados – questões exmanentes e coda narrativa – já foram 
esclarecidas em notas de rodapé nas páginas 105 e 106. 
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apenas palavras-chave”. O resultado dessa análise foi relevante para a análise das 

narrativas do sujeito apoiada dos estudos de Ricoeur (1999), compreendendo que  

 
Seguir uma história é prosseguir em meio a contingências e peripécias, 
sobre a pressão de uma espera que encontra sua plenitude na “conclusão” 
da história. Mas a conclusão não é a implicação lógica de quaisquer 
premissas anteriores. É o “ponto final” que fornece o ponto de vista de onde 
a história pode ser percebida como um todo. Compreender a história é 
compreender como e porque os episódios sucessivos conduzem a essa 
conclusão, a qual ao não ser previsível deve ser finalmente aceitável, 
graças a sua relação de conveniência com os episódios imitados pela 
história. (RICOEUR, 2012, p. 304) 
 
 

A análise das narrativas dos sujeitos desta investigação, amparada nessas 

referências aqui descritas, favoreceu a evidência de questões propostas, mas 

também elucidou algumas proposições no tocante à formação continuada oferecida 

pelo Projeto GESTAR na Escola. No capítulo a seguir, narro a respeito das políticas 

e trajetórias de formação a partir das narrativas dos professores sujeitos desta 

investigação, com interlocuções das minhas próprias impressões acerca dos 

fundamentos constitutivos desta pesquisa, associada com as conclusões surgidas 

acerca da análise documental. 
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3. PERCURSOS FORMATIVOS DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO 
CONTEXTO DO PROJETO GESTAR NA ESCOLA 

 

É preciso escutar sensivelmente as vozes dos professores, 

as suas denúncias, os seus pedidos, dar vez para as suas 

necessidades, efetuar um resgate histórico a partir das 

suas narrativas, do conhecimento do seu percurso 

profissional marcado por sofrimento, pela discriminação 

(social, racial,de gênero), pela exclusão social. 

(DANTAS, 2008, p. 134) 

 
 

A escuta sensível transluz mais do que um saber sobre o outro, possibilita 

relacionar-se com esses saberes. Essa relação proporciona uma viagem no mundo 

do outro, e uma reflexão sobre as peculiaridades que envolvem a sua vivência. 

Inevitávelmente, revivemos nossas próprias experiências e rememoramos fatos 

semelhantes ou altéreos. 

Escutar as narrativas dos sujeitos sobre sua trajetória de formação levou-me 

a refletir também sobre as minhas próprias vivências como professora. Colocar-me 

no lugar do outro favoreceu para que eu investisse nas minúncias que marcam o ato 

de lembrar.  

Neste capítulo, analiso as narrativas a cerca das trajetórias de formação a 

partir dos eixos temáticos que versaram sobre a perspectiva da formação do 

professor e os significados que aportam a formação continuada; além das políticas 

públicas no que concernem as expectativas dos professores sobre o Projeto 

GESTAR na Escola. 

Narro não só aquilo que ouvi, mas também aquilo que vivi e que me levou até 

aqui. Relato o que encontrei nesse caminho que percorri. Dizendo do meu olhar, a 

luz das narrativas dos sujeitos que ouvi, da teoria que ressou em seu falar. Saliento 

que não considero as narrativas do sujeito como as únicas perspectivas a serem 

analisadas, pois existem uma série de outros fatores que cercam os assuntos 

tratados pelos professores. No entanto, respeito o ponto de vista de cada sujeito, e 

disponho-me a estudar a diversividade de opiniões que as narrativas 

(auto)biográficas dos sujeitos deslindam, ventiladas pelos fundamentos de outros 

pesquisadores, pela minha própria vivência como professora, formadora e 

pesquisadora e pela análise documental que realizei antes de observar o trabalho 

dos professores e de realizar as entrevistas.  

Na análise documental, considerei dois documentos do planejamento do 

professor no bojo das orientações do Projeto GESTAR na Escola: o plano de curso e 
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as sequências didáticas. O planejamento desses documentos segue as indicações 

dos documentos oficiais (orientações curriculares da SEC-BA e os PCNs) com base 

nos estudos de Perrenoud (2002) e Zabala (1998). 

No bojo do plano de curso, a maioria dos professores segue o plano 

referencial do Projeto GESTAR na Escola; estabelece uma seleção de conteúdos 

conceituais e procedimentais de diferentes campos temáticos63, de acordo com as 

orientações dos PCNs; descrevem as competências e habilidades conforme 

orientações do Projeto; faz transversalidades das atividades propostas com outros 

Projetos Estruturantes da SEC-BA; descrevem as estratégias metodológicas para o 

trabalho didático em sala de aula; especificam as formas de avaliação, no entanto 

sem estabelecer os critérios, como o Projeto propõe. 

A professora Juliana tem o hábito de seguir esses procedimentos; o professor 

Paulo, que leciona na mesma instituição, não segue o plano de curso referencial, 

utilizando como recurso um caderno com anotações no qual elenca os tópicos a 

serem trabalhados durante a unidade letiva, sem descrever os conceitos e 

procedimentos que serão explorados, demarcando os campos temáticos sem fazer 

relação entre eles. No entanto, na prática dos dois professores, é possível 

indentificar a realização de atividades orientadas pelo Projeto. 

A escola que a professora Mércia leciona adota o plano de curso referencial 

do Projeto GESTAR na Escola. Ela costuma seguir essas orientações no bojo do 

seu planejamento. A professora Maria que trabalha na mesma unidade de ensino, 

no entanto, não segue esse planejamento na íntegra. A professora costuma adotar 

um caderno de anotações, listando tópicos, como o professor Paulo, mas explora 

conceitos de diferentes campos temáticos buscando as relações possíveis entre 

eles. 

De acordo com Zabala (1998, p. 17), “O planejamento e a avaliação dos 

processos educativos são uma parte inseparável da atuação docente”. É um 

importante momento de reflexão sobre os diferentes aspectos que podem contribuir 

com o processo de aprendizagem do estudante, pensando nas estratégias que 

podem colaborar com esse processo, analisando as intenções, as possibilidades, as 

expectativas de aprendizagens, a avaliação do resultado em consonância com as 

competências e habilidades a serem desenvolvidas pelo estudante. 
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 Os PCNs organiza os conteúdos conceituais e procedimentais de acordo com quatro campos temáticos, 
a saber: Números e Operações; Espaço e Forma; Gradezas e Medidas; Tratamento da Informação. 
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Segundo Perrenoud (1999, p. 7), competência é a “capacidade de agir 

eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas 

sem limitar-se a eles”. O autor afirma que é a forma eficaz de enfrentar situações 

análogas, de modo a articular a consciência e recursos cognitivos com saberes, 

capacidades, atitudes, informações e valores, tudo isso de maneira rápida, criativa e 

coerente. Habilidade trata-se de uma sequência de modos operatórios, de induções 

e deduções, que o sujeito passa a mobilizar para resolver uma situação-problema da 

vida real (PERRENOUD, 1999). Os sujeitos aprendem em diferentes momentos e de 

modos distintos, portanto o momento do planejamento é uma importante etapa do 

processo de ensino, no qual tem-se a possibilidade de se pensar em diferentes 

estratégias que possam colcaborar com o desenvolvimento dos estudantes. 

A seguir, descreverei as expectativas dos professores como cursistas e as 

impressões acerca da proposta de formação continuada do Projeto que os sujeitos 

desvelaram em suas narrativas. 

 

3.1 Políticas de formação: expectativas e impressões dos professores sobre o 
Projeto GESTAR na Escola 
 

As políticas de formação inicial e continuada foram discutidas acerca dos 

documentos oficiais do MEC e dos olhares acadêmicos no Capítulo 1. Nesse 

contexto, analisei a oferta de formação pelas instâncias governamentais e o 

progresso dessas formações de acordo com as mudanças nas Leis, Decretos e 

Resoluções do MEC e do FNDE que regem a Educação no Brasil. A partir dessas 

discussões lanço um olhar na política de formação no Estado da Bahia, com foco no 

Programa GESTAR II que deu origem ao Projeto GESTAR na Escola. 

Neste capítulo, discuto a política de formação continuada oferecida pelo 

Projeto a luz das expectativas e impressões dos professores-cursistas.  

Nas narrativas dos professores, foram recorrentes os aspectos concernentes 

à oferta do curso de formação continuada no âmbito do Projeto GESTAR na Escola. 

Os pontos destacados versaram sobre suas expectativas, o que vislumbravam como 

cursistas e as impressões que ficaram acerca do curso de formação que o Projeto 

oferece. 
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Na esteira da perspectiva de cursista, existe um consenso entre os 

professores de que o Projeto GESTAR na Escola atende às premissas que os 

levaram a realizar a formação continuada no bojo do Projeto. 

 
O GESTAR superou minha expectativa como cursista. Porque eu consegui 
trabalhar com outras metodologias, outras estratégias de ensino. O 
GESTAR na Escola tem para mim duas importantes frentes, a parte teórica 
que é discutida nos encontros de formação e a parte prática da sala de aula. 
As experiências que eu tive com as atividades do GESTAR foram muito 
boas, eu gostei bastante. (Mércia) 
 
Acho que as ideias que o projeto traz muito interessante, para que nós 
professores, possamos modificar essa visão de escola pública, é claro, 
pensando em educar para crescer. (Juliana) 
 
Eu percebi que o GESTAR trazia justamente propostas como aquelas que 
eu gostaria de implementar com os alunos. [...] eu achei que aqueles 
encontros, que eu tive a oportunidade de participar, muito interessante, por 
causa da troca de experiência, os subsídios que o formador passa para 
gente, os esclarecimentos, as orientações, os encontros que acontecem em 
cada unidade, achei muito valoroso, muito significativo para a 
complementação da prática. (Paulo) 
 
O GESTAR tem muito a contribuir com o trabalho do professor, mas precisa 
se expandir, e isso depende muito de cada agente dentro dessa 
engrenagem. [...] Hoje em dia, a gente tem as atividades, as avaliações, que 
ajudam no trabalho do professor [...]. (Maria) 
 
 

Os pontos destacados pelos docentes estão de acordo com o que Sales 

(2014) descreve a respeito da proposta do Projeto GESTAR na Escola, em oferecer: 

encontro de formação para organização do planejamento didático; material didático 

com atividades contextualizadas; constituição de estratégias de avaliação com 

intervenção pedagógica ante os resultados; apoio técnico de profissionais do 

Projeto, credenciados pela SEC-BA. Segundo a Coordenadora Estadual64 do Projeto 

o GESTAR na Escola, essas ações são necessárias para que o Projeto possa se 

estabelecer como uma ação profícua no aperfeiçoamento do trabalho do professor. 

Com a missão de instituir práticas pedagógicas colaborativas, tendo em vista 

as expectativas de aprendizagem dos estudantes, o Projeto disponibiliza material 

didático para o estudante (Caderno de Apoio à Aprendizagem; Caderno de 

Atividades Complementares; caderno de simulados e atividades de reforço; para as 

disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática) e material de apoio ao trabalho 

docente (sequências didáticas de apoio ao Caderno de Atividades Complementares; 

caderno de simulados; sugestão de atividades para fortalecimento de 

                                                           
64

 Daday Sales, coordenadora em exercício no período 2010-2015. 
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aprendizagens). Esse acervo que o Projeto disponibiliza endossa a narrativa da 

professora Maria, a qual considera que esse material ajuda no seu trabalho em sala 

de aula. Para apropriação dos encaminhamentos e alinhamentos necessários à 

execução das propostas do Projeto nas unidades escolares que acompanha, realiza-

se nos Polos65 um encontro presencial com o profissional do Projeto GESTAR na 

Escola, a cada bimestre (unidade letiva). Esses encontros, como destacaram Mércia 

e Paulo, são interessantes momentos de troca de experiências. 

A proposta que Sales (2014) apresenta aparece nas narrativas dos 

professores, não somente como aspectos que atendem satisfatoriamente ao 

trabalho docente, mas que proferem também algumas ponderações que precisam 

ser consideradas. Como salienta a professora Maria, “O GESTAR tem muito a 

contribuir com o trabalho do professor, mas precisa se expandir [...]”. Mais adiante, 

em sua narrativa, a professora explica, 

 
[...] em minha opinião o, GESTAR na Escola precisa se aprimorar mais. 
Porque tem muitos professores que não fazem o curso, porque não 
consideram importantes. Se o GESTAR se tornasse mais prazeroso, mais 
convidativo, talvez mais professores compreendessem a sua importância. 
(Maria) 
 
 

De acordo com a professora, alguns colegas não consideram o Projeto 

GESTAR na Escola importante para a sua prática. Na visão da professora, o Projeto 

precisa considerar os fatores que levam os docentes a pensar assim e analisar 

como pode aprimorar a formação que oferece, atendendo às demandas da prática 

docente. Essa narrativa da professora remete a uma apreciação que Arroyo (2015) 

faz sobre os processos de formação continuada oferecidos aos trabalhadores de 

escolas públicas que parecem dar muita ênfase ao aperfeiçoamento docente em 

detrimento das condições favoráveis para o exercício dessa docência. Sobre esse 

aspecto, Imbernón (2011a) argumenta que a formação continuada é um elemento 

essencial no desenvolvimento docente, mas não é o único fator que compete à 

prática. O autor explica que, para a formação representar uma mudança na prática 

pedagógica, as condições de trabalho para o exercício dessa prática também 

precisam ser reparadas, referindo-se a fatores, tais como, “salário, estruturas, níveis 

                                                           
65

Polos são os centros de formação onde os encontros presenciais ocorrem, em cada Núcleo 
Regional de Educação, que pode ser uma escola, ou a própria sede no município. No caso de 
Salvador, esses encontros de formação podem ser realizados no Instituto Anísio Teixeira (IAT). 
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de decisão, níveis de participação, carreira, clima de trabalho, legislação trabalhista, 

etc.” (IMBERNÓN, 2011a, p. 46). 

Os argumentos desses dois autores transluzem que a formação, por mais que 

esteja implicada na prática docente, só terá condições de apresentar resultados na 

sala de aula do professor se o mesmo estiver motivado. Por isso, na narrativa da 

professora Maria, quando afirma que o Projeto GESTAR na Escola precisa melhorar, 

ela afirma que, para isso ser possível, depende da força de vontade de todos que 

estão envolvidos nessa formação. A professora também sugere que uma forma do 

Projeto se tornar mais atrativo para o professor seria oferecendo certificação em 

Nível de Pós-graduação stricto sensu, pois, segundo ela, 

 
Na realidade, boa parte dos professores visa àquilo que é do interesse 
deles, e o aspecto financeiro é significativo nesse contexto. Desse modo, se 
tivesse algum tipo de incentivo financeiro como uma parceria com 
universidades que desse a certificação de um curso de mestrado para os 
docentes, sem dúvidas o professor seria mais motivado em realizar a 
formação, aplicaria as atividades com bastante cuidado com os alunos, e 
isso com certeza teria um impacto muito positivo nas avaliações externas 
que a secretaria de educação tanto almeja. (Maria) 
 
 

Os professores têm o hábito de conferir ao Mestrado um lugar de relevância 

em sua formação, como se o título de Mestre servisse não só para progressões na 

carreira, como na melhoria da formação escolar. No entanto, uma pesquisa sobre 

um Programa de Mestrado financiando pela Secretaria Estadual de Educação de 

São Paulo, realizada por Lívia Cruz (2013), revela que, na contramão dessa 

perspectiva, o título de Mestre, no contexto do Projeto Bolsa Mestrado, investigado 

pela pesquisadora, não representa satisfatoriamente a valorização profissional nem 

nos aspectos financeiros, nem nos aspectos da progressão na carreira. Dados da 

pesquisa revelam que poucos professores aderem ao Programa de Bolsa Mestrado; 

e aqueles poucos que encaram essa proposta, ao retornar a escola de origem, são 

tratados com indiferença, assumindo a última posição na escolha de horários por 

conta do período afastado para estudo; e, por vezes, são questionados por colegas, 

gestores e alunos pelo fato de ser um profissional tão “bem formado” e continuar 

lecionando numa escola da Educação Básica, como se o fato de o professor se 

aperfeiçoar significa que ele deve buscar um local de “maior prestígio” do que uma 

escola estadual para o desempenho das suas funções. 

Aqui na Bahia, a situação não é diferente: o professor tem muita dificuldade 

de liberação para desenvolvimento de estudos de Pós-graduação, e o seu 
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afastamento para estudos tem sérias impliações para sua carreira. Por exemplo, de 

acordo com o Art. 62, Lei n. 8.261, de 29 de maio de 2002, que dispões sobre o 

Estatuto do Magistério Público do Ensino Fundamental e Médio do Estado da Bahia, 

o docente que se afasta para fins de estudo de Pós-graduação a nível de Mestrado 

ou Doutorado, podem pedir afastamento de no máximo 02 (dois), prorrogável por 

mais 01 (um), e, ao concluir os estudos, só pode solicitar nova ausência após, no 

mínimo, 05 (cinco) anos (BAHIA, 2002). Ao retornar dos estudos, o professor, 

também, perde a colocação na escola, assumindo a útima posição na escolha de 

horários, e precisa aguardar o período apropriado, definido pela SEC-BA para 

solicitação de avanço ao qual esta certificação lhe dá direito. 

Os problemas descritos por Cruz (2013) no Estado de São Paulo são muito 

semelhantes às situações que o professor enfrenta aqui na Bahia. Essas situações 

têm implicações para o professor que o afetam tanto no aspecto profissional como 

pessoal. Portanto, é preciso que as Secretarias de Educação dos Estados analisem 

melhor as condições que são oferecidas para o docente buscar seu aprimoramento 

profissional por meio de cursos de Pós-graduação, para motivar os professores 

nessa empreitada. 

O professor é uma pessoa, como afirma Nóvoa (1995). Assim, tem  seus 

anseios e metas profissionais, que devem ser consideradas no processo de 

formação continuada. Imbernón (2009, p. 98) defende que toda reforma educativa 

“[...] precisa encontrar mecanismos para a motivação intrínseca (por exemplo, 

permitir trabalhar com maior qualidade, aprofundar a matéria, encontrar-se consigo 

mesmo para melhorar a autoestima, realizar-se profissionalmente...)”. O autor 

descreve que é muito comum, e até pertinente que a formação continuada tenha 

uma preocupação precípua com as vicissitudes no fazer docente, tendo em vista as 

transmutações sociais, científicas e tecnológicas que atingem a educação. No 

entanto, limitar o centro de atenção dessa formação apenas nas mudanças 

necessárias na prática do professor pode incidir apenas em mantê-los mais 

informados e nada mais além disso. Como fica claro na narrativa da professora 

Mércia, “[...] tem gente que faz o curso, às vezes, tem até o discurso bonito, mas a 

prática em sala de aula não muda nada [...]”. A formação do professor precisa fazer 

sentido para ele, atentar para a sua realidade, para as suas reais necessidades, 

para não acabar sem refletir nenhum tipo de mudança na prática, como descreve a 

professora Mércia.  
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Outro aspecto que identifiquei, nas narrativas dos sujeitos, foi uma 

preocupação com os resultados das avaliações externas que incidem no IDEB, 

presente na visão do GESTAR na Escola, quando se estabelece como um Projeto 

que institui práticas colaborativas, tendo em vista a “elevação do desempenho dos 

estudantes do Ensino Fundamental II” (SALES, 2014, p. 1). Desse modo, parece 

que a formação continuada, nessa conjuntura, precisa atender à produção de 

resultados eficientes para que se garanta a sua eficiência. Enquanto isso, Gatti 

(2015) analisa que pelos resultados aferidos nos últimos anos, os efeitos esperados, 

no contexto da Educação Básica da Bahia, ainda não são satisfatórios, o que incide 

num repensar do formato dessa formação, revendo sua perspectiva de missão, 

deslocando o seu foco de atenção das exigências das políticas públicas e dirigindo o 

foco para as reais necessidades do professor e do aluno. A formação continuada 

tem que oferecer qualidade para o professor e qualidade de aprendizagem para o 

aluno, e não se preocupar com metas do IDEB. Inclusive, existem algumas críticas 

referentes ao modo como IDEB avalia o desempenho da Educação Básica, 

refletindo sobre a teoria equivocada a respeito de como melhorar a educação a partir 

desse dado (IDADOS, 2015) 66.  

De acordo com Soares e Xavier (2013), a criação do IDEB representou uma 

mudança significativa no debate educacional brasileiro, pois foi a partir daí que se 

definiu a ideia de que as escolas devem também ser avaliadas pelo aprendizado de 

seus alunos. 

 
O IDEB tornou-se o único indicador da qualidade do sistema de ensino 
fundamental brasileiro, passou a orientar políticas públicas educacionais, 
impactou a cobertura da mídia dos assuntos educacionais e, ainda que mais 
lentamente, trouxe novas dimensões na pesquisa educacional. (SOARES; 
XAVIER, 2013) 
 
 

É preciso muito cuidado, pois o uso de um indicador como medida única da 

qualidade da escola e dos sistemas pode implicar nas instituições de ensino em uma 

preocupação acirrada na elevação desses índices e isso pode ser feito de maneiras 

pouco adequadas pedagogicamente, levando a um sistema educacional 

disfuncional. 
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 Algumas dessas reflexões estão presentes no Boletim IDados da Educação de 2015. Disponível em: 
<http://www.alfaebeto.org.br/wp-content/uploads/2015/12/BOLETIM_IDADOS_EDUCACAO_N1.pdf>.  
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No limiar das impressões dos professores sobre ações do GESTAR na 

Escola, discorre-se amiúde sobre as mudanças do Projeto com posicionamentos 

contra e a favor. A respeito da migração do Programa GESTAR II para o Projeto 

GESTAR na Escola, a professora Maria considera que as atividades oferecidas pelo 

Projeto atualmente atenuaram um pouco a qualidade, afirmando que, 

 
O GESTAR mudou de roupa algumas vezes. Eu fiz GESTAR nas duas 
modalidades, fundamental I e fundamental II. A roupagem que ele tinha 
antes era muito mais prática, porque a gente trabalhava, nos encontros, as 
atividades dos cadernos que a gente ia aplicar depois em sala de aula. 
Tinha o livro do professor e tinha o livro do aluno, que tinha muita atividade 
correlacionada com o conteúdo que a gente ia trabalhar. Hoje em dia a 
gente tem as atividades, as avaliações, que ajudam no trabalho do 
professor, mas são poucas as atividades e de certa forma não tem a riqueza 
que tinha antes [...]. (Maria) 

 

A professora Maria se refere ao processo de mudança do Projeto GESTAR na 

Escola. Na Bahia, o GESTAR sempre vem apresentando novas propostas para 

realizar com os professores, tendo em vistas adequações que possibilitem atender 

às necessidades dos próprios cursistas e às demandas das escolas. Os livros que a 

professora se refere em sua narrativa são os Cadernos de Atividades de Apoio à 

Aprendizagem, que o MEC disponibilizava para o docente, incluindo uma discussão 

de temáticas elaboradas por especialistas das Universidades parceiras do Programa 

GESTAR II. A SEC-BA realizou adequações dessas atividades, distribuindo por série 

para composição de novos cadernos para os estudantes do 6º ao 9º ano, com a 

finalidade de facilitar o acesso dessas atividades para todos os alunos das escolas 

parceiras. Como destaca Mércia, o professor “aplicava as atividades numa turma 

piloto, fazia o portfólio e não tinha nenhum tipo de troca. E acabava que essa turma 

se destacava em relação às outras”. Essa ação se justifica pela dificuldade de 

reproduzir as atividades para as demais turmas, representando um custo muito alto, 

que a maioria das escolas não tem como dispor. A professora Mércia pondera que o 

fato de todos os alunos receberem o caderno de atividades do Projeto resolve esse 

problema, favorecendo a aplicação dessas atividades com todas as suas turmas. 

O fato de todos os alunos receberem o caderno de atividades do Projeto 

repercute na prática das professoras. Nas aulas observadas da professora Mércia, 

notei que ela incluía, em seu planejamento, atividades dos atuais cadernos de 

atividades complementares do GESTAR na Escola, ao passo que a professora 

Maria optava por atividades dos cadernos de teorias e práticas do Programa 
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GESTAR II. O Projeto não se desvincula das atividades preexistentes do GESTAR 

II, pois os primeiros cadernos do aluno foram elaborados a partir dos cadernos de 

apoio a aprendizagem do seu precursor. No entanto, empenha um esforço em 

oferecer ao professor atividades contextualizadas com situações sociais da 

atualidade, elaboradas pelos próprios professores da rede, por entender que as 

experiências docentes são valiosas para a constituição colaborativa dos processos 

de formação (SALES, 2014). Esse é um aspecto positivo do GESTAR na Escola, 

que as professoras Mércia e Juliana reconhecem e valorizam, posto que as 

professoras utilizam com frequência as atividades, como pude observar no cômputo 

do planejamento das docentes. 

Já a professora Maria apresenta uma certa hesitação na aplicação das novas 

atividades que o Projeto disponibiliza, pois considera que o nível de dificuldade que 

aportam não atende ao público que ela trabalha. Ela explica que, se o professor não 

compreender a forma como se discute a interdisciplinaridade presente nestas 

atividades, o aluno pode não compreender a proposta. Vide excerto a seguir: 

 
[...] a questão mesmo da interdisciplinaridade, ela fica muito aquém porque 
muitas vezes a gente só consegue identificar Língua Portuguesa, Educação 
Física, Ciências, Geografia, ... mas identificar essa interdisciplinaridade é 
complicado. No meu caso, eu consigo observar e consigo fazer essa ponte 
com as outras disciplinas, como sempre fiz. Mas nem todo professor 
consegue entender as relações entre diferentes disciplinas. E o aluno não 
consegue identificar essa relação, se o professor não o ajudar. (Maria) 
 
 

Nesse aspecto, a professora estampa a relutância dos professores em inserir 

em sua prática algo que não condiz com o seu fazer docente. Por isso, Imbernón 

(2011a, p. 50) defende que a reflexão teórico-prática é indispensável nos processos 

de formação continuada, pois somente “mediante a análise, a compreensão, a 

interpretação e a intervenção sobre a realidade” é possível mobilizar a capacidade 

de o professor gerar conhecimento pedagógico. 

É importante lembrar que a melhoria das escolas passa pelo trabalho 

docente, mas esse trabalho só terá eficiência se forem consideradas as implicações 

individuais e coletivas, como defendem Gatti (2011), Imbernón (2009, 2010, 2011a, 

2011b) e García (2009, 2013). Para atender a essa premissa, o GESTAR na Escola, 

ao estabelecer a sua independência do MEC, em 2011, propôs-se a constituir 



129 

práticas colaborativas, instituindo o papel do professor-articulador 67 . Em 2015, 

visando a uma ampliação do acesso à formação a um número maior de professores, 

extinguiu a figura do articulador, o que dividiu a opinião dos professores. Há aqueles 

que advoguem a favor, pois consideram que isso facilitou o acesso às informações 

acerca do Projeto e ampliou a oportunidade de formação para os demais 

professores da escola. Como destaca a professora Maria, “[...], essa mudança, 

tirando o papel do articulador, ficou melhor, porque, agora, todos os professores 

podem participar da formação; embora nem todos participem, porque não acham 

importante”. 

Paulo destaca que a mudança, extinguindo o papel do professor-articulador, 

representou um ganho significativo para os demais professores, pois favoreceu a 

presença do formador na Escola, melhorando o acesso às informações e materiais 

do Projeto. 

 
Eu achei que a proposta do GESTAR ficou bem melhor com essa mudança, 
apesar da gente não ter mais a presença do articulador na unidade. Mas 
com a presença do formador, vindo da SEC foi bem melhor, porque a gente 
teve o conhecimento do plano de curso, a gente teve conhecimento das 
atividades que a gente poderia desenvolver, por unidade. O nível de 
informação melhorou, nós tivemos mais acesso a essas informações. 
Então, acho que a temática que está sendo desenvolvida nesse ano de 
2015, muito proveitosa, melhor do que no tempo em que a gente tinha um 
professor articulador na unidade, acho a proposta assim muito mais 
interessante, além dos encontros, que antes eu não tinha acesso. (Paulo) 
 
 

O professor Paulo endossa que a mudança na oferta da formação para todos 

os professores de Matemática da unidade de ensino facilitou o acesso à informação, 

porque antes apenas quem fazia a formação que o Projeto GESTAR na Escola 

oferece era o professor-articulador indicado pela gestão da escola, com a função de 

socializar os aspectos pertinentes às ações do Projeto para os demais colegas de 

disciplina (SALES, 2011). Essa proposta funcionava muito bem em algumas 

instituições, mas não parecia justo que nem todos os professores tivessem acesso à 

formação; a função colaborativa do professor-articulador acaba por sobrecarregar 

esse profissional, que tinha a liberação de apenas 04 horas/aula para realizar a 

coordenação das ações do Projeto em sua unidade de ensino. Sendo assim, foi 

inevitável a mudança nesse aspecto. No entanto, há aqueles que consideram que, 

                                                           
67

 Professor que realizava a formação do Projeto GESTAR na Escola e tinha a função de socializar 
com os demais professores da escola as propostas e atividades do Projeto para saber sobre o 
professor-articulador. Ver informações na introdução da dissertação. 
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dessa forma, houve algumas perdas que podem comprometer a finalidade da 

formação no aspecto da colaboração, conforme se pode perceber na narrativa da 

professora Juliana: 

 
Lamentei a mudança em 2015, tirando a função do articulador dentro da 
escola, que para mim era muito importante. Porque alguns professores da 
escola não têm noção da riqueza dessa proposta. Por mais que a gente fale 
no AC, tem professor que não adere ao GESTAR. Então, é difícil, você no 
corpo a corpo, conseguir passar essas ideias que são interessantes para 
eles. (Juliana) 
 
 

A professora Juliana revela que essa extinção da função do articulador foi 

desestimulante para ela, e questiona ainda a redução da duração das oficinas dos 

encontros presenciais, que antes eram de 8 horas e agora são de apenas 4 horas. 

Assim, desabafa a docente, 

 
Eu me senti desestimulada, porque esses encontros de quatro horas, quatro 
por ano, é muito pouco, para trabalhar toda a riqueza que o projeto tem a 
oferecer. Acho que as ideias que o projeto traz muito interessante, para que 
nós professores, possamos modificar essa visão de escola pública, é claro, 
pensando em educar para crescer. Eu não vejo um incentivo muito grande 
da secretaria, quando tira o articulador do GESTAR. (Juliana) 
 
 

A falta do papel do articulador do Projeto GESTAR na Escola refletiu na 

atuação da professora em sala de aula. Observei que, em seu planejamento de 

2015, não fazia mais o plano de aula ou sequência didática, como realizava em 

2014, quando tinha a figura do articulador na escola. A professora questiona 

também os problemas com as avaliações complementares 68  organizada pelo 

Projeto. 

 
Outro problema foram essas avaliações que não vieram impressas para as 
escolas aplicarem. A nossa escola teve o privilégio de poder imprimir as 
provas, mas as escolas que não tem o papel, que não tem essa condição, 
nem fizeram prova. Quer dizer forneceu a verba que já chegou agora no 
final do ano, não dá mais para fazer as quatro avaliações, algumas escolas 
só vão poder fazer uma. Aí eu já acho que foge do objetivo. (Juliana) 
 
 

A partir dessa narrativa, percebir que o Projeto GESTAR na Escola esbarra 

numa problemática que aflige a maioria dos cursos de formação continuada: a falta 

de recursos. No início da sua oferta, o Programa GESTAR II, no Estado da Bahia, 

                                                           
68

 Visando promover melhor qualidade e equidade ao processo de ensino e de aprendizagem no 
Ensino Fundamental II das escolas da Rede Estadual, insere-se no acervo de suas atividades 
pedagógicas uma ação avaliativa de acompanhamento da trajetória da aprendizagem estudantil 
(SALES, 2014). 
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recebia verba externa do FNDE, o que favorecia uma ampliação da sua atuação. Ao 

longo desses anos, desde que o seu financiamento ficou a cargo dos governos 

estaduais, o Projeto vem encontrando dificuldades de ordem financeira. 

Imbernón (2009) adverte que, de fato, o apoio externo serve para impulsionar 

as ações dos processos de formação continuada, e, portanto, torna-se 

imprescindível para que suas experimentações sejam efetivadas. 

Os problemas com a verba do Projeto afetaram a sua implementação na 

prática do professor em vários aspectos. Além da redução da duração do encontro 

de formação, como declara a professora Juliana, esse impasse das avaliações vem 

dificultando a sua realização na maioria das escolas do Estado; e ainda há a 

problemática dos cadernos de atividades, que não estão chegando às escolas em 

tempo hábil, nem em quantidade suficiente, como desabafa a professora. 

 
Esse ano nós recebemos alguns cadernos complementares, mas eu tive um 
pouco de dificuldade para realizar as atividades com os alunos. Usei muito 
pouco, gostaria de ter aplicado muito mais, dentro do que eu esperava, pois 
assumi a coordenação do projeto da robótica que me tomou um pouco de 
tempo, não deu para fazer o meu planejamento como eu gosto de fazer. 
Mas para o ano que vem pretendo me organizar para realizar as atividades 
como eu gosto. Porque também só recebemos trinta cadernos, para cada 
série, e demorou muito para chegar, então esse ano não deu para fazer 
muita coisa. (Juliana) 
 
 

Na observação das aulas dos professores Paulo e Juliana, eles relataram que 

os cadernos demoraram de chegar e não vieram em número suficiente para os 

alunos. As professoras Mércia e Maria declararam que, em suas escolas, os 

cadernos não haviam chegado ainda e não havia previsão de quando chegariam. 

Esses fatores, externos à formação, acabam afetando a implicação do Projeto 

GESTAR na Escola nas práticas docentes, de uma forma que quase inviabilizaram 

alguns aspectos do processo formativo. Sendo assim, é preciso muito cuidado para 

que esses fatores não afetem as propostas do Projeto. 

 

3.2. Trajetória de formação 
 

A trajetória de formação de professores apresenta especificidades inerentes à 

profissão. Boa parte dos professores tem a sua trajetória de profissional marcada 

por uma formação acadêmica austera, na qual são priorizados os conhecimentos 

científicos da área. De acordo com Imbernón (2010), percebe-se certo avanço no 
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sentido de promover maior interação entre a teoria e a prática da profissão docente, 

tanto no âmbito das análises teóricas quanto na perspectiva das práticas de 

formação. No entanto, o autor destaca que a formação docente ainda tem muito a 

caminhar no sentido de romper com alguns paradigmas que cercam a educação e 

interferem em seu progresso, tais como: pensar a educação de forma linear, sem 

integrar outras formas de ensinar, de aprender e de se organizar; ignorar as 

identidades sociais e manifestações culturais presentes na comunidade; deixar de 

se escutar e escutar outras vozes, marginalizadas ou não, que ecoam no entorno da 

escola; entre outros fatores internos e externos a educação que estão relacionados 

indiretamente, mas que afetam de forma direta no processo de ensino e 

aprendizagem. 

No contexto desta investigação, os professores narraram sobre sua 

perspectiva de formação, descrevendo a trajetória de processo formativo, os 

aspectos que implicaram na busca da formação continuada e suas experiências 

como docente. 

A experiência aparece explicitamente na narrativa dos professores. Segundo 

Passeggi (2011, p. 148) refletir sobre a experiência vivida “implica da parte do sujeito 

a capacidade de entendimento, julgamento, avaliação do que acontece e do que lhe 

acontece.” Os professores entrevistados revelam que sua experiência formadora 

levou-os a buscar formação continuada para aprimoramento da prática devido às 

fragillidades identificadas em sua formação inicial. Josso (2010) afirma que essas 

experiências são significativas e são representações da construção de si mesmo em 

ambiente humano e natural, simbolidando atitudes, comportamentos, sentimentos e 

identidades. 

 

3.2.1 Perspectivas da formação do professor  
 

Existe um consenso entre os pesquisadores de que a formação do professor, 

ao longo dos anos, tem considerado, de acordo com a tradição, um aporte científico 

e pedagógico (GATTI, 2011; VEIGA, 2012; GARCÍA, 2013; TARDIF; 2014; SILVA e 

outros, 2014; FERREIRA, 2014). No entanto, alguns estudos apontam que o ofício 

docente é uma tarefa complexa, portanto a formação para o seu exercício pleno, 

com vistas à preparação escolar para cidadania, no contexto atual da sociedade, 

deve extrapolar limites dos conhecimentos específicos e pedagógicos, aliados aos 
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desafios justapostos de integrar a academia, a escola e o professor na organização 

da formação docente. É necessário que a universidade forme o professor tendo 

como centro dessa formação o espaço de atuação docente, ou seja, a escola. 

Imbernón (2011b, p. 65) justifica que é “[...] no local de trabalho, onde se dão as 

situações problemáticas, uma formação vinda de dentro baseada em processos 

reais [...]”. Ainda segundo o autor, a formação não deveria partir de saberes 

generalistas, seguindo unicamente o ponto de vista dos especialistas, pois quem 

melhor conhece a realidade e sabe como nela intervir é o próprio professor, o que 

fica evidente na fala da professora Mércia, que revela estranhamento ao perceber 

que o foco do curso de licenciatura em Matemática são os conhecimentos 

específicos que constituem está área e não os processos de ensino que podem 

contribuir com professor no exercício da sua profissão no contexto da Educação 

Básica. O professor precisa aprender na prática como lidar com as dificuldades que 

cercam a disciplina, pois, na Universidade, não tem espaço para esse tipo de 

discussão, conforme excertos de narrativa a seguir: 

 
Matemática é uma disciplina cercada de preconceitos, os alunos 
frequentemente apresentam aversão à disciplina, gerando uma série de 
problemas que dificultam o seu aprendizado, então se o professor não tiver 
uma sensibilidade para entender isso, ele não consegue muitos avanços. E 
a Universidade não ensina isso. Eu fiz dois anos de complementação, para 
dar aula de matemática e as disciplinas eram mais de cálculo e álgebra, 
tivemos psicologia, didática, matemática básica, mas o foco não foi sala de 
aula. Então, busquei um curso de especialização em projetos matemáticos, 
busquei o GESTAR. Para consegui ensinar a matemática de uma maneira 
que seja interessante e atrativa para o menino. (Mércia) 
 
 

A professora revela que, ao concluir o seu curso acadêmico e adentrar a sala 

de aula, não se sentia preparada para encarar essa realidade, pois a Universidade 

não lhe preparou para enfrentar as situações pedagógicas adequadamente. As 

disciplinas que deveriam oportunizar discussões acerca dos processos de ensino e 

aprendizagem, não tiveram espaço suficiente para refletir sobre a diversidade de 

problemáticas reais da prática pedagógica. Se os cursos de formação 

considerassem as experiências que os professores trazem consigo, esses 

obstáculos poderiam ser minimizados. É importante ouvir a voz da experiência 

docente, pois o que essas vozes pronunciam pode contribuir com a formação de 

novos professores. Concatenando com a visão de Gatti (2011, p.156), 
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[...] professores experientes da rede deveriam ser chamados a dar a sua 
contribuição, ao lado de pesquisadores e especialistas. A perspectiva do 
acadêmico tem que ser confrontada com a dos executores e com a própria 
dinâmica social. 
 
 

A experiência docente pode revelar as incertezas, os incômodos, as 

descobertas, as atividades exitosas, entre outras vivências que são fundamentais 

para o processo formativo do professor. Falar das próprias experiências pode revelar 

aspectos particulares guardados na consciência que podem ser reveladores da 

relação do sujeito com ambiente humano e natural. No contexto da formação, o 

estudo dessas experiêcias no debate com os aspirantes a docência podem 

apresentar aspectos surpreendentes da vivência escolar. Assim, as adversidades 

oriundas da prática no espaço da escola não serão novidades absurdas para o 

professor iniciante, minimizando o choque de realidade que muitos encaram em seu 

início de carreira, como destaca a Professora Mércia, no excerto a seguir. 

 
No meu ponto de vista precisa rever os processos da formação inicial do 
professor. A Universidade não forma o professor nas dimensões 
necessárias para o exercício da sua função docente, pois a mesma se 
ocupa exclusivamente com formação do conhecimento matemático que ele 
precisa dominar no contexto da disciplina. A Universidade não prepara o 
professor para ter sensibilidade com os processos cognitivos dos 
estudantes. É como se focasse a formação do professor para ser um 
pesquisador. Acho que é por isso que tem esse choque quando o professor 
vai para sala de aula, porque ele quer mostrar tudo o que aprendeu na 
faculdade e quando chega à prática, percebe que o conhecimento adquirido 
na sua formação inicial não é suficiente para lidar com a diversidade de 
situações que aparecem. (Mércia) 
 
 

A experiência dessa professora constitui um referencial que nos ajuda na 

análise da atividade formadora das Universidades tendo em vista as necessidades 

do professor na contemporaneidade, levando-nos a refletir sobre alguns aspetos da 

formação inicial que precisam ser repensados para que se atenda às demandas da 

educação. Segundo Josso (2010), a experiência implica a pessoa na sua 

globalidade de ser psicossomático e sociocultural, comportando dimensões afetivas, 

sensitivas e conscienciais. Nesse contexto, de acordo com a narrativa de Mércia, 

podemos identificar que no seu ponto de vista, a professora considera que a 

formação docente não pode menosprezar as peculiaridades que envolvem a prática 

pedagógica. O espaço formativo docente abrange, além do ambiente de atuação do 

professor, os sujeitos (alunos, professores, gestão, outros funcionários da escola, 

família, grupos sociais, entre outros) que compõem esse ambiente. Segundo Gatti 



135 

(2011), desprezar o locus de atuação docente e a realidade na qual o professor 

atua, acaba por gerar certa desconfiança com relação à eficiência da Universidade, 

no papel em que ela se propõe a desempenhar, como fica evidente na fala da 

professora Mércia. 

A narrativa da professora Mércia revela como é importante a Universidade 

entender que a formação docente não pode se restringir ao conhecimento específico 

da disciplina que lecionará. 

 
Formar o professor não é apenas qualificá-lo em uma área (específica), 
capacitá-lo teórica e metodologicamente para ensinar determinado 
conteúdo, mas é também formá-lo para enfrentar e construir a ação 
educativa escolar em sua totalidade. (SOARES, 2012, p. 93) 
 
 

Na prática, o professor se vê tendo que realizar diferentes planejamentos, 

para realidades distintas, com necessidades divergentes. Segundo Brzezinski e 

Garrido (2001), não é suficiente conhecer os conteúdos específicos; é preciso 

compreender como esses conteúdos foram concebidos, entender como os 

estudantes constroem o conhecimento e como o professor pode atuar para mediar o 

processo de aprendizagem.  

No bojo dessa discussão, está em voga ainda a interação entre os docentes 

de forma colaborativa, trocando experiências, tendo como foco principal o aluno. 

Essa preocupação aparece também nas narrativas de Maria e Paulo, quando 

versam sobre a multiplicidade de ações na função docente. Maria destaca que  

 
[...] isso a faculdade não ensina. Eu aprendi na prática mesmo, no dia a dia 
com os alunos, percebendo a necessidade deles de ter uma atenção e uma 
relação mais afetiva com o professor. Essa é uma carência que eles trazem 
de casa, a afetividade. Esses alunos precisam da atenção que não recebem 
da família. (Maria) 
 
 

Uma formação que preze a prática pedagógica docente não pode deixar de 

pensar que o centro da atuação do professor é o aluno, que traz consigo suas 

necessidades e seus anseios, considerando que esses alunos estão inseridos em 

um contexto social que apresenta inúmeros atrativos – diferentes tipos de 

tecnologias, grupos sociais, lazer e entretenimento, entre outros – que entra numa 

disputa pérfida por sua atenção. Segundo Lins (2003, p. 357), a ação do professor 

“corresponde à ação do educando, o qual é o centro desta ação educativa; portanto, 

a formação do educador deve ser organizada a partir do que se pretende em função 
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deste educando”. Nesse contexto, o professor Paulo descreve que quando decidiu 

ser professor, ao escolher qual disciplina ensinar, optou por Matemática, porque 

considerava que essa era a disciplina na qual os alunos mais apresentavam 

dificuldades; e ele queria dar a sua contribuição ajudando os alunos a vencerem os 

desafios que enfrentavam. 

 
Quando decidi ser professor, eu pensei, “eu vou ser professor de que 
disciplina!?” A primeira imagem que me veio foi de uma professora de 
história no fundamental II. A aula dela me empolgava, porque ela fazia a 
gente viajar, usava uns slides dos lugares que ela visitava, era muito 
divertido. Mas com eu não era muito bom de história, vi que não era muito a 
minha praia, ensinar essa matéria, E no ensino médio eu tive um professor 
de química fascinante, o professor motivava a gente, então comecei a 
avaliar a possibilidade de ensinar química.  
Mas o que pesou foi a minha formação inicial, como fiz o curso de ciências 
estatística, na época como professor não licenciado eu poderia ensinar 
estatística, matemática. Optei pela disciplina que os alunos tinham maior 
dificuldade, a matemática.  
Resolvi ser professor de matemática, com o intuito de chegar na sala e 
mostrar aqueles conteúdos de uma forma que ajudasse o aluno a ver que 
ele é capaz de aprender, que ele é capaz de participar daquele mundo da 
matemática (Paulo). 
 
 

Na narrativa do professor Paulo, assim como as professoras Mércia e Maria, 

acarretam uma carga de responsabilidade aos processos de formação docente, que 

não podem deixar de considerar as especificidades do aluno ao organizar o currículo 

da formação docente. O professor precisa lidar com as questões psicossociais e 

comportamentais do aluno, que são imprescindíveis para o desenvolvimento 

cognitivo. Nóvoa (2009, p. 209-210) descreve que um modelo de formação que 

atenda aos professores nessa perspectiva deve priorizar: 

 

 situaciones concretas de fracaso escolar, de problemas escolareso de 
programas de acción educativa; [...] 

 un conocimiento que va más allá de lateoría y de la práctica y que 
reflexiona sobre el proceso histórico de su constitución,las 
explicaciones que prevalecieron y las que fueron abandonadas, el 
papelde ciertos individuos y de ciertos contextos, las dudas que 
persisten, las hipótesis alternativas, etc; [...] 

 un conocimiento pertinente, que no es una mera aplicación práctica de 
una teoría cualquiera, pero que exige siempre un esfuerzo de 
reelaboración; [...] 

 concebir la formación de profesores en un contexto de responsabilidad 
profesional, sugiriendo una atención constante a la necesidad de 
cambios en las rutinas de trabajo, personales, colectivas u 
organizativas. La innovación es un elemento central del propio proceso 
de formación.

69
 

                                                           
69

 Situações concretas de insucesso escolar, de problemas escolares ou de programas de ação 
educativa; [...] um conhecimento que vai além da teoria e da prática e que reflete sobre o processo 
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Considerar fatores como as problemáticas reais vividas pelos professores na 

rotina da escola, os conhecimentos prévios dos professores e suas necessidades de 

reelaboração da prática é essencial para o professor perceber a necessidade de 

inovação. Nóvoa (2009) delineia que a formação docente deve passar por dentro da 

profissão, considerando as vivências dos professores experientes, dedicando 

atenção especial às dimensões pessoais da profissão, porque o professor é uma 

pessoa, é um sujeito com sentimentos, e tem as suas necessidades pessoais e 

profissionais, que não deixam de afetar o seu desempenho profissional. De acordo 

com Imbernón (2011b, p. 64), “a formação deveria fomentar o desenvolvimento 

pessoal, profissional e institucional dos professores potenciando um trabalho 

colaborativo para transformar a prática”.  

Juliana, em sua narrativa, demonstra que compreende a necessidade de uma 

formação na perspectiva de transformações do trabalho docente na sala de aula, 

mas ressalta, também, que essa tarefa não é simples e implica numa série de ações 

que a escola não consegue dar conta. 

 
Minha perspectiva para a formação de professores é que prepare o 
professor para entender que o conhecimento da escola, não pode estar 
distante das vivências que os alunos trazem. Porque não adianta você 
preparar o aluno apenas na perspectiva tradicional, a pessoa não aprende 
somente assim, não se constrói o conhecimento dessa maneira. Um 
conhecimento se produz a partir das vivências que é interessante para o 
seu contexto, o conhecimento tem que ser sedimentado. Espero que daqui 
a 20 e 30 anos estejamos mais desenvolvidos nessa perspectiva, tendo o 
estudante como o centro da formação, e que os professores se empenhem 
sempre em aproximar o conhecimento da realidade do aluno. 
Tem colegas que julgam as atividades que eu desenvolvo com os meus 
alunos um verdadeiro desperdício de tempo. Eles consideram que o 
trabalho com jogos e materiais didáticos não ensina nada a ninguém. Mas 
isso é porque a maioria não conhece, nem se permitiu conhecer uma 
metodologia diferente. Foram formados na perspectiva da teoria clássica ou 
tecnicista e não buscaram cursos de aperfeiçoamento nas questões 
pedagógica do ensino. A universidade também não prioriza muito essas 
questões, haja vista que as disciplinas pedagógicas estão sempre 
concentradas nos últimos semestres do curso, quando o professor já está 
atuando em sala de aula há muito tempo, repletos de vícios didáticos 
herdados dos seus professores de cálculo e álgebra, nem dão importância 
para as discussões sobre didática e prática do ensino. E ainda tem um 

                                                                                                                                                                                     
histórico de sua constituição, as explicações que prevaleceram e as que foram abandonadas, o papel 
de determinados indivíduos e certos contextos, as dúvidas que persistem, as hipóteses alternativas, 
etc; [...] um conhecimento relevante, que não é apenas uma aplicação da prática e uma teoria 
qualquer, mas que sempre exige um esforço de reelaboração; [...] conceber a formação de 
professores num contexto de responsabilidade profissional, sugerindo constante atenção para a 
necessidade de mudanças nas rotinas de trabalho, pessoais, coletivas ou organizacionais. A 
inovação é um elemento central do processo de formação. 
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agravante, boa parte dos professores que estão ensinando matemática, 
nem formação em matemática tem. Muitas vezes fizeram engenharia, 
administração, contabilidade, ou algo parecido e tem a educação como se 
fosse um bico. (Juliana) 
 
 

A professora Juliana revela uma preocupação com a situação dos professores 

de outras áreas, atuando na educação sem formação apropriada. A carência no 

mercado de trabalho, aliada às facilidades de acesso ao ofício docente, tem 

perpetuado uma fragilidade na educação, com uma gama considerável de pessoas 

lecionando sem habilitação suficiente. Por isso, uma das metas do PNE 2014-2024 

(meta 15) é promover políticas públicas de acesso à formação acadêmica para os 

profissionais da educação, para assegurar formação em nível superior nos cursos de 

licenciatura, na área do conhecimento específica que o professor atua.  

Nesse contexto, algumas ações vêm sendo empreendidas, desde a 

implantação do primeiro PNE, como: intensificar a parceria da UAB e do PARFOR 

com as Universidades Estaduais e Federais, e com as Secretarias de Educação 

estaduais e municipais, na oferta dos cursos de Licenciaturas nas mais diversas 

áreas do conhecimento em diferentes estados do Brasil; ampliar a atuação da 

CAPES na instituição da Política Nacional de formação de profissionais do 

magistério de Educação Básica e criação de Fóruns Estaduais permanentes de 

apoio à formação docente; além de instituir a Rede Nacional de formação 

continuada de profissionais da Educação Básica.  

Estudos do MEC/INEP revelam (Gráfico VI) que a proporção de professores 

com formação superior compatível com área de conhecimento70 que lecionam, nos 

anos finais do ensino fundamental, aumentou no período de 2012 a 2014. Para a 

construção deste indicador, foram considerados os professores, em efetiva regência 

de classe, de Matemática, Língua Portuguesa, História, Geografia, Ciências, 

Biologia, Física, Química, Filosofia, Sociologia, Educação Física, Artes, Língua 

Estrangeira ou Ensino Religioso. No Brasil, em 2014, o percentual dos professores 

que lecionavam no Ensino Fundamental e tinha formação superior na área do 

conhecimento que atuavam era de 49,1%. Na Bahia, a proporção foi de 28,9% e a 

meta é que, em 2024, todos os profissionais atendam a este critério. 

 

                                                           
70

 Área do conhecimento refere-se a um conjunto de disciplinas inter-relacionadas, coletivamente 
construído, reunido segundo a natureza do objeto com finalidades de ensino. A área do conhecimento 
da Matemática é constituída unicamente por esta disciplina. (BRASIL, 2015a) 
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GRÁFICO VI. Proporção de docências com professores que possuem 
formação superior compatível com a área de conhecimento que lecionam – 
Anos finais do Ensino Fundamental71 

 

Fonte: MEC/INEP/DEED/Censo Escolar / Elaboração: Todos Pela Educação 

 

No âmbito da disciplina Matemática, também é crescente a proporção de 

professores com formação compatível com área do conhecimento que lecionam. Os 

dados do MEC/INEP (Gráfico II) apontam que, no Brasil, a proporção dos docentes 

que tinham licenciatura em Matemática vem progredindo, passando de 74,2%, em 

2012, para 76,1%, no ano de 2014. Na Bahia, a proporção foi de 35,8%, em 2012, 

                                                           
71

 Fonte: MEC/INEP (2016). Disponível em: http://www.observatoriodopne.org.br. Acesso em: 
22.set/2016. 

http://www.observatoriodopne.org.br/
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para 58,8%, em 2014. Pode-se perceber que, embora a proporção na Bahia seja 

consideravelmente inferior comparada à proporção nacional, o crescimento no 

Estado foi bastante representativo. 

 

GRÁFICO VII. Proporção de docências com professores que possuem 
formação superior compatível com a área de conhecimento que lecionam – 
Anos finais do Ensino Fundamental – Disciplina/Matemática72 
 

 

Fonte: MEC/INEP/DEED/Censo Escolar / Elaboração: Todos Pela Educação 

 

Esses gráficos apontam para uma evolução, no período de 2012-2014, da 

proporção de professores com formação na área do conhecimento que atuam, tanto 

em nível nacional, como no Estado da Bahia, o que revela que as ações de oferta de 

formação promovidas pelo MEC têm impactado na formação dos professores. No 

                                                           
72

 Vide nota de rodapé anterior. 
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entanto, no Estado da Bahia, ainda existe muito a ser feito para que a meta de 100% 

seja atingida. 

As ações do MEC, em parceria com as IPESs e com as Secretarias de 

Educação estaduais e municipais em prol da formação docente, estão favorecendo 

que, cada vez mais, um número maior de professores tenha a formação apropriada 

para exercer a sua função docente. Contudo, é necessário ter muito critério no 

desenvolvimento dessas formações, evitar o aligeiramento do tratamento nas 

discussões e estudos acerca dos conteúdos pedagógicos, não priorizar apenas os 

conteúdos específicos da disciplina, uma vez que a prática docente requer uma 

interação dos conhecimentos pedagógicos com os conhecimentos específicos. Não 

se pode relegar as disciplinas de psicologia da educação, da didática e prática de 

ensino, e do estágio supervisionado às últimas instâncias, com breves abordagens 

do que seria a prática pedagógica de um professor em sala de aula, pois, como Gatti 

(2003) salienta, não é possível conceber que um sujeito desempenhe a função 

docente  

 
[...] sem ter refletido sobre educação, sobre o desenvolvimento de crianças 
e jovens, sem ter feito um estágio adequado, sem ter permanecido o tempo 
necessário em uma escola, sem ter acompanhado o trabalho de outro 
professor, sem ter tido chance de ensaiar um trabalho com crianças ou 
adolescentes. (2003, p. 475) 
 
 

A atividade docente envolve a complexidade de ensinar a pensar de forma 

crítica. Desse modo, concordando com a autora, acrescento que à função docente é 

fundamental: refletir sobre as peculiaridades que constituem o sistema educativo; 

discutir a importância do planejamento e dos aspectos psicológicos do 

desenvolvimento cognitivo; conhecer o currículo escolar e os documentos oficiais 

que regem o currículo. 

Pesquisadores como Imbernón (2011a, 2011b) e García (2013) afirmam que 

houve avanços à guisa de mudanças nesse retrato da formação docente, advertem 

que muito ainda precisa ser feito, haja vista a mudança célere dos processos 

científicos e tecnológicos que afetam a sociedade e, consequentemente, a 

Educação, implicando num repensar constante das ações em sala de aula. Desse 

modo, a formação dos professores, precisa atender também “às exigências 

tecnológicas e às tecnologias inovadoras” (FERREIRA, 2014, p. 43). A professora 
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Juliana se mostra otimista, considera que os avanços apresentados já renderam 

alguns frutos e se mostra esperançosa nas perspectivas para o futuro da formação. 

 
Eu acho que hoje a formação do professor está muito melhor, os 
professores que atuam nas universidades, hoje, estão muito mais bem 
preparados para formar os professores de matemática na perspectiva da 
educação matemática. Eu conheço pessoas fantásticas que atuam 
realmente com esse objetivo. Não existe mais dentro das universidades 
aquela proposta do tradicional, daquele ensino fechado, tratando a 
matemática como uma coisa morta, na qual o “calcule e resolva” é o que 
importa. Acho que a perspectiva para o futuro, dentro da nossa área de 
matemática é bem promissora, em minha opinião. (Juliana) 
 
 

Apesar da confiança da professora Juliana em acreditar que a formação 

docente tem revelado alguns avanços, Gatti (2011) salienta que ainda percebe certa 

inércia nas Universidades em promover mudanças significativas. Algumas intituições 

apresentam mais avanços que outras, contudo a perspectiva é que no futuro, os 

formadores e especialistas, entendam que não existe formação docente sem 

considerar as vivências no centro da escola; sem foco nas vivências do professor e 

nas necessidades do aluno; sem reflexão sobre os processos individuais e coletivos; 

e sem uma organização social e colaborativa. 

A formação docente precisa fomentar a autonomia docente. Na perspectiva 

de Contreras (2012, p. 234), autonomia significa 

 
[...] um processo dinâmico e constituição pessoal de quem somos como 
profissional [...] seja no nosso compromisso de influir em seu processo de 
formação pessoal, seja a necessidade definir com outras pessoa como essa 
formação deve ser. 
 
 

Isso quer dizer que a autonomia docente está além da iniciativa do professor, 

está relacionada também a capacidade de interação com o outro de negociação da 

diversidade e contradições de um grupo. Segundo Contreras (2012), autonomia 

docente implica na capacidade do professor de administrar situações problemáticas 

que encontra na sala de aula, a partir das suas próprias convicções; significa a 

constituição e de vivência da própria identidade como docente; requer a manutenção 

de uma tensão crítica tanto na consciência da parcialidade na relação com o outro 

como no equilíbrio entre suas próprias convicções e as exigências educativa e do 

próprio compromisso social. 

Imbernón (2011a, 2011b), Gatti (2011) e García (2013) defendem que o 

professor deve ser motivado a administrar o seu processo formativo com autonomia, 
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para que compreenda que a formação é um processo que se constitui com a prática 

e deve ser renovado permanentemente. Nesse contexto, a formação continuada 

deve se apresentar, não como uma forma de preencher as lacunas de uma 

formação deficiente, mas com proposições que ajudem a entender que a formação 

do professor é um processo contínuo que se aperfeiçoa durante toda sua atuação 

profissional. 

A seguir, discuto os significados que os professores investigados aportam a 

respeito da formação continuada e as vicissitudes dessa formação em sua prática 

docente. 

 

3.1.2 Significados que aportam à formação continuada  

 

Os significados que aportam à formação continuada, na visão dos sujeitos 

desta investigação, transparecem uma necessidade de mudança na prática 

educativa, tendo em vista as peculiaridades pedagógicas que cercam o trabalho do 

professor em sala de aula.  

Alguns professores buscaram o Projeto GESTAR na Escola porque queria 

mudar a sua prática, docente. Há professor que afirma que gosta da avaliação do 

Projeto porque contribui com o seu trabalho. Há aquele que gosta de aplicar as 

atividades que o Projeto disponibiliza. Considero que essas são as peculiaridades 

pedagógicas que cercam o trabalho do professor em sala de aula. 

Existe também uma premência no bojo das lacunas da formação inicial. A 

professora Mércia, por exemplo, iniciou sua carreira profissional exercendo outra 

função, quando começou a lecionar sentiu a necessidade de realizar o curso de 

licenciatura em Matemática. Entretanto, mesmo concluindo o curso acadêmico, 

percebeu que essa formação não era suficiente para o exercício da docência. Ela 

identificou que era preciso realizar cursos de formação continuada, pois tinha o 

desejo de realizar ações que não foram abordadas no bojo da Universidade, 

conforme destaca no excerto de narrativa a seguir: 

 
Eu percebi que precisava mudar minha prática, por isso busquei outros 
cursos, para preencher essas lacunas da minha formação inicial. Eu fiz 
vários cursos, mas continuei buscando, porque esses cursos muitas vezes 
eram extensão da faculdade, como o curso de atualização da UFBA, por 
exemplo. 
[...] A formação continuada é muito importante para o trabalho do professor, 
pois quando você realiza a formação continuada enquanto está trabalhando, 
aprende coisas novas que já podem ser implementadas na sua prática. 
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Agora é claro, tudo isso depende da formação que é oferecida e de quem 
faz essa formação. Porque tem gente que faz o curso, às vezes, tem até o 
discurso bonito, mas a prática em sala de aula não muda nada, aí não 
adianta. Muitas vezes faz a formação por fazer, só para ter um percentual 
de aumento no contracheque, não leva nada de novo para sala de aula, e 
continua dando as aulas do mesmo jeito que fazia antes, sem se preocupar 
se o aluno está motivado. (Mércia) 
 
 

A professora reconhece o valor da formação continuada em sua prática 

pedagógica, mas salienta que para essa formação render bons frutos é preciso uma 

movimentação dos cursistas nos estudos que proporciona e na implementação das 

inovações em sala de aula. O retorno da formação nas práticas educativas do 

professor é um dos pontos cruciais nesta discussão, pois reflete a principal 

implicação da formação continuada na prática pedagógica docente, possibilitando 

mudança de paradigmas, mudança de atitudes, buscando sempre o aprimoramento 

da prática em prol da aprendizagem do aluno, como destaca a professora Mércia. 

Dominicé (2014, p. 78) salienta que “[...] não há formação sem modificação, mesmo 

que muito parcial, de um sistema de referências, ou de um modo de funcionamento”. 

As discussões ocorridas no decorrer da formação devem proporcionar ao professor 

reflexões, para avaliar se sua prática está coerente com a necessidade do estudante 

no contexto atual ou se será necessário implementar mudanças. Essas reflexões, 

mesmo sem mudanças significativas, já são algumas das etapas necessárias para 

repensar a prática pedagógica do professor. 

A narrativa de Mércia reflete a sua atuação na prática. Na observação das 

atividades da professora, tive a oportunidade de presenciar a realização de 

experiências criativas, proporcionando o desenvolvimento do raciocínio lógico, 

práticas de leitura e escrita e resolução de problemas, conforme preconizam as 

Diretrizes do GESTAR na Escola, à luz do que defendem os documentos oficiais 

(PCNs e Orientações Curriculares da SEC-BA).  

Por mais singular que seja a formação, ela sempre acrescenta subsídios ao 

trabalho do professor. O que não se pode pressupor é o que o professor faz com as 

informações que desenvolve nessa conjuntura,  pois cada sujeito tem o seu 

momento, as suas concepções e os seus modos de produzir a prática. Sobre esse 

aspecto, a professora Maria narra que a formação continuada influencia de alguma 

forma o fazer pedagógico do professor, como se pode identificar no excerto que 

segue: 
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Eu considero os cursos de formação continuada fundamental para nossa 
prática. Muita coisa muda no nosso fazer pedagógico graças a esses 
cursos. Porque ninguém, ninguém em sã consciência vai fazer um curso 
desse e dizer que não mudou nada em sua vida. Muda, por menor que seja 
sempre vai mudar alguma coisa. Todo os cursos, seja ele de formação 
continuada ou um curso de pós-graduação, influenciam de alguma forma o 
fazer pedagógico do professor. Porque instrumentaliza o professor, dá a ele 
opções. Ele segue se quiser. Por isso eu considero que a prática 
pedagógica muda constantemente. Porque recebe a influências de diversos 
aspectos. Dos cursos, dos livros, dos alunos. Enfim, tudo na vivência 
docente, traz um enriquecimento para prática docente e faz com que se 
possa verificar e ver essa forma de aprender e ensinar. (Maria) 
 
 

Para a professora, os cursos de formação continuada oferecem subsídios à 

prática pedagógica do professor, atualizando com o que há de novo na educação. O 

professor Paulo descreve que a formação nesse contexto ajuda o professor a 

incrementar a sua prática, auxiliando-o no redimensionamento da dinâmica das 

aulas. 

 
Eu acho a formação continuada muito válida para nossa prática docente, 
porque o professor não pode parar no tempo, tem que está se atualizando e 
tomando posse das novas tecnologias, dos novos recursos, incrementar 
cada vez mais a nossa aula, tornando mais dinâmica, mais interessante. O 
professor só consegue isso com a atualização, fazendo cursos para 
conhecer outras experiências, fundamentando a sua própria experiência. 
Essa prática faz com que ele tenha novas ideias e possa implementar novas 
experiências na aula dele. (Paulo) 
 
 

Não há como deixar de reconhecer o papel importante que os cursos de 

formação continuada desempenham para a atualização permanente do professor. 

Entretanto, esses processos precisam considerar em sua organização o que de fato 

atendem aos professores em seu fazer pedagógico, com o cuidado de não acabar 

menosprezando esses saberes, como se o conhecimento do professor fosse 

totalmente descartável. Esquisani e Esquisani (2014, p. 145) lembram que “A 

definição da formação continuada para professores parece estar associada à ideia 

de continuidade, do professor que ressignifica sua prática enquanto a desenvolve e 

a projeta para um futuro próximo”, o que retrata muito bem a visão que os 

professores narraram nesse contexto. Num curso de formação continuada, o 

professor busca ressignificar a sua prática e não simplesmente descartar o que ele 

já investiu em sua formação, e em sua prática pedagógica. Trata-se de ressignificar 

suas experiências, investigando a sua própria prática, agregando aquilo que lhe 

convém enquanto se forma. 
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Mércia, em sua narrativa, descreve que os professores, muitas vezes, não 

têm interesse pelos cursos de formação, por julgarem que não precisam inovar a 

sua prática, acreditando que quem precisa de apoio, no exercício da docência, são 

os professores recém-formados. 

 
Quando eu trago as novidades dos cursos que faço, poucos são aqueles 
que se interessam em aplicar com os alunos. Tem professor que acha que 
já está fazendo demais cumprindo com a sua carga horária, acha que 
aplicar atividades diferenciadas vai tomar muito tempo e preferem deixar 
para os professores recém-formados esse tipo de prática. Então eu fico 
pensando, essa responsabilidade é apenas de quem está chegando? E 
como ficam os alunos que estão sob a responsabilidade desse professor 
que se recusa em diversificar a sua prática? Eu entendo que quando se 
chega a uma determinada idade, realmente deve ser mais cansativo, mas 
se você vem num ritmo de trabalho, você consegue seguir assim até o final. 
Tem professor que faz os cursos, não muda nada na prática dele e ainda 
critica o professor que faz alguma coisa de diferente. Não adianta fazer uma 
formação continuada por fazer, tem que repensar a prática em sala de aula. 
(Mércia) 
 
 

A professora considera que a formação apresenta elementos que ajudam na 

prática do professor, mas de nada adiante se, na prática, ele não aplica as 

inovações que aprendeu ao longo da formação. Na visão da professora, existe um 

hábito de pensar que apenas os professores iniciantes têm a necessidade de 

realizar cursos de formação continuada, talvez por considerar que os cursos de 

formação não têm apresentando novidades que interessem aos docentes. Se a 

formação continuada não oferecer elementos atrativos para o professor, se não o 

inclui como protagonista desse processo, levando em conta as suas vivências, pode 

parecer que está subestimando a sua capacidade criativa, e o professor pode não 

entender que a finalidade proposta é auxiliá-lo e não se desfazer do seu trabalho. É 

preciso conhecer o que o professor faz, para entender o que de fato ele precisa 

agregar a sua prática. Nesse aspecto, Carvalho (2005, p. 97) anuncia que  

 
[...] há uma recusa da formação continuada significando apenas 
treinamento, cursos, seminários, palestras etc., emergindo uma 
conceituação de formação continuada como processo que encontra a sua 
centralidade no agir dos educadores no cotidiano escolar. 
 
 

Para um processo de formação continuada interessar aos professores, é 

importante valorizar os seus saberes e demonstrar que o seu agir no espaço da 

escola deve ser o ponto de partida para o aprimoramento da prática. Sobre essa 

questão, Imbernón (2010, p. 26) argumenta que “[...] sem a participação do 
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professor, qualquer processo de inovação pode se converter em uma ficção ou um 

jogo de espelhos que pode, inclusive, chegar a refletir processos imaginários [...]”. É 

justamente nesse âmbito que incide a preocupação de Mércia e Maria. Esse 

pressuposto leva-me a pensar que, para essas inovações repercutirem na prática 

dos professores, deve-se trabalhar na formação “com os professores e não sobre 

eles”. O autor também recomenda que se faça uma releitura das práticas do 

professor, analisando “se elas não foram sendo modificadas com o tempo em sua 

aplicação, ou se ainda são úteis para a mudança da formação” (idem). Todavia, 

essa ação deve ocorrer numa parceria com o docente, e não como se fossem 

apenas críticas ao seu trabalho, deixando claro que a intenção é subsidiar o trabalho 

crescendo juntamente com eles. 

Conforme Imbernón (2010, p. 32),  “Considera-se fundamental que, no 

momento de planejar a formação, executá-la e avaliar seus resultados, os 

professores participem de todo o processo e que suas opiniões sejam 

consideradas”. Assim, fica evidente que, somente quando o professor percebe que a 

proposta de formação valoriza a sua prática, ajudando-o a ressignificar suas ações e 

verifica na aprendizagem dos seus alunos os resultados dessa mudança, é que ele 

pode valorizar esse processo e vislumbrar a sua finalidade como benefícios 

individuais e coletivos no ambiente escolar, e não como uma afronta aos desígnios 

das suas atividades como docente. 

Os sujeitos desta investigação narraram sobre o Projeto GESTAR na Escola 

com esse olhar, na busca de subsídios para a sua prática, sem deixar de lado sua 

identidade profissional. 

No capítulo seguinte, as narrativas tiveram como centro de atenção a 

identidade docente, a prática pedagógica e as implicações da formação continuada 

do projeto na prática pedagógica do professor. 
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4. IDENTIDADE DOCENTE E A PRÁTICA PEDAGÓGICA NA FORMAÇÃO DOS 
PROFESSORES 

 

O professor/a deve atuar como o clínico que diagnóstica 

permanentemente a situação e elabora estratégias de 

intervenção especícicas e adptadas para a situação 

concreta da sala de aula, comprovando as reações, 

esperadas ou não, lógicas ou irracionais, dos alunos/as e 

avaliando o sginificado das trocas que se produzem em 

consequência. (SACRISTÁN; GOMÉZ, 1998, p. 85) 

 
 

Narrar sobre si, sobre os fatores que levaram a escolha da profissão docente 

é uma experiência que possibilita refletir sobre os aspectos concernentes à 

identidade docente, à sua visão de prática pedagógica e ao caráter que influencia as 

suas decisões na sala de aula. 

Neste capítulo, além de apresentar uma reflexão sobre o que é ser 

professor/professora, com base na personificação docente que inspira a prática do 

professor e nas influências que interferem nas escolhas metodológicas do professor, 

discuto também acerca da concepção de prática pedagógica dos professores, à luz 

das narrativas e da observação dos professores em seu ambiente de trabalho, com 

a finalidade de entender como eles vislumbram o seu fazer docente e como os 

processos de formação continuada podem contribuir ou contribuem com a sua 

prática pedagógica. 

Observá-los em seu campo de atuação ajudou-me a entender o que revelam 

as pesculiaridades das narrativas desses professores. No momento da observação, 

pude analisar como se demarcam as escolhas desses professores no contexto da 

sua prática, como a sua identidade profissional situa essa escolha e identificar 

algumas das representações dos professores acerca da formação continuada que o 

Projeto GESTAR na Escola ofere e as implicações dessa formação para prática 

pedagógica docente. 

Os professores aparentemente não modificaram sua dinâmica de trabalho em 

virtude da minha presença. Não prepararam nada de especial fora do que já haviam 

planejado para aquele momento que foi observado. Seguiram os planos de aula 

apresentados na fase de análise documental, que costumam adotar na sua rotina de 

trabalho. Os alunos, por sua vez, também não mudaram o comportamento por causa 

da minha presença. Apresentavam um inquietação na sala de aula, com conversas 

constantes, e os professores, que, na sua rotina, enfrentam problemas com a 

indisciplina, apresentaram as mesmas dificuldades de sempre e declaravam que 
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essas turmas comportavam-se assim com frequência; realmente davam muito 

trabalho. Considerei esse evento positivo para a pesquisa, porque, dessa forma, se 

garantiu a autenticidade dos dados coletados.  

Tanto professores como alunos, de um modo geral, em cada uma das 

observações, não se mostraram incomodados com a minha presença, pois já 

frequentava essas escolas com certa regularidade, por ser formadora dos docentes 

de Matemática, o que foi útil para minimizar o desconforto com a minha presença, 

fazendo anotações no decorrer das aulas. 

 

4.1 Identidade docente: ser professor/professora, a escolha de uma profissão e 
perspectivas atuais 
 

A formação continuada, voltada para professores no contexto da educação 

básica, é um dos principais fatores que me empenho a deslindar neste estudo. 

Desse modo, é precípuo entender o que leva uma pessoa a se tornar 

professor/professora e o que representa ser professor/professora na conjuntura atual 

da educação. 

As singularidades que cercam consituição da identidade docente podem ser 

diversas. Podem estar associadas a uma vocação profissional; uma tradição familiar; 

uma realização pessoal; necessidade financeira; quiçá até por falta de opção, já que, 

nessa área de atuação, as oportunidades são vastas e a carência por especialistas é 

afluente. 

A escolha da profissão docente, no contexto dos sujeitos desta investigação, 

passa por alguns desses pretextos. Maria, por exemplo, afirma ser professora por 

vocação. Ela declara que sempre teve o anseio de ensinar e revela que sua 

inspiração veio dos professores que fizeram parte da sua formação escolar. 

 
O meu primeiro momento na escola foi muito significativo, [...] Eu acho que 
por essa razão que escolhi ser professora. Algumas pessoas encararam 
com surpresa a minha decisão em ser professora, porque no meu resultado 
do vestibular eu tive uma pontuação que poderia ter me aprovado em 
Medicina. Mas eu sempre quis ser professora. Eu fiz magistério, então eu 
segui o caminho que pareceu significativo para mim, porque eu tive bons 
professores e era esse caminho que eu queria seguir. (Maria) 
 
 

O encantamento dessa professora pela profissão docente, como fica claro em 

sua narrativa, é oriundo das boas referências que ela teve com os professores da 

sua formação escolar na Educação Básica. Mesmo com a falta de incentivo de 
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algumas pessoas, que, devido ao excelente desempenho dela no vestibular, 

consideravam que ela poderia galgar outra profissão, talvez mais atrativa no ponto 

de vista dessas pessoas. Mas, na opinião de Maria, a carreira como professora da 

Educação Básica era a opção para realizar o seu sonho profissional e pessoal. 

Quando ela disse que esse era o caminho que “queria seguir”, profere essa frase 

com um brilho no olhar, que reflete a sua empolgação no desenvolvimento do seu 

trabalho pedagógico em sala de aula. 

No Brasil, a tendência dos jovens que buscam cursos universitários é procurar 

por cursos de Bacharelado (Tabela I), com uma concentração maior nas áreas de 

Ciências Sociais, Negócios e Direito (Tabela II), conforme dados do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP (BRASIL, 

2015c). Na Bahia, esse dado também é representativo, apenas 17% dos jovens 

buscam cursos de Licenciatura. É comum esperar dos aspirantes aos cursos 

universitários que vislumbrem os cursos de maior status como Medicina, Engenharia 

e Direito, por proporcionarem melhores salários que os demais cursos. No entanto, o 

carisma de alguns professores da Educação Básica – como ocorreu com a 

professora Maria – aliado a afinidade do estudante por determinada área do 

conhecimento leva a um número considerável de ingressos nos cursos de 

licenciatura nas diferentes áreas de ensino. 

 

TABELA I. Matrículas em Cursos de Graduação Presenciais, por Grau 
Acadêmico (Bacharelado, Licenciatura, Tecnólogo e Não Aplicável) – 201473 
 

 

Grau Acadêmico 
Nº de Matrícula 

Brasil Bahia 

Bacharelado    4.892.907  242.618 

Licenciatura       925.942  53.967 

Tecnólogo       645.125  20.008 

Não Aplicável         22.197  1.315 

Total 6.486.171 317.908 

Fonte: INEP, 2015 

 

 

                                                           
73

 Fonte adaptada do INEP (2015). Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/superior-censosuperior-
sinopse>. Acesso em: 14.jun/2016. 

http://portal.inep.gov.br/superior-censosuperior-sinopse
http://portal.inep.gov.br/superior-censosuperior-sinopse
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TABELA II. Matrículas em Cursos de Graduação Presenciais, segundo as Áreas 
Gerais – Brasil – 201474 
 

Áreas Gerais Nº de Matrícula 

Ciências Sociais, Negócios e Direito 2.510.517 

Engenharia, Produção e Construção 1.140.886 

Saúde e Bem-Estar Social 988.752 

Educação 924.596 

Ciências, Matemática e Computação 424.664 

Agricultura e Veterinária 196.116 

Humanidades e Artes 161.599 

Serviços 116.755 

Área Básica de Cursos 22.286 

Total 6.486.171 

Fonte: INEP, 2015 

 

O professor Paulo descreve que se tornar professor foi, a princípio, uma 

contribuição social, já que ele exercia outra profissão, cuja remuneração atendia 

satisfatoriamente ao seu sustento. Na oportunidade de lecionar, ele buscou também 

uma forma de vencer as barreiras da timidez, pois encarar a sala de aula pareceu, 

para ele, uma boa oportunidade para superar algumas de suas fragilidades. 

 
[...] eu era muito tímido. Muitas vezes eu chegava na porta da sala, olhava o 
vidro e voltava, muito nervoso. Então eu comecei a lecionar na escola 
pública para me ajudar a vencer esse medo e para dar minha contribuição. 
Porque eu sempre fui aluno de escola pública, sempre tive uma vocação 
para o ensino e queria retribuir tudo o que escola pública havia me 
proporcionado. (Paulo) 
 
 

Neste excerto de narrativa, o professor Paulo revela uma preocupação em dar 

um retorno social para educação. Por conseguinte, compartilha com os alunos a sua 

experiência auspiciosa como egresso da escola pública, que venceu na vida e 

alcançou seus objetivos, graças aos conhecimentos obtidos por meio dessa 

formação. Para Paulo, ser professor representa mais do que ensinar conteúdos de 

uma disciplina; em sua opinião, é preciso também preparar o aluno para a vida, 

conforme explicita a narrativa a seguir: 

 
Ser professor para mim, além de ter um lado social, mexia muito comigo. Eu 
vejo muita carência nos alunos da escola pública, mas também vejo muito 

                                                           
74

 Fonte: vide nota de rodapé anterior. O INEP não fornece esses dados por Estado. 
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potencial, e o professor tem que saber enxergar isso no aluno. Mas nem 
sempre os professores valorizam esses alunos. Tem professor que com 
apenas uma fala, pode fazer com o aluno tome uma decisão negativa para 
vida toda. O professor precisa elevar a autoestima do aluno. Dizer que ele é 
capaz. Ser um estimulador. Eu tinha um exemplo vivo dentro de mim. Eu 
não deixei as barreiras atrapalharem o meu objetivo, a minha meta. Então, 
eu me encontrei muito nesse papel, porque eu tinha um trabalho em uma 
empresa particular, tinha um cargo de renome, um salário favorável. (Paulo) 
 
 

A narrativa do professor Paulo salienta que o amor àquilo que faz permite ao 

sujeito superar as dificuldades que advêm da profissão. Outro aspecto salutar refere-

se à atitude deste professor em preocupar-se com a autoestima do aluno. Atos como 

estes, aqui identificados na prática de Paulo, são fundamentais para o 

desenvolvimento de valores sociais que, de acordo com Giroux (1997, p. 68), “[...] 

fornecem o sustentáculo teórico da educação social” e incluem o desenvolvimento 

do compromisso moral com as suas escolhas, num espírito de responsabilidade 

social e solidariedade de grupo. Nesse contexto, o professor Paulo está 

reconhecendo a escola como um espaço democrático, atuando como um educador 

e dá aos alunos “a oportunidade de aprender os conhecimentos e as habilidades 

necessárias para a vida em uma democracia autêntica” (MCLAREN, 1977, p. 262). 

O professor motiva os seus alunos, mostra para eles que são capazes, tornando-se 

mais confiantes e perseverantes na busca de seus objetivos, como aconteceu com 

ele próprio, cuja persistência fez com que ele realizasse suas aspirações 

profissionais e salariais, colocando-se como “exemplo vivo” para os seus alunos. 

Assim, o professor Paulo está exercendo seu papel como educador, contribuindo 

para que o estudante tenha a possibilidade de refletir sobre a “complexidade de ser 

cidadão”, como defende Imbernón (2011a, p. 8). 

No caso da professora Juliana, o início da vida profissional também ocorreu a 

partir do exercício de outra função. Ela resolveu ensinar pela facilidade de adequar o 

horário às suas necessidades maternas. No entanto, revela que já apresentava 

aptidão para o ensino desde muito nova, apresentando fascínio pela profissão 

docente. Ao iniciar o seu trabalho como professora em escolas particulares, a 

admiração pelo que faz, sua dedicação e criatividade, suscitaram o interesse das 

escolas pelo trabalho da docente, tornando o seu trabalho conhecido, conforme 

relata a professora no excerto de narrativa a seguir:  

 
Eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes escolas particulares em 
Salvador. Já depois de formada em Matemática, pela UCSal, em 1981. Em 
1974, eu fiz química e bacharelado em Matemática, também. Eu fiz as duas, 
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e ainda trabalhava no Polo. Então, Matemática para mim, na época, era 
apenas uma ferramenta de suporte, para eu desenvolver melhor os meus 
projetos de pesquisa. Porque na verdade eu sonhava em ser cientista. 
Então, eu desenvolvi alguns projetos no Polo, com química, e que a 
Matemática me ajudou demais, com coisas do cotidiano que precisava para 
calcular, para ter uma noção melhor da situação. Quando a minha primeira 
filha nasceu, ficou ruim para mim trabalhar no Polo o dia inteiro. Não tinha 
condição mesmo, vendo a dificuldade para conseguir uma babá, eu decidi 
sair do Polo e fui trabalhar numa escola particular de Salvador. Arrumei o 
meu horário, trabalhando apenas duas manhãs. Desde então, surgiram 
vários convites de outras escolas particulares. Meu trabalho se tornou 
conhecido. Porque no meu trabalho em sala de aula eu sempre fui 
totalmente transgressora. Mas o meu processo formativo começou na 
adolescência. Eu tinha muita facilidade em desenvolver situações 
problemas em Matemática, e comecei a explicar para os meus colegas. Eu 
acho que foi nesse momento eu virei professora, porque eu nem tinha ideia 
na vida de ser professora. Eu pensava sempre em fazer outras coisas. Mas 
quando eu comecei a ensinar, fui gostando e fui aprendendo, cada dia que 
eu ensinava, fui aprendendo mais coisas. E fiquei apaixonada, me encantei 
realmente pela matemática, por causa dessa experiência de ensinar aos 
meus colegas. (Juliana) 
 
 

Esta narrativa de Juliana retrata o seu encantamento pela profissão. A 

docente leciona há cerca de 25 anos. Mesmo já estando próximo de se aposentar, 

continua ensinando com motivação e muita criatividade. Woods (2014, p. 131) 

declara que “cada situação de ensino é única e como tal pode dizer-se que os 

professores estão sempre fazendo uso de sua criatividade para resolver os 

problemas levantados pela complexidade, incerteza, instabilidade e conflito de 

valores na sala de aula”. Do mesmo modo, como descreve o autor, a professora 

Juliana desenvolve a sua prática pedagógica com muita criatividade e irreverência. 

Realiza atividades contextualizadas, com os alunos, explora continuamente as 

tarefas do Projeto GESTAR na Escola, e não se cansa de estar sempre buscando 

coisas novas para trabalhar com os alunos. Na fala da docente, “Eu sempre gostei 

de contextualizar para ajudar o aluno a entender a importância daquele conteúdo 

[...]”. 

De acordo com Tufano (2001), contextualizar é uma forma de o professor 

transformar uma caminhada trabalhosa em um processo feliz, prazeroso. Santana e 

Silva (2015, p. 4) afirmam que a contextualização no ensino da Matemática é uma 

importante ferramenta que auxilia no trabalho do professor em sala de aula, “pois 

possibilita o desenvolvimento de novas competências e habilidades através de uma 

postura pautada em uma visão holística do conhecimento”. 
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Além de recorrer à contextualização em sua prática pedagógica, a professora 

Juliana tem o hábito de levar novidades para realizar com os alunos, como ela 

mesma afirma  

 
Peço para os alunos trazerem [...] trena, fita métrica, para que eles 
entendam como se mede. Eu ensino a fazer construções geométricas com 
papel, com palito de picolé, com tachinha, utilizo jogos e brincadeiras para 
que os alunos entendam como pode ser gostoso aprender Matemática [...].  
(Juliana) 
 
 

Segundo Woods (2014), a inovação docente representa a inserção de algo 

novo, o que significa a utilização de recursos diversificados ou uma abordagem 

incomum à prática docente em sala de aula. Essa atitude da professora em explorar 

recursos visuais manipuláveis para o processo de ensino e aprendizagem em 

Matemática é defendido por Lorenzato (2008), que considera essencial iniciar o 

trabalho pedagógico com esta disciplina a partir do concreto. De acordo com o autor, 

“Palavras não alcançam o mesmo efeito que conseguem os objetos ou as imagens, 

estáticas ou em movimento. Palavras auxiliam, mas não são suficientes para 

ensinar” (2008, p. 18). Porém, a prática de Juliana costuma causar certa estranheza 

nas pessoas, que por não compreender a razão da introdução de elementos 

inovadores na aula, às vezes fazem um julgamento equivocado do trabalho da 

docente, como destaca a professora: 

 
Alguns colegas e coordenadores, me olhavam com estranhamento, me 
julgavam uma destrambelhada. Achavam que o que eu fazia era uma 
bagunça, uma desarrumação, e que os alunos não aprendiam nada. Não 
conseguiam entender que o aluno, ao medir uma escada, a largura de uma 
mesa com a fita métrica, está aprendendo de forma mais significativa, 
tornando processo de aprendizagem mais atrativo para ele. (Juliana) 
 
 

É justamente por ser assim, tão irreverente, que a professora Juliana chama à 

atenção daqueles que a conhecem. A sua coragem em buscar novas estratégias 

para seu trabalho pedagógico levou outras escolas a requisitarem os seus serviços, 

conforme relata. Além do que Lorenzato (2008) explica que, para um estudante 

aprender Matemática, é fundamental, antes do registro escrito, o contato com os 

elementos concretos, pois isso favorece o conhecimento físico necessário para que 

a abstração matemática aconteça, facilitando, posteriormente, a compreensão da 

linguagem matemática com a sua simbologia própria.  
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Lorenzato (2008) lembra que “no passado, professor era sinônimo de 

autoridade [...] davam suas aulas como se fossem donos da verdade, cabendo aos 

seus alunos apenas ouvirem e obedecerem”. Essa prática proporcionou a muitos 

estudantes uma inevitável resistência no aprendizado. Sobretudo em Matemática, 

essa realidade foi ainda mais difícil, traduzindo-se em baixos rendimentos tanto na 

escola e como nas avaliações de larga escala. Contudo, a professora Juliana, 

desenvolve a sua prática pedagógica no ensino da Matemática, a partir de 

situações-problema contextualizadas, explora os conhecimentos prévios dos alunos, 

utiliza-se de materiais didáticos manipuláveis, jogos e desafios que motivam os 

estudantes no aprendizado da disciplina de maneira prazerosa. 

A professora Juliana salienta que a inovação em sala de aula é uma prática 

trabalhosa e esbarra em alguns obstáculos que fogem dos limites do professor. 

Segundo relata, possivelmente por essa razão, poucos professores se esmeram em 

diversificar sua prática pedagógica, “[...] essa não é uma tarefa fácil, porque esbarra 

ainda na falta de recurso, na falta de apoio, falta de incentivo, o que faz com que 

muitos professores não se interessem em mudar a sua prática”.  

Outro fator preponderante no bojo da resistência do professor em aderir às 

inovações em sala de aula, é o predomínio da visão tecnicista75 que leva a acreditar 

que “apenas o ‘fazer’ e ‘resolver’ é a única forma de ensinar Matemática”, conforme 

destaca a professora Mércia.  

Esta docente também iniciou a carreira profissional exercendo outra profissão. 

Durante a sua formação no curso de Economia, realizou estágio remunerado na 

área de educação, o que influenciou a docente na mudança do rumo da sua 

formação, optando futuramente por ser professora de Matemática. 

 
Eu não escolhi ser professora, a profissão que me escolheu. Porque eu 
fazia Economia, e acabei deixando essa profissão de lado para fazer 
Matemática. Quando eu busquei estágio eu consegui justamente para dar 
aula de Matemática, e acabei gostando. Comecei a ensinar, em 1997, na 
escola pública e acabei me encantando com a profissão. Eu fiz o concurso 
do estado e quando conclui o curso de Economia na FACEBA, fiz uma 
complementação em Matemática na UESC, em Santa Catarina, pelo 
estado. Então, eu partir da prática, para depois buscar a formação [...]. 
(Mércia) 
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 A concepção pedagógica tecnicista é baseada no behaviorismo de Skinner, “segundo a qual o 
homem é capaz de operar com eficiência e eficácia obedecendo à ordem social estabelecida” 
(PIMENTEL, 2014, p. 25). A finalidade da educação nesse contexto é possibilitar a aquisição acrítica 
de conhecimentos acumulados, pedrominando a visão conteudista do processo de aprendizagem. 



156 

As narrativas das professoras Juliana e Mércia e do professor Paulo revelam 

que ser professor/professor não foi a primeira opção na busca de uma profissão. No 

entanto, as narrativas desses professores expressam uma paixão pela profissão e 

ao exercer, na prática, os labores da docência, buscaram, posteriormente, a 

Licenciatura em Matemática para se especializar na disciplina que lecionam. Em 

suas narrativas, demonstraram estar satisfeitos com a profissão e que se sentem 

realizados com opção que fizeram, mesmo considerando os percalços inerentes ao 

magistério, como pode ser identificado nos excertos que seguem: 

 
Eu gosto mesmo de ser professora, e acho que as recompensas dessa 
profissão vão muito mais além que a remuneração salarial. Eu me sinto 
realizada mesmo, é quando vejo o progresso do meu aluno, e fico muito 
feliz por saber que eu pude colaborar, de algum modo, com a sua formação. 
(Maria) 
 
Ser professor é tudo na minha vida. Foi uma coisa que eu sonhei. [...] O 
meu desejo social passou a ser o meu sustento. Agarrei-me a isso com 
todas as minhas forças. Ser professor para mim hoje é viver, é respirar. 
(Paulo) 
 
Eu adoro ser professora, e tenho prazer em trabalhar com os meus alunos 
de uma forma que esse processo também seja uma atividade prazerosa 
para eles, e costumamos manter, dessa forma uma relação saudável e 
harmoniosa. (Juliana) 
 
Ser professor hoje é um desafio, porque a gente não tem muito 
reconhecimento. A gente tem muitos desafios, espera uma remuneração 
melhor que não acontece muito fácil. [...] a gente faz o concurso, sabendo o 
que vai receber, mas quando a gente começa a atuar que se depara com 
tantos desafios, tendo que fazer o que não aprendemos na formação inicial, 
a gente percebe que se ganha muito pouco para tudo que precisamos fazer, 
nas condições que temos de fazer. E fica uma sensação de perda. Porque o 
nosso trabalho, pelo menos de um professor comprometido, é árduo. [...] E 
o retorno dos alunos em sala de aula é que não nos deixa desistir. Quando 
você tem uma turma participativa, ou quando vê seu aluno progredindo 
compensa toda essa dificuldade que nós temos na profissão. [...] Ser 
professor é um desafio, mas eu amo esse desafio, eu amo o que eu faço e 
não me vejo fazendo outra coisa. (Mércia) 
 
 

É recorrente em alguns desses excertos de narrativas a insatisfação com a 

remuneração salarial do professor. Mas os desafios que cercam a carreira docente 

vão muito além da questionável remuneração. Perpassam, ainda, pelas condições 

de trabalho, pela administração de tempo e de recursos, pelas influências dos 

grupos sociais aos quais pertencem professores e alunos, pelas relações 

interpessoais com os diversos personagens que compõem a escola, pelos desígnios 

das instâncias governamentais, pelas inferências dos avanços tecnológicos e 

científicos, pelas exigências de formação continuada, pela (des)valorização 
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profissional, dentre outros. Corrêa e Behrens (2014, p. 50) explicam que esses 

fatores implicam na busca por novas formas de ensinar e aprender, e destacam que 

“O papel do professor, em especial, na construção dos saberes docentes, leva a 

refletir sobre a responsabilidade no que se refere à aprendizagem dos discentes”. 

Os professores em suas narrativas apresentam essa preocupação, 

assinalada pelos autores, com o foco de atenção das suas práticas pedagógicas na 

formação do aluno, e demonstram que entendem que a função docente deve ter 

como centro de atenção a formação social, cultural e política do estudante. Uma 

formação nessa perspectiva precisa necessariamente “superar práticas que levem a 

‘decorebas’ sem sentido focadas na reprodução do conhecimento” (CORRÊA; 

BEHRENS, 2014, p. 52, grifo meu). Conduzir a prática de modo reflexivo, aberto à 

troca de ideias com os demais sujeitos do processo educativo (colegas, alunos, pais 

de alunos, entre outros), é uma forma também de favorecer uma educação mais 

próxima da realidade do aluno, como destaca a professora Maria no excerto de 

narrativa a seguir.  

 
Hoje eu vejo que ser professor é ser multifacetado. Precisamos interagir 
com os colegas, com os alunos, com os pais de alunos, com a comunidade 
escolar, em fim temos que ser de tudo um pouco. Isso é necessário para 
nos ajudar a entender que cada aluno aprende num momento específico. 
Num momento diferente. Que ninguém aprende igual. Que cada um tem as 
suas dificuldades, e que essas dificuldades devem e podem ser elucidadas 
em conjunto, professor e aluno. Porque nem sempre essas dificuldades 
podem ser superadas apenas com o professor. Às vezes você tem que 
interagir com os outros colegas, ou com a família. (Maria) 
 
 

A professora Maria entende que cada aluno traz consigo uma singularidade, 

e, consequentemente, os modos de aprender, a compreensão e as dificuldades de 

cada um são diferentes. Cada um aprende num momento próprio ao seu processo 

de aprendizagem, e entender como esse evento que ocorre pode ser crucial para o 

desenvolvimento do aluno. Lorenzato (2008, p. 33) salienta que “Não existem alunos 

iguais: há diferenças entre os alunos de uma mesma série, entre os alunos de uma 

mesma turma; entre distintos momentos de um mesmo aluno.” Os jovens se 

desenvolvem em momentos concomitantes, mas com temporalidades próprias, por 

isso, é interessante que o professor diversifique a sua prática em sala de aula, e 

utilize diferentes recursos didáticos, para tornar o estudo mais atrativo, facilitar a 

compreensão dos conceitos. É importante ainda a troca de ideias com os colegas, o 

diálogo com os pais e com os próprios estudos, e, assim, ter a possibilidade de 
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atingir um número maior de alunos. Como afirma a professora Maria, o professor 

precisa de fato estar aberto ao novo, ser multifacetado como a profissão requer e se 

dispor na interação com o outro – colega, alunos, pais de alunos etc. 

É notório o compromisso dos sujeitos desta investigação em tornar o 

processo de aprendizagem prazeroso para o estudante. A professora Mércia, por 

exemplo, demonstra entender as dificuldades dos alunos em aprender Matemática e 

se empenha em desmistificar essa realidade, conforme pode ser identificado no 

excerto a seguir: 

 
[...] me esforço em levar para a sala de aula uma matemática que seja 
acessível para o aluno, para que ele se sinta parte do processo e perceba 
que todos têm iguais condições de aprender matemática e que esse 
processo pode e deve ser prazeroso para alunos e professores. (Mércia) 
 
 

O cuidado em mostrar aos alunos que a Matemática é uma disciplina 

acessível, conforme a professora Mércia se empenha em fazer, é um dos maiores 

desafios do professor na atualidade. Segundo Lorenzato (2008), existem muitas 

crendices que cercam esta disciplina, como estudar Matemática é apenas fazer 

cálculos; aprender Matemática é difícil e, dessa forma, um privilégio para poucos; 

quanto mais exercício, melhor a aprendizagem; dentre outros inúmeros preconceitos 

que fragilizam a disciplina e nada contribuem para o progresso dos estudantes. Tais 

crendices, muitas vezes, são passadas de pais para filhos, de professores para 

alunos, atravessando gerações que crescem repudiando a Matemática em toda sua 

vivência escolar e depois retornam à escola para ensinar novas gerações a renegá-

la. Nesse contexto, o papel do professor de Matemática é primordial, buscando 

diferentes estratégias de ensino, como a professora Mércia pleiteia, ajudando os 

alunos a perceberem que essas crendices não procedem e que a aprendizagem é 

algo possível quando movemos esforços para isso. A professora Juliana também 

delineia a sua prática com o intuito de desmistificar a Matemática, conforme relata. 

 
Eu não consigo ver a matemática limitada a ensinar os alunos apenas 
“calcule e resolva”, eu sempre busco algo diferente, que represente algum 
sentido para o aluno, como uma situação problema real ou um material 
manipulável que auxilie no processo de ensino aprendizagem, me aparando 
nos estudos da Educação Matemática. (Juliana) 
 
 



159 

A professora Juliana se ampara nos estudos da Educação Matemática76 para 

diversificar a sua prática em sala aula, fazendo uso de inovações, cujo potencial é 

descrito por Woods (2014). O ensino da Matemática não pode ser reduzido às 

técnicas para obtenção de resultados. Essa é uma das crenças que precisa ser 

seriamente combatida nas escolas. Para ultrapassar esse paradigma, Juliana 

recorre à resolução de problemas contextualizados com situações reais, uso de 

materiais didáticos que ajudem ao estudante no seu processo de aprendizagem, 

permitindo que a sua prática pedagógica contribua para o aprimoramento da 

aprendizagem da Matemática.  

Os documentos do planejamento das professoras Juliana e Mércia servem 

para demonstrar o seu empenho em desmistificar o ensino da Matemática, pois elas 

levam em consideração o que sugerem os documentos oficiais, como PCNs e 

Orientações Curriculares da SEC. Usam formulários adequados à organização do 

trabalho docente, conforme orientação do Projeto GESTAR na Escola, incluem 

aspectos do cotidiano e/ou recursos visuais manipuláveis que subsidiem o trabalho 

de acordo com os pressupostos da Educação Matemática. Os alunos interagem na 

aula, fazem conjecturas, realizam as atividades com espírito de harmonia e 

demonstram muito carinho pelas professoras, por conta da forma pitoresca como as 

aulas delas se discorrem. O diálogo a seguir, destacado de uma das aulas 

observadas, da professora Mércia, na qual desenvolvia uma atividade utilizando 

Tangram77 pode retratar com propriedade a preocupação em trabalhar a Matemática 

em sala de aula, de uma forma que seja atrativa para o aluno. 

 
Professora: Agora que já sabemos quanto mede a área do triângulo grande 
e do médio, vamos encontrar a área do triângulo menor.  
Aluno: Professora, esse triângulo pequeno parece que é a metade do 
triângulo médio. Então, sua área também é a metade, é igual a 1. 
Professora: Isso mesmo. Agora respondam: Que fração do triângulo médio, 
esse triângulo pequeno representa? 
Aluno: Hummmm ... deixa eu ver ... [manipula as peças do Tangram, 
sobrepondo e conclui]. Ah! Eu já sei. É um meio. 
 
 

A professora Mércia admite que utilizar recursos visuais manipuláveis na aula 

não é tarefa fácil. Declara a docente que no início dá muito trabalho mesmo; no 
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 Vide nota de rodapé 36, na página 71. 
77

 Tangram é um quebra cabeça formado por figuras geométricas, muito utilizado por professores de 
Matemática. Existem vários modelos, com diferentes formas – oval, coração, retângulo, quadrado. O 
modelo que a professora Mércia utilizou em sua aula foi o quadrado formado por sete peças (cinco 
triângulos, um quadrado e um paralelogramo), que permite formar inúmeras figuras – animais, 
pessoas, objetos, formas geométricas, barcos, casas, letras, números, entre outros. 
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entanto, com o tempo, essa experiência flui de modo tão natural, que o professor se 

acostuma, mas é preciso muita persistência. Nas palavras da professora, “Dá muito 

trabalho mesmo no início, porque é uma mudança de paradigma [...], mas com o 

tempo você percebe que [...] é um ganho muito importante porque você consegue 

atingir um número maior de alunos”. De fato, inovar a prática em sala de aula, 

sobretudo no ensino da Matemática, pode causar certa estranheza a princípio, pois 

a tradição que envolve o processo de ensino e aprendizagem dessa disciplina é 

cercada de muitas resistências. Corrêa e Behrens (2014, p. 57) afirmam que 

  
Ser professor inovador é desafiador, não há respostas prontas e acabadas, 
requer estudo constante, criatividade, busca pelo novo, adequação às 
mudanças, atendimento à diversidade; para tanto, necessita ser tolerante e 
compreender os aspectos que emergem do cotidiano na sala de aula. 
 
 

A inovação também requer do professor uma disponibilidade para pesquisa e 

muito estudo. É importante ainda que o professor reflita sobre a sua própria prática, 

avaliando os resultados dessas inovações, para definir os novos rumos da sua 

prática. 

Os PCNs (BRASIL, 1998) alertam que um professor de Matemática precisa 

ter um conhecimento considerável dos conceitos e procedimentos da disciplina e 

ajudar os estudantes a perceberem a riqueza de conhecimentos que pode lhe 

proporcionar. Para isso, é necessário redimensionar o papel do professor, que não 

pode ser aquele que detém exclusivamente todo o conhecimento, e a visão da 

disciplina, que não pode ser tratada como uma verdade infalível. É preciso 

considerar o estudante como o centro do processo de aprendizagem, valorizar seus 

conhecimentos prévios, suas vivências, estimular a dialogicidade, a criticidade. O 

que se espera de um professor na contemporaneidade é que ele tenha a 

simplicidade para entender que o estudante traz conhecimentos e vivências que 

podem contribuir com o processo de aprendizagem, e que o conhecimento escolar 

não pode se distanciar muito desses saberes. O docente na atualidade precisa 

conduzir a sua prática pedagógica de modo a envolver os estudantes como 

protagonistas do seu processo de aprendizagem, proporcionando situações de 

ensino que envolva os alunos com interesse e atuação profícua.  

Espero que estas reflexões que descrevi acerca do ser professor/professora 

na atualidade não levem à falsa impressão de que as responsabilidades pela prática 

pedagógica são uma exclusividade dele, pois o processo educativo envolve uma 
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série de atores – gestão escolar, pais e responsáveis, grupos sociais, dentre outros 

– e de fatores – políticos, sociais e culturais – que também constituem o ensino e a 

aprendizagem dos alunos e influenciam de forma direta na prática pedagógica 

docente. A prática do professor é um reflexo não só da sua experiência docente, 

mas, antes de tudo, é um retrato da sua formação acadêmica, que persiste em 

preparar o docente numa visão conteudista e resiste às mudanças sociais, 

científicas e tecnológicas que permeiam a vida em sociedade, afetam o sujeito e 

interfere na educação básica escolar. Este tópico apenas destaca o que os 

professores revelaram em sua narrativa a este respeito, e se justificam pelas suas 

experiências e vivências profissionais, além de serem validadas por importantes 

pesquisadores.  

 

4.2 Prática pedagógica: a concepção dos professores 
 

Um dos principais aspectos que cerca a função docente é a prática 

pedagógica. Esse é o ofício do professor. É por meio do seu trabalho pedagógico 

em sala de aula que o professor ajuda o estudante a desenvolver suas 

competências e habilidades. Esse tópico tem por finalidade entender a natureza da 

prática dos sujeitos dessa investigação, a partir das suas convicções e explicitar 

como as concepções de prática pedagógica docente estão colocadas acerca do 

Projeto GESTAR na Escola. 

Na concepção de Maria, a prática pedagógica é complexa, pois existem 

variadas correntes filosóficas de modelos para a formação no âmbito escolar que o 

professor pode seguir. No entanto, suas vivências levaram a crer que as 

especificidades da sala de aula demandam ações que essas teorias, muitas vezes, 

não orientam. 

 
A prática pedagógica é complexa, porque cada um pensa na prática com 
perspectivas diferentes. Alguns têm um foco mais construtivista, outro, 
behaviorista, ou sóciointeracionista, tecnicista, formalista clássico, entre 
outros. Na minha prática eu aplico um pouquinho de cada coisa, depende 
muito da necessidade no momento da aula. Em alguns momentos me vejo 
tendo que recorrer aos conhecimentos da psicologia para entender como o 
aluno aprende. [...]. A gente tem grandes teóricos que diz que o aluno tem 
que aprender sozinho... só que esses teóricos eles aprenderam sozinhos? 
Não. Eles não aprenderam sozinhos. É pertinente a quem que esse aluno 
fique com essa dificuldade? E tem essa dificuldade... porque ele vai ficar 
com essa dificuldade para o resto da vida... ele vai ter essa dificuldade para 
o resto da vida. (Maria) 
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Conforme explicita Maria, as demandas da sala de aula impõem ao professor 

a necessidade de variar a metodologia da sua prática pedagógica, adequando-se às 

diversidades de situações que surgem em sala de aula. Tardif (2014) confirma a 

constatação da docente, visto que, segundo este autor, de fato esses modelos 

sistematizam e formalizam teorias que servem de referência em sua ação 

pedagógica. Não obstante, explicita que  

 
[...] uma teoria da atividade educativa nada mais é do que um modelo de 
ação formalizado, um conjunto sistemático e coerente de representações 
que nos esforçamos por justificar através das normas do pensamento 
racional ou científico. Mas os modelos da ação educativa não são 
necessariamente racionalizados no âmbito de teorias e de ciências; eles 
também podem provir da cultura cotidiana e o mundo vivido ou então das 
tradições educativas e pedagógicas próprias a uma sociocultural ou a um 
grupo profissional tal como o corpo docente. (TARDIF, 2014, p. 151) 
 
 

As correntes filosóficas servem de parâmetro para o professor, mas é no fazer 

docente, em seu dia a dia na sala de aula, que essas estratégias vão ganhando 

forma, como destaca a professora Mércia. As necessidades dos estudantes dão 

pistas para o trabalho docente. 

Sacristán e Gómez (1998) explicam que as teorias psicológicas de 

aprendizagem são eficientes para ajudar o professor a entender como os alunos 

aprendem o que serve de referência para organizar o seu trabalho docente, no 

entanto, na prática, é muito difícil seguir modelos formais. O que prevalece mesmo é 

a experiência do professor e a sua intuição sobre o que os alunos demandam na 

sala de aula. Os argumentos desses autores aludem a um atributo que é 

indispensável ao professor: o exercício da sua autonomia. Imbernón (2009, 2010, 

2011a, 2011b), ao discorrer sobre a formação docente em diferentes obras, 

assevera que cabe aos processos formativos fomentar a autonomia do professor. 

Esse caráter dá ao docente a liberdade de decidir qual modelo ou teoria dará a sua 

prática os subsídios para saber lidar com as especificidades que cercam a sua 

função. 

André (2012) lembra que “A tarefa do professor no dia a dia da sala de aula é 

extremamente complexa, exigindo decisões imediatas e ações, muitas vezes, 

imprevisíveis”. Essa premissa vem sendo discutida há muito tempo por Zabala 

(1998, p. 14). 
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Na sala de aula acontecem muitas coisas ao mesmo tempo, rapidamente e 
de forma imprevista, e durante muito tempo, o que se faz com que se 
considere difícil, quando não impossível, a tentativa de encontrar 
referências ou modelos para racionalizar a prática educativa. 
 
 

O professor Paulo, por exemplo, exerceu a sua função durante dez anos, 

seguindo um modelo de professor que ele teve como exemplo em sua formação 

acadêmica. Depois de algum tempo, com experiência na carreira docente, e mais 

confiante em adotar a sua própria concepção de prática, o professor entendeu que 

precisava mudar a sua forma de ensinar, assumindo que as suas próprias decisões 

deveriam ser consideradas no cômputo das suas ações.  

 
Eu comecei a ensinar, copiando um modelo de um professor de matemática 
da Universidade. Um professor de cálculo 1 e cálculo 2. [...] Eu me formei 
professor, dominava bem os conhecimentos específicos, mas a prática que 
eu exercitei na sala de aula durante dez anos foi inspirado nesse professor. 
Ele era um professor humanista, acolhedor, mas em alguns momentos ele 
era autoritário.  
[...] E durante dez anos eu fui um professor, assim, autoritário, não dava 
oportunidade ao aluno de se aproximar de mim, por julgar que o estudante 
não tinha maturidade suficiente para saber separar essas práticas. 
Mas com o tempo eu fui percebendo que essa minha forma de agir, estava 
afastando o aluno de muitas formas. [...] após dez anos já me sentia seguro 
o suficiente para criar a minha própria prática. Eu passei a ser mais 
humanista [...] tratando o aluno com mais carinho. Coisas que antes eu 
evitava por receio do aluno confundir as relações. Eu fiquei muito satisfeito 
com essa minha mudança. (Paulo) 
 
 

Na sua narrativa, o professor esclarece que teve um pouco de resistência em 

tratar os alunos com afetividade, com receio dos alunos confundirem as relações. 

Mas a sua experiência o encorajou a enfrentar a mudança de perspectiva e encarar 

uma forma de ensinar diferente daquele modelo de professor que ele trazia consigo. 

O que encoraja os professores a mudarem seu paradigma de sala de aula é a sua 

vivência, é a reflexão sobre a sua própria prática, analisando o que funciona e o que 

precisa ser reconsiderado. A permuta realizada pelo professor Paulo agradou aos 

alunos e deixou-o mais satisfeito com sua prática.  

O movimento de Mércia foi semelhante ao de Paulo. Durante algum tempo, a 

professora desenvolveu em sala de aula uma metodologia que define como 

“técnica”. Segundo Sacristán e Goméz (1998), a perspectiva técnica assume a ideia 

de que a aprendizagem é uma experiência individual para um desenvolvimento 

curricular homogêneo. Os autores defendem que o professor não deve se limitar à 

atuação de “mero técnico que aplica o currículo e desenvolve técnicas e estratégias 



164 

de comunicação e ensino elaboradas [...] para uma suposta comunidade 

homogênea” (1998, p. 85). Essa forma de ensinar atribui ao estudante o papel do 

memorizador, que, por meio da repetição de exercícios, vai guardar toda informação 

que precisa para um momento específico – a avaliação –, preocupando-se 

exclusivamente com um atributo – a nota. E, passado todo esse estágio, ele 

esqueceu tudo o que, na verdade, nem aprendeu.  

Depois de algum tempo, praticando a formação escolar com essa concepção, 

a professora Mércia começou a se sentir incomodada com o baixo rendimento de 

seus alunos. Ela entendeu que, para conseguir melhorar esse quadro, a 

transformação teria que partir dela, e encarou esse desafio. 

 
O que me fez mudar a metodologia das minhas aulas foram as notas baixas 
dos alunos, principalmente na escola pública. Então, na tentativa de ajudar 
os alunos a superarem as dificuldades que eles apresentavam, comecei a 
trabalhar de maneira diferente, e verifiquei que os alunos passaram se 
interessar mais e o desempenho deles na disciplina melhorou. Porque eu 
entendo que não adianta ficar no quadro, enchendo a lousa de conteúdos 
que os alunos não entendem. É preciso tornar o processo de aprendizagem 
mais atrativo para os alunos, essa aprendizagem precisa ser interessante e 
significativa, e esse processo deve ser prazeroso para professores e alunos. 
(Mércia) 
 
 

A narrativa da professora me faz lembrar das reflexões de Perrenoud (2002) 

sobre a importância de repensar a sua própria prática. Imbernón (2010), Gatti 

(2011), García (2013) e Nóvoa (2014) também defendem que uma formação 

docente profícua deve fomentar a reflexão do professor sobre a sua própria prática, 

incidindo sobre suas experiências em sala de aula para constituição dessa 

formação. Perrenoud (2002, p. 48-62) discorre sobre dez motivos que considera 

fundamental para que o professor possa refletir sobre a sua prática, em acordo com 

as evoluções (científicas, culturais e tecnológicas) que atingem a sociedade na 

contemporaneidade e, consequentemente, afetam os sistemas educativos e 

implicam um repensar constante da prática do professor em sala de aula. Segundo o 

autor, refletir sobre a prática pode ajudar o professor a: compensar a superficialidade 

da formação profissional; propiciar a acumulação de saberes provenientes da 

experiência; tornar possível uma evolução para a profissionalização; preparar para 

assumir uma responsabilidade política e ética; poder enfrentar a crescente 
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complexidade das tarefas escolares; ajudar a viver um ofício impossível78; oferecer 

os meios de trabalhar sobre si mesmo; saber lidar com a diversidade presente em 

sala de aula; possibilitar a cooperação com os colegas; ampliar a capacidade de 

inovação. 

Essas indicações recaem principalmente nos aspectos concernentes à 

formação, como defendem os outros autores que destaquei. Os ganhos dessa 

reflexão para a prática dos professores podem render bons frutos, como aconteceu 

com a professora Mércia. Em sua narrativa, ela descreve que suas aulas de 

Matemática eram bastante tradicionais, e que sua metodologia se resumia em 

conduzir os alunos para aprender a calcular operações e resolver problemas. 

Testemunhar o constante fracasso dos alunos ao seu encargo a fez repensar seu 

modo de ensinar e de ver a Matemática. A mudança da professora a ajudou no 

alcance de algo muito próximo do que Perrenoud (2002, p.57-58) designou como 

“ofício impossível”. A professora Mércia tinha o hábito de carregar o peso do 

fracasso dos seus alunos, assumindo todas as culpas pelas falhas do seu trabalho 

pedagógico, verificadas em diagnósticos que costuma realizar com as turmas. Ela 

sentiu um alívio muito grande ao mudar sua postura em sala de aula, pois se sentiu 

mais leve e percebeu que os alunos se tornaram mais interessados pelo seu 

trabalho. Entretanto, sobre essa análise que ela fez da sua prática pedagógica, 

existem alíneas relevantes que é preciso salientar. 

A responsabilização do fracasso escolar não pode ser exclusivamente 

atribuída ao professor, uma vez que existem inúmeros fatores que estão 

relacionados a essa prática e que fogem das limitações docentes – currículo oficial, 

sistema escolar, grupos sociais, entre outros. Perrenoud (2002, p. 58) lembra que 

existem fraquezas “inerentes à condição humana”, e o professor não é uma máquina 

infalível, capaz de resolver todos os problemas do mundo. Algumas situações não 

dependem do docente; demandam ações da própria escola, deliberações 

curriculares restritas a decretos e normas regulativas, providências que só cabem à 

família, posturas particulares que só cabem ao individual refletir. O professor só 

pode fazer aquilo que está ao seu alcance e cuidar dos aspectos metodológicos da 
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 Segundo Perrenoud (2002), um ofício impossível está associado às práticas que extrapolam os 
limites da formação docente, como lidar com questões sociais e educação especial, que mexem com 
as fronteiras inerentes à condição humana. 
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sala de aula, para conseguir criar um ambiente agradável e atrativo para o seu 

aluno. 

Lorenzato (2008) descreve que a metodologia empregada no ensino é 

fundamental para o sucesso ou fracasso do aluno em Matemática. De acordo com o 

autor, “o papel que o professor desempenha é fundamental na aprendizagem dessa 

disciplina” (2008, p. 1). Nesse aspecto, o professor Paulo relata que “Tem professor 

que, com apenas uma fala, pode fazer com o aluno tome uma decisão negativa para 

a vida toda”. E a professora Mércia discorre, 

 
Na minha época, não tinha aquela coisa de relacionar a Matemática com as 
situações do cotidiano, o ensino era muito técnico, a base do ensino era 
“resolva e calcule”. [...] minhas aulas eram exclusivamente expositivas, eu 
não trazia nada de diferente. [...] eu era muito mais técnica, não conseguia 
contextualizar ou fazer alguma coisa diferente para os meninos com 
facilidade, mas isso me incomodava bastante. (Mércia) 
 
 

Hoje, ela pensa diferente. Mudou suas estratégias de ensino, adotou outras 

metodologias para o seu trabalho docente, buscou cursos. Ao observar a sua 

prática, pude ver o esforço dessa professora em levar propostas diferenciadas para 

realizar com os alunos. Ela aplica jogos de raciocínio para trabalhar as técnicas de 

cálculo, entende que o ensino de Matemática não se resume ao bloco temático79 

“Números e Operações”, e desenvolve atividades que contemplam os demais eixos. 

Sobre esse aspecto, a professora relata. 

 
Pensando na prática pedagógica no contexto do ensino da matemática, é 
realmente necessário trabalhar de forma mais prática com os meninos. Os 
subsídios da Educação Matemática tornam o processo de aprendizagem da 
Matemática mais leve para os alunos, mais interessante. Os alunos se 
interessam mais do que quando a abordagem da aula é limitada a 
Matemática Pura. Hoje, percebo que temos esses dois ramos no ensino da 
Matemática. E antes eu só conhecia os processos da Matemática Pura, que 
é aquela coisa muito técnica. A Educação Matemática nos possibilita 
trabalhar de forma mais ampla, mostrando ao aluno porque é importante 
aprender Matemática e qual a sua aplicação no dia a dia. (Mércia) 
 
 

Essas questões que a professora aborda, inevitavelmente, remetem aos 

fatores relacionados com o processo de ensino e aprendizagem em Matemática. Os 

PCNs (BRASIL, 1998) advertem que a prática de ensino na qual o professor faz uma 

exposição oral, partindo de definições, demonstrações de propriedades e exemplos, 
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 Conforme indicaçãos dos PCNs (BRASIL, 1998), os conteúdos de Matemática devem ser 
organizados em quatro eixos, a saber: Números e Operações; Espaço e Forma; Grandezas e 
Medidas; Tratamento da Informação. 
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seguidas de exercícios de aplicação e fixação, pressupõe que o aluno aprenda pela 

reprodução. Essa prática não contribui para que o aluno aprenda a pensar, nem 

para que se desenvolva seu raciocínio lógico, além de provocar certa resistência à 

disciplina.  

Silva e outros (2014, p. 23) esclarecem que “[...] é difícil fazer os alunos 

gostarem de Matemática se os próprios professores não apontam a funcionalidade 

da mesma”. A Educação Matemática que a professora Mércia defende vem sendo 

apresentada como um caminho profícuo para o professor mostrar ao aluno a 

utilidade da Matemática em diferentes aspectos, “ajudando-os a compreender, 

explicar ou organizar sua realidade” (D’AMBRÓSIO, 1993, p. 35). Para o autor, a 

Educação Matemática é um campo interdisciplinar que articula saberes específicos e 

pedagógicos, extrapolando os limites de conhecimentos preestabelecidos, 

possibilitando problematizar e refletir sobre a própria gênese Matemática, a partir 

dos conhecimentos prévios que os alunos trazem consigo, respeitando suas 

vivências e experiências sociais, para que possam perceber como a Matemática é 

dinâmica, “com espaço para criatividade e muita emoção” (ibidem). 

Mércia vislumbra, nesse campo do ensino, o caminho para conseguir 

trabalhar a Matemática de forma producente. Ela garante que, desse modo, vê 

resultado, pois, segundo relata, os alunos se tornaram mais interessados pelos 

estudos da disciplina e melhoraram o rendimento. A professora Juliana também 

defende o trabalho pedagógico nessa mesma perspectiva. 

 
Eu procuro trabalhar o conteúdo, mostrando aos alunos situações do 
cotidiano, como por exemplo, para estudar matemática financeira com eles, 
fizemos uma simulação de financiamento de carros, que eles mesmos 
escolheram. Aplicamos as fórmulas para que eles pudessem compreender 
porque era importante conhecer aqueles conceitos. Os alunos se 
envolveram e foi um dos assuntos que tiveram mais facilidade de entender, 
justamente porque estava no campo do interesse deles. Já no assunto de 
funções, que não deu tempo de fazer um trabalho nessa mesma linha, os 
alunos já tiveram mais dificuldade. E função, por mais que se explorem 
situações reais eles não gostam muito, porque não está no campo de 
interesse da maioria deles. E não dá para trabalhar na perspectiva da 
educação matemática com todos os assuntos, porque tem assunto que é 
difícil mesmo. Mas o ENEM está aí para nos mostrar que é preciso 
transgredir o processo de aprendizagem. 
Eu considero que é papel do professor, provocar, seduzir, o aluno. Assim, 
eu tento conduzir a minha prática dessa forma, mostrando ao aluno que ele 
é capaz de aprender e que esse processo de aprendizagem pode ser 
lúdico, prazeroso, instigante, sedutor.  
Eu acho que o professor, hoje, precisa estar muito atento a isso, e tentar, na 
medida do possível, trabalhar os conteúdos mostrando para os alunos como 
isso pode ser utilizado na vida deles, partindo de situações reais, 
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vivenciadas por eles. Eu busco fazer assim e vejo resultado, eu percebo 
como os alunos se interessam. (Juliana) 
 
 

O que a professora Juliana narra nesse excerto reflete a sua prática nas suas 

aulas, as quais tive a oportunidade de observar. Ela instiga os alunos a conjecturar e 

argumentar. Trabalha na perspectiva da resolução de problemas e promove uma 

interação entre os diferentes eixos temáticos80 da Matemática, como propõem os 

PCNs (BRASIL, 1998). Desse modo, a docente atende ao que sugere o documento, 

antevendo que é fundamental para o aluno perceber o conceito em sua extensão, 

representação ou conexão com outros conceitos. 

A concepção de prática pedagógica presente nas narrativas e na vivência da 

sala de aula dos professores sujeitos desta investigação, de um modo geral, tem 

uma relação com a concepção do GESTAR na Escola. O Projeto defende que a 

prática deve ser motivada pela necessidade do estudante, assegurando-lhe o direito 

de aprender, promovendo práticas pedagógicas que valorizem as experiências 

sociais do sujeito, observando-se o respeito ao outro, conforme descreve Sales 

(2014). 

O Projeto GESTAR na Escola tem subsidiado a prática desses professores, 

muito embora ainda precise avançar em alguns aspectos, como defende a 

professora Maria, principalmente no que concerne ao planejamento pedagógico. Nas 

observações, alguns dos sujeitos desta pesquisa revelaram que não fazem o 

planejamento de suas aulas em formulário, como o Projeto propõe (plano de aula ou 

sequência didática). A análise documental revelou que alguns deles também não 

seguem o plano referencial de curso, como o Projeto espera. Embora essa atitude 

não tire o brilho das atividades desses docentes, que se revelam criativos e 

motivadores da aprendizagem dos alunos ao seu encargo, vejo, ainda assim, na 

perspectiva de estudos futuros, a importância de uma reflexão mais apurada a 

respeito, para entender a peculiaridade dessa atitude dos professores e analisar até 

que ponto a falta de planejamento pode afetar ou não o bom andamento de uma 

aula. 

Investigando um pouco sobre o que os teóricos discutem a respeito, amparo-

me em Antoni Zabala, que é uma das referências para o planejamento no limiar do 
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 Ver nota de rodapé (anterior), página 166. 
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GESTAR na Escola, além de Madalena Freire, Gimeno Sacristán e Pérez Gómez, 

que são ícones nas questões concernentes ao processo de ensino. 

Zabala (1998, p. 17) afirma que uma das variáveis que configura a prática 

educativa é o planejamento; e defende que esse processo, aliado à avaliação, “são 

inseparáveis da atuação docente, já que o que acontece nas aulas, a própria 

intervenção pedagógica, nunca pode ser entendida sem uma análise que leve em 

conta as intenções, as previsões, as expectativas e a avaliação dos resultados”. 

Penso que o planejamento é um importante momento de delineamento da prática, 

no qual as atividades são definidas, os materiais necessários são selecionados, as 

etapas de desenvolvimento são constituídas, definindo as estratégias que podem 

favorecer a promoção das competências e habilidades, evitando, assim, os riscos do 

imprevisto. A avaliação, nesse ínterim, funciona como um catalisador, que ajuda o 

professor a identificar se as atividades atingiram os objetivos previstos, e a organizar 

os próximos passos do seu trabalho nesse contexto. 

Sacristán e Gómez (1998, p. 271) descrevem que, embora o planejamento 

curricular não seja uma demanda exclusiva do professor, ele possui um papel 

indispensável “ao traduzir para a prática concreta qualquer diretriz ou seleção de 

conteúdos”. De acordo com os autores, o plano é o dispositivo por meio do qual o 

professor esboça sua proposta de trabalho em sala de aula; elabora roteiros para os 

conteúdos; prepara as atividades ou tarefas; planeja trabalhos externos ao ambiente 

escolar; prevê os materiais, recursos ou locais, e o tempo necessário para 

realização da aula; decide sobre os critérios e instrumentos de avaliação, 

considerando as estratégias e a metodologia que atendam ao que foi previsto, 

respeitando as diferentes realidades da sala de aula e ritmos de aprendizagem. 

Os autores afirmam também que os aspectos formais de um planejamento 

ajudam o professor no delineamento da tarefa e a entrever com mais clareza 

caminhos alternativos para o desenvolvimento da aula, mas alertam que “por si 

mesmos não orientam diretamente a prática docente”, o que recai no que Madalena 

Freire (1997) chama de “improvisação”. A autora defende que improvisar faz parte 

do planejamento, mas não é planejamento, e explica que, de fato, o plano deve ter 

uma flexibilidade para incluir as situações imprevistas. Essa ação é importante para 

a prática pedagógica do professor, entretanto, é imprescindível que se tenha 

controle do que se está improvisando. Para Sacristán e Gómez (1998, p. 279),  
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Os planos, assumidos como esquemas flexíveis para atuar na prática, 
proporcionam Segurança ao professor/a; assim, abordará com mais 
segurança os aspectos imediatos e imprevisíveis que lhe são apresentados 
na ação. O plano prévio é o que permite, paradoxalmente, um marco para a 
improvisação e criatividade docente. 
 
 

O que investiguei da teoria desses autores contrasta com o que os 

professores vivem em sua prática. A professora Maria, por exemplo, vivencia, em 

suas experiências em sala de aula, constantes improvisações, sem um 

planejamento prévio. Ela verifica os assuntos que deverão ser trabalhados na 

unidade a partir do plano de curso, distribui nas semanas do bimestre, com 

anotações em um caderno e explora os conteúdos de acordo com a demanda da 

turma no momento, sem prever estratégias, materiais, tarefas ou exercícios. Narra a 

docente, 

 
Os meninos sempre me perguntam, “Professora, esse problema que a 
senhora passou aqui não é o mesmo da outra sala?” Então, eu explico que 
a capa, sem dúvida é muito parecida, mas os números com certeza têm 
diferenças, porque eu elaboro na hora, de acordo com o desenvolvimento 
da turma na hora que estamos trabalhando os conteúdos. (Maria) 
 
 

A falta de planejamento é recorrente na prática educativa, uma vez que o 

tempo que o professor dispõe para planejar é muito restrito, e a experiência faz com 

que o docente acredite que não há necessidade de formalizar algo que ele já está 

acostumado a realizar todos os anos. Sacristán e Gómez (1998) asseveram que as 

decisões e atividades que cercam um plano implicam um gasto de tempo e de 

esforço que os professores não dispõem. Defendem que este é um momento rico, 

cujo espaço deveria ser disponibilizado na própria escola, para que houvesse trocas 

de experiências entre os professores na sua elaboração, constituindo-se como um 

profícuo momento de reflexão e previsão do que será a ação. 

Os professores sujeitos desta investigação não me apresentaram um 

documento de planejamento para as aulas que observei. Alguns me mostraram um 

caderno de anotações, contendo uma listagem com temas conceituais que seriam 

tratados. Outros, me forneceram os roteiros que foram utilizados em anos anteriores, 

mas que se tratavam da mesma atividade que foi vivenciada no momento da 

observação. Esses últimos seguiram o modelo orientado pelo Projeto GESTAR na 

Escola, mas, de qualquer forma, acautelo uma ponderação a respeito, uma das 

ações do Projeto, de acordo com Sales (2014), está em prestar assessoria às 
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unidades de ensino na elaboração de planos de ensino e de planejamentos 

didáticos. Portanto, é preciso entender por que professores tão dedicados à 

formação que o Projeto oferece não estão realizando o planejamento em 

conformidade com as suas orientações. 

Os professores têm uma relação de afinidade com o Projeto e relatam o 

quanto o mesmo tem contribuído com suas atividades letivas. Eles revelaram que o 

Projeto GESTAR na Escola teve influências significativas na sua mudança de 

paradigma em sala de aula e descreveram as peculiaridades desse movimento em 

sua prática pedagógica. A seguir, discutirei sobre essa questão, revelando fatores 

que indicam algumas das implicações do Projeto no ofício desses professores. 

 

4.3 Implicações da formação continuada oferecida pelo Projeto GESTAR na 
Escola na prática pedagógica 

 

A implicação no bojo desta investigação é compreendida em três níveis, a 

saber: 

a) a implicação do pesquisador; 

b) a implicação das orientações do professor-formador no fazer pedagógico 

do professor-cursista; 

c) a implicação da formação continuada na prática pedagógica do professor. 

O nível da implicação do pesquisador deve-se ao fato de eu estar totalmente 

implicada com o objeto desta investigação, por ser formadora do GESTAR na Escola 

e por me dispor a um distanciamento necessário para que minha implicação com a 

elucidação das questões de pesquisa prevaleça. 

A análise das narrativas (auto)biográfica dos professores foi realizada com 

base na perspectiva interpretativa de Ricoeur (1999, 2012), cujo princípio requer “[...] 

assumir, com clareza, o distanciamento e a implicação no processo de formação e 

de pesquisa” (SOUZA, 2006, p. 140). Nesse contexto, Ferrarotti (2014a, p. 73) 

lembra que “O entrevistador jamais está ausente, nem mesmo quando simula a 

ausência de ausente; ele é sempre interlocutor, ainda que aparentemente, rejeite 

qualquer reciprocidade”.  

A implicação no contexto das orientações do professor-formador no fazer 

pedagógico do professor-cursista consistiu em desvelar, a partir das narrativas dos 

sujeitos, as peculiaridades da sua ação acerca das inferências do Projeto GESTAR 
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na Escola em sua prática pedagógica. Paulon (2005) descreve que a análise da 

implicação serve para pôr em evidência o jogo de interesses e de poder, 

encontrados nos campos das relações intersubjetivas. Assim, por meio das 

narrativas (auto)biográficas dos sujeitos, analisei, nos fenômenos revelados pelos 

professores, “os sentidos menos aparentes” (MASINI, 2010, p. 69), com a finalidade 

de explicitar a sua essência. 

O nível de implicação da formação continuada na prática pedagógica do 

professor refere-se à tentativa de entender o interesse do professor em buscar a 

formação no bojo do Projeto GESTAR na Escola, e explicita o objetivo de identificar 

as influências da proposta de formação continuada que o Projeto oferece na prática 

pedagógica do professor. De acordo com Dantas (2009), as narrativas servem para 

os professores relatarem sobre seu percurso formativo, expressar seus interesses 

como docentes, evidenciar suas motivações, a interiorização de suas 

aprendizagens, dentre outros elementos que, acredito, podem ser úteis para 

entender a implicação da formação no bojo do Projeto GESTAR na Escola da prática 

pedagógica do professor. 

Os três níveis de implicação permearam todo o delineamento desta pesquisa 

e atravessam as narrativas (auto)biográficas dos sujeitos. Portanto, neste tópico, 

faço a análise das narrativas que circundam a implicação da formação continuada 

oferecida pelo Projeto GESTAR na Escola na prática pedagógica do professor e 

fornecem pistas que possibilitam desnudar as representações do professor acerca 

dessa formação no seu fazer pedagógico. 

Na discussão sobre as expectativas do professor como cursista do GESTAR 

na Escola, é fulgente a busca no curso de formação continuada do Projeto por 

subsídios para a transformação de sua prática, adotando metodologias 

diferenciadas. Como afirma a professora Mércia: “Foi a partir do GESTAR que eu 

mudei a minha forma de ensinar. Eu busquei o projeto, justamente porque eu queria 

mudar minha metodologia, e, de certa forma, eu considero que consegui atingir esse 

objetivo.” Essa narrativa da professora revela que o Projeto influenciou a sua forma 

de ensinar e demonstra que ela está satisfeita com os resultados da formação que o 

GESTAR na Escola oferece em sua prática docente.  

No excerto que segue, a professora narra alguns detalhes de sua prática 

anterior e as mudanças que a formação do GESTAR na Escola acrescentou ao seu 

fazer pedagógico. 
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Como eu trabalhava mais com ensino médio, eu era muito mais técnica, não 
conseguia contextualizar ou fazer alguma coisa diferente para os meninos 
com facilidade, isso me incomodava. Quando eu passei a trabalhar com 
Ensino Fundamental foi que eu passei a fazer a associações do cotidiano, 
relacionando a vivência do menino com a Matemática. E o GESTAR, me 
motivou a trabalhar a parte prática da Matemática com os meninos, 
explorando o processo de ensino de forma mais significativa. (Mércia) 
 
 

A professora descreve que trabalhava com o Ensino Médio, e, certamente, 

por causa das preocupações com o Vestibular, a visão de ensino dela nesse 

contexto era muito técnica. Essa prática não a agradava, por isso, foi à procura de 

diferentes formas de ensinar, para mudar sua metodologia, principalmente depois 

que começou a trabalhar com o Ensino Fundamental. Esse excerto de narrativa 

revela a fragilidade dos cursos de formação inicial, que insistem em promover uma 

formação tecnicista, na qual a prioridade é o desenvolvimento dos conhecimentos 

específicos da disciplina, em detrimento de toda e qualquer questão social que 

possa suscitar desse processo de aprendizagem. Segundo D’Ambrósio (2005), no 

ensino da Matemática, frequentemente prevalece a inteligência, a racionalidade e a 

superioridade daqueles que dominam essa área do conhecimento. Esta visão radical 

é oriunda da formação acadêmica dos docentes. Desse modo, é importante mover 

esforços para desmitificar a Matemática; propiciar a experimentação, explorar suas 

aplicações, o concreto, os recursos visuais manipuláveis; aproveitar as vivências do 

aluno; enfatizar os porquês e favorecer a descoberta; dentre outras possibilidades, 

conforme defende Lorenzato (2008). É fundamental que o professor de Matemática 

assuma uma melhor postura profissional diante desta disciplina, mobilizado com a 

mediação de ações que ajudem o estudante a aprender, como os professores 

sujeitos desta investigação narram que realizaram em seu trabalho pedagógico, 

demonstrando estarem satisfeitos com os resultados na prática. 

No excerto de narrativa a seguir, a professora Mércia descreve os ganhos da 

sua prática pedagógica, quando adere às inovações. Ela enfatiza a contribuição do 

Projeto GESTAR na Escola, e compara essa prática com a anterior, despontando os 

benefícios frente às expectativas de aprendizagem do aluno. 

 
Eu percebo a diferença, quando eu trabalho só com aula e expositiva, 
exercício, teste e prova, eu noto que o rendimento cai, mas quando eu 
realizo atividades diferenciadas, que mobilizam mais os meninos, como as 
atividades do GESTAR, ou outras atividades que eu busco em outros 
meios, ou eu mesma elaboro, eu noto a diferença, os alunos se empenham 
mais e o rendimento melhora. (Mércia) 
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Essa narrativa da professora justifica por que ela considera que atingiu seu 

objetivo ao buscar a formação do Projeto GESTAR na Escola. A professora 

descreve como as atividades que o Projeto disponibiliza motiva os estudantes, 

ressaltando que a experiência com o material pedagógico do GESTAR na Escola 

serviu de referência para a professora buscar outras propostas de inovações.  

A professora Juliana também descreve que a diversidade atividades que o 

Projeto oferece ajuda em seu fazer pedagógico, ressaltando que foi justamente por 

isso que ela buscou a formação do GESTAR na Escola. 

 
Eu gosto de aplicar atividades diversificadas em sala de aula, adoro 
inovações, e busquei o GESTAR justamente porque oferece várias 
atividades, que servem para mostrar aos alunos as aplicações da 
Matemática no cotidiano. As atividades complementares, com situações 
reais e regionais daqui da Bahia, os alunos se vê representado em algumas 
discussões. Tem os cadernos com atividades que trabalham o raciocínio 
lógico, e o lúdico. As avaliações, com os simulados e as atividades do clube 
educacional, ajudando os alunos a se prepararem para as avaliações 
externas, num processo de autoavaliação. Assim, eu tenho uma gama bem 
maior de opções para diversificar a minha prática, facilitando essa busca por 
atividades mais criativas. Pois o livro didático contextualiza, mas, muitas 
vezes, não é muito interessante para os alunos, pois não condiz com a 
realidade dele. Eles gostam muito das atividades do GESTAR, fazem com 
prazer, respondem com vontade, e sempre pedem para fazer mais. 
(Juliana) 
 
 

A professora narra sobre a satisfação dos alunos em realizarem as atividades 

propostas acerca da formação do Projeto GESTAR na Escola, pois condiz com a 

realidade deles, explora as aplicações dos conhecimentos Matemáticos no cotidiano, 

facilitando o processo de aprendizagem do aluno.  

As narrativas das professoras Mércia e Juliana revelam mais do que uma 

simpatia com a proposta do Projeto. Suscita ainda que as implicações da formação 

continuada do Projeto estão vinculadas à predisposição do professor em aderir ao 

novo. Estas professoras tomaram a iniciativa de buscar a formação do GESTAR na 

Escola, em vista de inovações, porque queriam diversificar o seu fazer pedagógico e 

movem os esforços necessários para que a sua prática pedagógica no processo de 

ensino da Matemática reflita em aprendizagens profícuas para os seus alunos. 

O Projeto GESTAR na Escola disponibiliza algumas atividades e sequências 

didáticas referenciais para o professor aplicar/adaptar no seu trabalho pedagógico 

em sala de aula. A utilidade desse material, no dia a dia da atividade desses 

docentes, é o que se revela com maior frequência nas narrativas e na prática 
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pedagógica. Maria, por exemplo, descreve que as atividades do Projeto serviram de 

inspiração para ela elaborar suas próprias atividades. 

 
O GESTAR ajuda no fazer pedagógico, por exemplo, quando traz as 
atividades para a gente aplicar. Eu tenho o costume de fazer com os meus 
alunos as atividades que o projeto propõe, mas eu também elaboro os meus 
próprios problemas na hora da aula. (Maria) 
 
 

Segundo a professora Maria, além de aplicar as atividades que o Projeto 

dispõe, adaptando para a sua realidade na escola que ensina, ela elabora as 

próprias atividades, adequando-as às necessidades de aprendizagem de cada 

turma. Na observação da professora, pude reparar que, de fato, em cada turma, ela 

aplica uma atividade diferente, elaborada por ela, na hora da aula, de improviso 

mesmo, atendendo às especificidades de cada turma. Nos momentos que 

acompanhei o trabalho da professora, ela não realizou atividades do GESTAR na 

Escola, pois considera que a atual proposta não atende satisfatoriamente à 

realidade dos seus alunos. Ela considera o nível de interdisciplinaridade presente 

nas atividades muito complexo para seus alunos, então prefere realizar as propostas 

dos antigos cadernos do Programa GESTAR II. 

O professor Paulo relata que as atividades do Projeto GESTAR na escola 

serviram para complementar a sua prática, referindo-se à avaliação complementar 

do Projeto, e como esta proposta ajudou o docente a refletir sobre a sua forma de 

avaliar os alunos. 

 
[...] a partir de 2015 nas ACs com a participação do formador que começou 
a trazer outros materiais para a escola, que passou a dar uma atenção 
maior, extinguindo o papel do articulador do GESTAR na escola, que eu vi 
entender melhor a propostas. Esses materiais complementaram muito a 
minha prática, na realização dos exercícios e na elaboração das provas. 
(Paulo) 
 
 

O professor Paulo considera as atividades do Projeto produtivas. No entanto, 

relata que, no início da formação, as atividades não eram utilizadas pelos 

professores de Matemática da escola, porque eram trabalhadas nas oficinas de 

reforço escolar, conforme o excerto de narrativa a seguir. 

 
Em 2013 a gente recebeu os primeiros cadernos, mas não foi desenvolvida 
nenhuma prática. Eu me lembro que nessa época, a escola tinha umas 
oficinas de reforço escolar, e esse material foi utilizado nessas oficinas. 
Com a gente no planejamento e aplicado em sala de aula não. (Paulo) 
 
 



176 

O professor descreve que o material pedagógico do GESTAR na Escola era 

trabalhado em oficinas específicas, desvirtuando a proposta do Projeto em subsidiar 

o planejamento do professor de Matemática. De acordo com a narrativa de Paulo, a 

orientação do professor-articulador foi superficial e, somente em 2014, os cadernos 

começaram a ser utilizados na aula de Matemática, por conta da implantação da 

avaliação complementar nas escolas, conforme revelam os excertos que seguem: 

 
Em uma das reuniões de AC da escola a Diretora indicou os professores 
que fariam esse curso para ser o multiplicador. Para nas reuniões do AC 
eles socializariam com a gente essas oficinas e os materiais do curso. [...] 
Mas o treinamento foi, superficial. A pessoa que veio, apresentou o curso, 
disse qual era o propósito, e que a gente receberia os materiais, que a 
gente ia desenvolver no AC, e implementaria na nossa prática pedagógica. 
(Paulo) 
 
Em 2014, chegaram novos cadernos, a professora no AC apresentou os 
cadernos, entregou um kit com todas as séries para cada professor. E a 
orientação foi, “Olhem os cadernos, examinem, vejam se vocês têm alguma 
coisa a questionar, a sugerir... esse é o material que a gente deve usar em 
sala de aula”. E a partir daí foi que eu tomei conhecimento do material. Eu 
percebi que GESTAR trazia justamente propostas como aquelas que eu 
gostaria de implementar com os alunos. Como o trabalho com os 
descritores, nas questões das avaliações. Eu respondia em casa para testar 
antes. E depois comecei a implementar. (Paulo) 
 
 

Observei, nessas narrativas do professor Paulo, que, mesmo com a 

orientação de usar as atividades na sala de aula, a prática da escola inicialmente se 

restringiu à utilização em oficinas de reforço. Não estou tirando a validade desta 

ação da escola, pois certamente houve razões que justificaram essa decisão. No 

entanto, esta prática contradiz a proposta do Projeto em prover subsídios para o 

professor mediar o processo de aprendizagem “previstas para cada série/ano com 

foco no desempenho de competências e habilidades”, conforme salienta Sales 

(2014). 

A professora Juliana também narra81 a respeito das dificuldades em realizar 

as atividades propostas pelo Projeto, e revelando uma das fragilidades do GESTAR 

na Escola – fazer os cadernos de atividade chegarem nas escolas, o que explicita 

um problema que atinge seriamente a prática do professor – o tempo escolar. Pinho 

e outros (2013) explicam que o tempo da escola é atravessado por outras 

temporalidades que afetam o trabalho docente. 
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 Vide narrativa da página 131. “Esse ano nós recebemos alguns cadernos complementares, mas eu 
tive um pouco de dificuldade para realizar as atividades com os alunos...” 
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A professora Juliana se vê sobrecarregada de tarefas e não consegue lidar 

com esse tempo a contento, e faz planos para, no futuro conseguir, melhorar nesse 

aspecto. Esse tempo também é afetado pelas dificuldades do Projeto em fazer as 

atividades chegarem à escola no tempo apropriado. Esse problema do GESTAR na 

Escola tem uma ordem financeira, que esbarra na indisponibilidade de recursos para 

impressão do material em tempo hábil; e uma ordem física, que também colide com 

o obstáculo monetário, na falta de veículos para transportar o material para as 

escolas. Tudo isso implica ao Projeto GESTAR na Escola a necessidade de rever 

sua organização nessa perspectiva, buscando meios de prover os recursos físicos e 

pecuniários que garantam a entrada dos materiais didáticos do Projeto nas escolas, 

numa temporalidade que favoreça a prática pedagógica do professor com mais 

tranquilidade. 

Assim, desvela-se que a implicação no nível das orientações do professor-

formador no fazer pedagógico sofre com o impacto das dificuldades administrativas 

do próprio Projeto, impedindo a efetivação de suas propostas na prática do 

professor. No entanto, no bojo das influências do Projeto que cumpre o seu papel de 

realizar a formação presencial, o GESTAR na Escola logra certo alcance, ao passo 

que alguns docentes, mesmo não aplicando as atividades, desenvolvem práticas 

condizentes com as orientações dos formadores. O excerto a seguir, da professora 

Juliana, serve como exemplo.  

 
Nas propostas de situação problema do cotidiano que os formadores nos 
orientam a fazer, eu trabalhei com mosaico de decimais, que os meninos 
gostam de fazer. Usei o tangram, do ovo, do quadrado, e eles gostam da 
proposta do desenvolvimento do raciocínio lógico. (Juliana) 
 
 

Nesse excerto de narrativa, a professora justifica que não realiza as 

atividades do caderno pelas razões já explicadas em outro excerto, mas segue as 

orientações dos formadores, selecionando atividades do seu acervo pessoal que 

possibilitem trabalhar na perspectiva da resolução de problemas. Nesse caso, o 

Projeto cumpre parcialmente a função que se propõe na orientação da prática 

pedagógica docente. 

Uma das funções da avaliação é fornecer os prenúncios do processo de 

ensino aprendizagem, permitindo ao professor antever o que foi produtivo e o que 

precisa melhorar. Mas, para que funcione dessa forma, é preciso que não se limite a 

um momento exclusivo do processo de ensino e aprendizagem. A avaliação deve 
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ocorrer de forma contínua e processual, num ir e vir, que possibilite ao aluno refletir 

sobre seu processo de estudo. Portanto, não pode atuar na prática pedagógica 

como um fim, mas como um meio, no qual sejam auscultadas as necessidades de 

conhecimento do aluno. 

Nesse aspecto, o Projeto GESTAR na Escola parece desempenhar um papel 

relevante para a prática pedagógica dos professores, pois fornece uma avaliação 

bimestral (descrita como avaliação complementar) para as unidades escolares da 

Rede Estadual de Ensino da Bahia, constituída por descritores, nos moldes da Prova 

Brasil82, e atende às turmas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, conforme 

descreve Sales (2014). De acordo com a Coordenadora Estadual do Projeto83, as 

escolas recebem orientações e acompanhamento para essa ação, desde a 

realização de atividades de simulados/revisão, até a sua aplicação, e oferece os 

instrumentos impressos nos moldes de uma avaliação externa, “[...] até o 

conhecimento dos resultados e na sua utilização [...]” Sales (2014, p. 9). A partir dos 

resultados, os professores são orientados a refletirem juntamente com os alunos 

sobre as dificuldades e os sucessos aferidos, e a discutir, entre seus pares84 , 

propostas de intervenções nos casos que demandam essa ação. Nessa perspectiva, 

o Projeto GESTAR na Escola está se prestando ao papel de subsidiar a prática 

docente, encaminhando o professor para uma forma de avaliar que, de acordo com 

Sacristán e Gómez (1998, p. 302), “serve para se ter consciência sobre o curso dos 

processos e resultados educativos, com o objetivo de valorizá-los”. Dessa forma, a 

avaliação complementar que o Projeto GESTAR na Escola oferece atende a critérios 

éticos e educativos que possibilitam refletir sobre o que deve ser avaliado, e por que 

fazê-lo. Proporciona um diálogo sobre os resultados entre os diferentes atores que 

compõem o sistema educativo, tendo em vista o desenvolvimento positivo da 

aprendizagem do aluno. 

A professora Mércia descreve que todos os professores da unidade escolar 

na qual leciona seguem as orientações dos formadores do Projeto da realização das 

atividades e utilização dos instrumentos de planejamento, mas, de forma unânime, 
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Avaliação Nacional do Rendimento Escolar, popularmente conhecida como "Prova Brasil", é uma 
avaliação externa para diagnóstico, em larga escala, desenvolvida pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, com o objetivo de avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo 
sistema educacional brasileiro a partir de testes padronizados, destinada os alunos da 4ª série/5ºano e 
8ªsérie/9ºano do Ensino Fundamental das escolas públicas das redes municipais, estaduais e federal 
(BRASIL, 2011b). Para saber mais, acessar: http://portal.inep.gov.br/web/saeb/aneb-e-anresc.  
83

 Vide nota de rodapé 63, na página 122. 
84

Os outros professores da escola (SALES, 2014). 
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aderem às avaliações do Projeto GESTAR na Escola, e consideram sua implicação 

apropriada para acompanhamento do desenvolvimento dos alunos e para a 

redefinição dos progressos de sua aprendizagem. Afirma a docente: “Nem todo 

mundo aplicava as atividades, mas todos aderiram à avaliação do GESTAR” 

(Mércia).  

A professora Maria destaca que os resultados da avaliação na unidade 

escolar em que leciona foram surpreendentes, no entanto reconhece que o processo 

de intervenção foi fundamental para que os alunos progredissem. 

 
[...] aqui na escola, estamos aplicando a avaliação unificada do GESTAR. 
Inclusive eu fiquei muito satisfeita com a última avaliação que aplicamos. Eu 
reforcei bastante os conteúdos com alunos, porque a gente faz os 
exercícios uma, duas, três, dez, vinte vezes, e eles continuam dizendo que 
não conseguem fazer. Mas dessa vez o resultado foi muito bom, teve aluno 
que costuma ter um baixo rendimento nas avaliações e dessa vez 
conseguiram acertar mais de 50% das questões. (Maria) 
 
 

O professor Paulo também revela que os procedimentos de intervenção foram 

balizadores do processo de aprendizagem dos alunos, que apresentavam 

dificuldades de leitura e interpretação, e esses problemas foram sendo minimizados 

nesse percurso. 

 
Os alunos tiveram um pouco de dificuldade para ler e interpretar. Eu tive 
que mediar isso com eles, para ajudar o aluno a progredir. Após a 
realização das provas eu corrigia com eles, ajudando nas questões que 
tiveram dificuldade. Assim, o aluno pode perceber que o GESTAR não 
servia apenas para complementar a prática deles, estava também ajudando 
em seu desenvolvimento. Eles passaram a valorizar, a gostar, passaram a 
ter uma empolgação, um interesse. Hoje, a gente percebe o desempenho 
dos alunos em torno de 85%, tem uns alunos que fecharam a prova do 
GESTAR de Língua Portuguesa. Isso para mim é muito gratificante. Então, 
considero que conseguimos cumprir o objetivo do GESTAR que era fazer 
com que o professor utilizasse, levasse para sala de aula, complementasse 
a metodologia dele, além do GESTAR trabalhar situações da realidade do 
aluno. (Paulo) 
 
 

A narrativa do professor revela que o principal subsídio do Projeto GESTAR 

na Escola, em sua prática, é no contexto da avaliação. Nas observações da aula do 

professor, não identifiquei outros elementos que estejam em consonância com as 

diretrizes do Projeto. Sua aula se inicia sempre com uma frase de reflexão, a partir 

da qual, às vezes, o professor contextualiza o desenvolvimento do seu trabalho, 

como pode ser identificado no diálogo a seguir: 
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Professor: Boa tarde, meus queridos!!! [após o saudoso bom dia, escreve 
uma frase de reflexão no quadro]. 
“Não desista, vá em frente, sempre há uma chance de você tropeçar em 
algo maravilhoso”. 
[a seguir cobra dos alunos a realização de uma atividade entregue na aula 
anterior, identificando aqueles que conseguiram responder determinada 
questão, chama uma aluna para ir ao quadro] 
Aluna F: Acho que é isso, mas não tenho certeza se está certo.  
Professor: E então turma, quem respondeu encontrou esse mesmo 
resultado? 
Aluno B: Eu encontrei outro resultado, o meu deu -5. 
Professor: Isso mesmo B, está correto. Então, F... Vamos verificar onde está 
o equívoco. 
Aluna F: Ah, não professor, eu desisto, sou muito burra mesmo, não 
consigo aprender nada de matemática. 
Professor: Então vamos voltar para o início da nossa aula e retomar a frase.  
Que você entende aqui F? 
Aluna F: Que não devemos desistir nunca, porque só consegue alcançar o 
que quer quem persiste. 
Professor: Exatamente, então vamos tentar mais uma vez. Lembre-se que 
você não está só, estamos todos aqui para aprender junto com você. 
 
 

Essa aula era uma revisão para posterior avaliação do percurso de 

aprendizagem. Para “quebrar o gelo” da rigidez que afeta a Matemática, o professor 

costuma iniciar suas aulas a partir de uma frase reflexiva. Após essa motivação, o 

professor convida a turma para a realização da proposta planejada para a aula. A 

empatia do professor e a sua visão humanista da prática encoraja e envolve os 

alunos em seu trabalho didático. Quando ele lembrou à aluna que se equivocou na 

resolução da questão no quadro, conforme o diálogo acima, ela conseguiu resolver a 

questão, e ficou tão emocionada, que até chorou. A sensibilidade do professor em 

perceber que a aluna precisava de motivação para não desistir e aumentar a sua 

autoestima ajudou-a menina a resolver o problema de que estava tendo dificuldade.  

A adesão à avaliação do GESTAR na Escola representa, para o professor 

Paulo, não só foi um subsídio no processo avaliativo, mas repercutiu também na sua 

forma de elaborar as avaliações e outras atividades, conforme pode ser identificado 

no excerto que segue: 

 
[...] antigamente, eu colocava em minhas provas, cálculos referentes aos 
conteúdos, mas sem estar contextualizado, e hoje não, eu elaboro as 
questões cobrando conteúdos contextualizados. Eu agradeço isso à 
complementação que o GESTAR me deu. Porque eu acho muito importante 
a existência do GESTAR dentro da unidade, complementando a prática 
pedagógica do professor. [...] é uma proposta muito interessante, que veio 
para ajudar tanto professor, como o aluno. (Paulo) 
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As professoras Mércia e Juliana também aderem às avaliações 

complementares, pois as escolas em que lecionam incluíram essa ação no 

calendário escolar. Mas Juliana alerta que o GESTAR precisa se adequar ao 

cronograma da escola, fornecendo esse material em tempo hábil. Esses fatores 

servem para desvelar algumas minúcias da implicação das orientações do 

professor-formador no fazer pedagógico. Verifica-se que, no bojo da avaliação 

complementar, essa orientação está parcialmente satisfeita, uma vez que as 

burocracias que cercam esta proposta têm dificultado sua efetivação nas escolas a 

contento. 

O professor Paulo não costuma aplicar as atividades dos Cadernos do 

Projeto, nem adota o estilo de planejamento orientado pelo Projeto, porém tem um 

modo muito peculiar de conduzir a sua prática. Ele adota o paradigma do exercício85, 

com excessiva repetição. Sua aula, na maior parte das vezes, é expositiva, mas ele 

busca criar um ambiente de cordialidade com os seus alunos. É sensível aos 

problemas que a turma apresenta, seja da ordem que for (escolar ou pessoal); 

busca contextualizar os problemas que aplica com os alunos; seu modo de avaliar 

considera o percurso de aprendizagem, retomando os aspectos que ficaram 

herméticos nesse processo. 

A professora Maria não segue tudo o que o Projeto GESTAR na Escola 

sugere. Ela participa dos encontros de formação, participa da ACs e realiza as 

avaliações bimestrais (complementares) do Projeto, entretanto tem certa resistência 

às atividades do Caderno do GESTAR na Escola, por considerar um pouco 

complexa para o nível de aprendizagem dos seus alunos. Embora siga o plano 

referencial de curso do Projeto, não costuma fazer planos de aula e tem um modo 

próprio de roteirizar suas sequências de atividades didáticas.  

Mércia e Juliana, como já foram professoras-articuladoras 86  do Projeto, 

conhecem bem o plano referencial de curso do GESTAR na Escola, seguem esse 

modelo em seu planejamento, e adotam os formulários de sequência didática do 

Projeto, mas apenas no contexto da formação. No seu dia a dia em sala de aula, as 
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 Segundo Skovsmose (2000), o ensino da Matemática como uma prática que considera a realização 
repetitiva de exercícios, sem considerar outro contexto que não seja o da própria disciplina, é 
considerado como um paradigma do exercício. 
86

 A figura do professor-articulador tinha a função de coordenar as ações do GESTAR na unidade 
escolar em que leciona, mas essa função foi extinta em 2015. 
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professoras não adotam regularmente procedimentos formais para organizar seu 

trabalho didático. 

A professora Juliana não realiza com muita frequência as atividades do 

Projeto GESTAR na Escola, contudo procura aplicar com os alunos atividades 

contextualizadas, utiliza recursos que os mobilizem a pensar. Mércia, por sua vez, 

apesar das dificuldades para os Cadernos de atividades do Projeto chegarem à 

escola, procura driblar esses percalços usando recursos, como o datashow, ou 

reproduzindo as atividades para os alunos realizarem. A professora relata que foi a 

sua afinidade com o ensino inovador que a levou realizar a formação oferecida pelo 

Projeto GESTAR na Escola. 

 
Por eu gostar de inovar e querer estar sempre aprendendo, eu me 
identifiquei com o projeto. Mas tem muitos professores não aderem porque 
acham que dá muito trabalho. Então, percebo que tem que ter um interesse 
do professor em querer fazer diferente. Dá muito trabalho mesmo no início, 
porque é uma mudança de paradigma, tem que sair da sua zona de 
conforto, mas com o tempo você percebe que diversificar as estratégias de 
trabalho pedagógico, é um ganho muito importante porque você consegue 
atingir um número melhor de alunos, consegue ajudar os alunos que 
apresentam dificuldade em matemática a diminuir esses problemas com a 
disciplina, mobiliza diferentes habilidades dos estudantes, torna o 
aprendizado em matemática mais atrativo e os estudantes mais 
participativos. Eu achei que o meu trabalho como professora se tornou 
muito mais produtivo quando comecei a diversificar a minha prática em sala 
de aula. (Mércia) 
 
 

A professora reconhece que dá muito trabalho adotar essa perspectiva de 

prática pedagógica, mas acredita que a persistência ajuda a superar esse desafio, e 

que o ganho para o estudante é garantido. No entanto, lamenta o fato de muitos 

colegas se recusarem a mudar sua forma de ensinar, por julgarem que dá muito 

trabalho e que não vale a pena investir em algo cujo resultado desconhecem. 

 
Nem todo mundo consegue trabalhar assim, porque não é fácil ter essa 
sensibilidade de levar para sala de aula uma Matemática que não está 
presente nos livros didáticos. E o GESTAR nos possibilita isso. Nas 
atividades do GESTAR aparecem situações sociais presentes no dia a dia. 
[...] Boa parte dos professores, ainda acha que ‘o fazer’ e ‘o resolver’ é a 
única forma de ensinar Matemática. E a gente tem hoje o ENEM que serve 
para provar que essa forma de ensinar precisa ser repensada. Em minha 
opinião essa mudança deve partir do Ensino Fundamental. (Mércia) 

 
 

Os vestígios dessas narrativas discutidas apontam para aspectos favoráveis e 

do Projeto GESTAR na Escola, e para alguna fatores que concernentes aos 

subsídios da prática docente que precisam ser repensados. 
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Os aspectos favoráveis revelam algumas implicações das orientações dos 

professores-formadores do Projeto GESTAR na Escola na prática pedagógica, como 

no caso das professoras Mércia e Juliana que, por já terem sido articuladoras do 

Projeto, tem o seu planejamento influenciado pelas ações do GESTAR na Escola.  

Desvelam-se também alguns fatos pertinentes à implicação no nível da 

formação continuada do Projeto que, de acordo com os sujeitos, reflete em 

mudanças na prática do professor. Por mais ínfima que seja essa influência, algum 

tipo de reflexão proporciona e representa uma importante etapa na mudança dos 

paradigmas que cercam o fazer pedagógico docente.  

No entanto, as implicações em nível das orientações dos formadores e da 

formação continuada do Projeto GESTAR na Escola é um dos fatores que o Projeto 

precisa repensar, pois os professores que não estão seguindo as diretrizes do 

Projeto estão desenvolvendo práticas pedagógicas profícuas que o Projeto deve 

analisar no bojo da formação continuada que oferece. Fica a evidência de que o 

Projeto não está muito distante de contribuir com a formação continuada do 

professor, mas estampa-se claramente a urgência em rever alguns dos fatores que 

emperram uma implicação mais producente na prática pedagógica docente. 

Considerando essas questões, a seguir, discutirei as considerações finais desta 

pesquisa, anunciando algumas propostas que surgiram no decorrer desta pesquisa, 

apontadas pelos sujeitos ou idealizadas por mim. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS. À guisa de uma formação continuada implicada na 
prática pedagógica: perspectivas e possibilidades  

 

[...] precisamos nos preocupar em garantir, para as novas 

gerações, aprendizagens significativas, considerando 

que o fato educacional é cultural, que o papel do 

professor é central e que o núcleo do processo educativo 

é a formação dos alunos, o qual se constitui pelo 

entrelaçamento de processos cognitivos, afetivos, sociais, 

morais, dos conhecimentos, dos fazeres, do uso de 

técnicas ou de recursos diversos e etc..  

(GATTI, 2015, p. 31-32) 

 

 

Chego às considerações finais desta pesquisa com mais incertezas do que 

convicções. Iniciei esta investigação certa de que o Projeto GESTAR na Escola era 

uma proposta de formação continuada que atendia às necessidades do professor e 

às demandas da escola. Tinha evidências que me faziam crer que o Projeto 

GESTAR na Escola era a proposta da SEC-BA para potencializar o trabalho 

docente. Crença essa que nasceu da influência que o Programa GESTAR II – do 

qual o Projeto é oriundo – teve em minha prática docente, quando fui cursista. 

Assim, inicialmente, queria entender como essa proposta implicava na prática 

docente de outros professores. 

No decorrer deste estudo, percebi que seria necessário me despir das minhas 

crenças acerca do Projeto GESTAR na Escola, para dar lugar aos resultados da 

pesquisa, engajada em elucidar as inquietações desta investigação, cuja questão 

principal estava em entender quais são as implicações da proposta de formação 

continuada, oferecida pelo Projeto GESTAR na Escola, na prática pedagógica do 

professor da Educação Básica no contexto da Rede Estadual de Ensino em 

Salvador.  

A finalidade deste estudo foi analisar as implicações dessa formação no 

âmbito da prática pedagógica do professor de Matemática que leciona do 6º ao 9º 

ano do Ensino Fundamental, por ser o público que o Projeto GESTAR na Escola 

atende. Portanto, o objeto de pesquisa são as implicações da formação continuada 

na prática pedagógica do professor. 

Ao longo desta pesquisa, entendi que seria necessário sondar, acerca da 

teoria, o significado de implicação para situar a sua importância diante do objeto 

estudado. Percebi que a implicação, no bojo desta pesquisa, esteve presente em 

três aspectos: no meu engajamento, como pesquisadora, em elucidar a questão 

desta investigação, tendo que conciliar o híbrido aproximação/afastamento; na 
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implicação das orientações dos formadores no fazer pedagógico do professor; na 

implicação da formação continuada do Projeto GESTAR na prática pedagógica do 

professor. Então, precisei atentar para estes três níveis de implicação ao longo de 

todo este estudo. 

Após justificar a importância do estudo da implicação no âmbito desta 

pesquisa, busquei entender quais são as concepções de formação docente e de 

formação continuada que norteiam as ações do Projeto GESTAR na Escola. Para 

isso, realizei um estudo bibliográfico de autores que versavam a respeito, como 

Nóvoa (1995), Gatti (2011), Imbernón (2009, 2010, 2011), García (2009), entre 

outros; abordei essa temática na entrevista narrativa dos quatro sujeitos; analisei 

documentos do GESTAR na Escola – Projeto Político Pedagógico do GESTAR na 

Escola e Guia Geral do Programa GESTAR II – que descrevem as peculiaridades da 

formação que o Projeto oferece. 

No âmbito do que os autores discutem, fica evidente que a formação docente 

não oferece os subsídios suficientes para o professor exercer seu trabalho em sala 

de aula. A formação inicial, desenvolvida pelas Universidades e pelas IES, preza 

pelos aspectos concernentes aos conhecimentos científicos específicos da 

Matemática, em detrimento das concepções de práticas necessárias ao exercício da 

docência, o que leva os professores a buscarem por cursos de formação continuada. 

Os centros de formação precisam garantir que esse processo não seja uma mera 

extensão da formação inicial do professor, e cuidar para que a abordagem não seja 

superficial e distante da realidade da escola na qual o professor atua. De acordo 

com Imbernón (2010), é necessário conhecer a realidade na qual o professor atua e 

as situações problemáticas que ele encontra em sua prática, além de considerar as 

vivências do docente, e proprocionar, de forma colaborativa, a socialização de 

experiências de sala de aula entre os professores. O autor lembra que, assim como 

a educação é complexa, a formação docente não é diferente; sendo assim, deve ser 

organizada de forma integrada entre os formadores, os professores e a gestão 

escolar, discutindo as melhores condições na qual a formação possa ocorrer de 

modo a garantir que atendam às necessidades docentes. 

A perspectiva de formação docente na visão dos sujeitos, considerando o 

quadro profissional na atual conjuntura, também pondera o conflito entre os 

conhecimentos específicos e pedagógicos da formação promovida pelas 

Universidades. Os professores descrevem que essa fragilidade da formação inicial 
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incide num choque de realidade no início da docência. Desse modo, a academia 

precisa rever o processo formativo colocando as problemáticas reais da escola como 

centro da formação, considerando as necessidades dos alunos e as vivências do 

professor experiente. Essas narrativas também evidenciam a diversidade presente 

na sala de aula, que, de acordo com os professores entrevistados, deveria fazer 

parte também do debate acadêmico, com discussão das diferentes estratégias 

metodológicas que podem subsidiar o trabalho do professor nesse contexto. Falam 

ainda sobre a atuação de profissionais sem a formação adequada na área que atua, 

afetando o processo de aprendizagem do aluno. Discorrem sobre os retrocessos e 

os avanços no âmbito da formação docente, considerando o futuro neste aspecto 

promissor. 

O ponto de vista dos professores, no horizonte da formação docente, implica 

aos processos de formação continuada uma responsabilidade premente no contexto 

de fomentar o aprimoramento da prática pedagógica. 

Os significados que aportam à formação continuada, segundo esses 

professores, passam pela necessidade de mudança na prática pedagógica, oriunda 

das lacunas da formação inicial. Eles consideram que a formação continuada 

sempre agrega algo novo ao conhecimento do professor, mas não se podem antever 

os seus efeitos na perspectiva de cada um. As narrativas denunciam que o retorno 

da formação continuada na prática depende de como o professor apreende essa 

prática, de sua predisposição às inovações e das condições de trabalho nas escolas.  

Ficaram evidentes algumas premissas para que a formação continuada tenha 

implicações na prática docente: o desejo do professor em mudar a sua prática, com 

abertura para inovações; e o apoio da escola, fornecendo os materiais necessários 

para implementação das inovações. 

Esta investigação possibilitou-me entender que os professores buscam, no 

Projeto GESTAR na Escola, subsídios para o seu trabalho em sala de aula. Nesse 

contexto, a formação precisa priorizar as situações problemáticas vivenciadas pelos 

docentes no dia a dia da escola; considerar a experiências dos professores, pois 

eles têm muito a contribuir com a sua própria formação, e esclarecer quais são as 

suas reais necessidades; constituir-se de modo colaborativo e integrado, a partir das 

concepções dos formadores, dos gestores da escola e dos docentes; ter como 

centro de atenção a escola e as reais necessidades do aluno; levar em conta o 

desenvolvimento profissional e pessoal do professor; oferecer condições adequadas 
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para que a formação se desenvolva de maneira proveitosa e possa ser efetivada na 

prática docente; ter apoio financeiro externo para garantir a efetivação das suas 

ações. 

A formação docente não pode ser uma atividade exclusiva dos centros de 

formação. A formação se constitui a partir das contribuições colaborativas de todos 

aqueles que compõem a escola: gestores, professores, pessoal de apoio, alunos, 

pais e responsáveis, entre outros.  

A união dos diferentes agentes que compõem a formação de professores 

pode implicar em uma formação mais próxima da necessidade do professor na 

atualidade, mais participativa e que se efetive na prática os seus efeitos, ajudando 

no trabalho pedagógico docente. 

No contexto do GESTAR na Escola, o Projeto se propõe a desenvolver, de 

forma colaborativa, ações voltadas para a prática pedagógica do professor, 

orientadas pelas necessidades do estudante, com foco no desempenho de 

competências e habilidades; oferece Cadernos de atividades, Avaliações 

Complementares (Bimestrais) e simulados/revisão, a partir da matriz de decritores 

da Prova Brasil; promove encontros presenciais e sessões de videoconferências 

para estudos sobre as teorias da educação no âmbito dos processos de ensino e 

aprendizagem, e para discussão de propostas pedagógicas para a sala de aula. 

Nesse limiar, o Projeto contempla, em parte, os requisitos de uma formação 

proveitosa.  

Mesmo diante do cuidado que o Projeto GESTAR na Escola apresenta ter 

acerca da formação continuada que oferece aos professores, percebo que é preciso 

rever alguns aspectos dessa formação. O Projeto tem como protagonistas da 

formação o aluno, o professor e a escola; considera as experiências docentes de 

modo colaborativo; no entanto, não possui apoios externos, e a verba da SEC-BA 

não atende às suas necessidades. 

Para analisar as peculiaridades do Projeto GESTAR na Escola na atuação do 

professor na sala de aula e as suas influências no planejamento docente, foi preciso 

entender como estão colocadas as concepções de prática pedagógica docente no 

âmbito do Projeto. Desse modo, examinei o que discutem teóricos, tais como: 

Maurice Tardif, Gimeno Sacristán e Pérez Gómez, dentre outros; consultei os 

sujeitos desta investigação para saber como vislumbram essa prática; e observei-os 

em seu campo de atuação. 
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Para o professor, a prática pedagógica é complexa. Existe uma série de 

correntes filosóficas e teorias psicológicas que contribuem com as reflexões sobre o 

fazer pedagógico, mas, na prática, o professor precisa fazer inúmeras adequações 

para atender à diversidade presente na sala de aula. A inserção da docência com 

frequência é marcada pelas referências de professores que da formação escolar ou 

da formação inicial. Esses modelos foram dando voz à personalidade construída por 

cada um deles, na constituição da sua própria identidade profissional. 

As narrativas descrevem sobre a visão tecnicista, predominante no ensino da 

Matemática, a importância da reflexão sobre a prática, nesse aspecto, e a 

necessidade de mudança. Aparecem ainda algumas referências com relação ao 

fracasso e o sucesso escolar na aprendizagem da Matemática, e as 

responsabilizações do professor no contexto do planejamento e do improviso. A 

Educação Matemática é lembrada como uma possibilidade de subsídio para a 

prática do professor no aprimoramento das aprendizagens do aluno. 

Com base nas narrativas dos sujeitos entrevistados e na observação do seu 

trabalho em sala de aula, não se pode afirmar com convicção que a proposta de 

formação continuada desenvolvida no âmbito do Projeto GESTAR na Escola é a 

principal responsável pelas mudanças básicas na prática docente. Contudo, fica 

evidente que os subsídios oferecidos pelo Projeto implicam em algumas variações 

de posturas do professor, que, graças às orientações recebidas ao longo da 

formação promovida pelo Projeto, tem buscado refletir sobre a sua prática na busca 

por estratégia que motivem o processo de aprendizagem do aluno. Ressalta-se, 

ainda, que o interesse do professor por práticas pedagógicas que motivem o 

estudante é um dos fatores preponderantes para o sucesso das ações do Projeto no 

seu processo de formação continuada. A predisposição do professor em mudar o 

paradigma da sua prática e sua iniciativa em buscar propostas diferenciadas são 

alguns dos fatores que levam o docente a realizar o curso de formação continuada 

do Projeto GESTAR na Escola e adotar as suas Diretrizes. 

No bojo das expectativas como cursistas e das impressões do professor 

sobre a formação continuada acerca do Projeto GESTAR na Escola, as narrativas 

aclareiam a relevância do papel do formador no planejamento e execução das ações 

do Projeto na unidade de ensino e salientaram a necessidade de intensificar esse 

acompanhamento, haja vista a dificuldade que o professor-cursista apresenta na 
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socialização dos conhecimentos construídos com os seus colegas de área, 

precisando de um apoio para envolver os colegas nas propostas do Projeto. 

Os professores consideram que a formação continuada do Projeto GESTAR 

na Escola auxilia o professor no desenvolvimento de diferentes estratégias 

metodológicas de ensino da Matemática, ajudando a minimizar a sua visão 

tecnicista. Eles afirmam que o Projeto, além de complementar a sua prática, modifica 

a visão de que a escola pública não tem qualidade. Mas salientam também alguns 

pontos nos quais o GESTAR precisa melhorar, como a dificuldade para fazer os 

Cadernos de Atividades chegarem às instituições parceiras. Uma das ações que, de 

forma unânime, os professores entrevistados aderem é a Avaliação Complementar 

(Bimestrais) do Projeto. Eles consideram que, no bojo das ações do GESTAR na 

Escola, esse é um dos elementos mais proveitosos. No entanto, questionam a falta 

de circunspecção da SEC-BA a esse respeito, pois o Projeto tem encontrado uma 

série de dificuldades para fazer as avaliações bimestrais chegarem às escolas, por 

falta de verba e de pessoal de apoio para coordenar essa ação com a precisão 

necessária para que transcorra com regularidade. Nas narrativas dos professores, 

foi recorrente um apelo para que a SEC-BA tenha mais atenção com o Projeto, 

fornecendo o que for preciso para o desenvolvimento das suas ações. 

Um dos princípios do Projeto GESTAR na Escola é a orientação do 

planejamento das atividades do professor, a partir do plano de curso referencial do 

Projeto. Na observação do trabalho dos professores, identifiquei que esse é um dos 

aspectos que apontam para que o projeto seja repensado. Alguns professores não 

realizam o planejamento de suas aulas. A maioria não considera as orientações do 

Projeto no seu plano de curso, sob a alegação de que o plano referencial não atende 

às necessidades específicas da escola. A partir daí, pude esclarecer uma das 

inquietações desta investigação, que seria analisar se os professores cursistas 

adotam as Diretrizes do Projeto em sua prática pedagógica. Entendo que esse 

aspecto é contemplado em parte, pois os professores questionaram as atividades 

dos Cadernos do Projeto, por considerar que algumas dessas atividades não 

atendem ao que eles precisam. E advertem que o Projeto GESTAR na Escola 

precisa levar em conta os problemas reais que eles vivem na instituição que 

ensinam, e oferecer propostas que estejam dentro da realidade que eles encontram 

no dia a dia da sala de aula. 
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O Projeto GESTAR na Escola tem uma representação significativa na 

formação continuada do professor, haja vista a sua caminhada nessa perspectiva, 

fornecendo subsídios ao trabalho pedagógico do professor. Sua implicação na 

prática docente tem se replicado nas Atividades Complementares e na Avaliações 

Bimestrais, mas muito ainda precisa ser feito, considerando as andanças do 

professor nessa conjuntura. 

Para o Projeto atender às necessidades específicas dos professores, seria 

necessário os formadores estarem mais presentes nas escolas, para conhecer de 

perto as necessidades de cada um; fomentar a formação de grupos colaborativos 

nas escolas, para que os professores, de forma autônoma, gerenciem seus 

processos formativos, promovendo discussão de temáticas do seu interesse; 

estimular a produção de narrativas das vivências desses professores em sala de 

aula, proporcionando a troca de experiências. 

Na reinvidicação dos sujeitos, o projeto carece de uma série de fatores que 

eles consideram importantes no processo de formação continuada, a saber: 

 certificar os professores em Nível de Pós-graduação scricto sensu; 

 considerar as condições de trabalho do professor e as suas reais 

necessidades pedagógicas no bojo das atividades que planeja; 

 cuidar para que não prevaleça a visão de vislumbrar melhores resultados 

nas avaliações externas, em detrimento das necessidades de 

aprendizagem do aluno; 

 considerar a opinião dos professores no âmbito das mudanças que 

propõem; 

 considerar as implicações individuais e coletivas na constituição de 

práticas colaborativas e socialização de experiências exitosas; 

 resolver os problemas com a falta de recursos para facilitar o acesso aos 

materiais pedagógicos do projeto. 

Esses foram alguns dos fatores que identifiquei, a partir das narrativas dos 

sujeitos e ao longo das observações de sua atuação em sala de aula. Na opinião 

dos professores, as mudanças constantes nas diretrizes do Projeto dificultam a 

compreensão da proposta. No contexto da extinção do papel do professor-

articulador, por exemplo, consideraram um ganho o fato de todos os professores de 

Matemática terem acesso à formação. Por outro lado, a ausência do papel do 
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coordenador na escola, articulando as ações do Projeto, representou uma perda 

para a perspectiva da colaboração. Todos realizam a formação, mas não há mais 

aquela figura que reúne os colegas para discussão e troca de experiências. 

Desse modo, cada professor realiza o seu planejamento de forma 

individualizada, sem refletir com os colegas da unidade de ensino as possibilidades 

de diversificação nesse sentido, ao ponto de, numa mesma unidade escolar, 

professores que atendem a uma mesma série seguirem planejamentos distintos. 

Assim, é preciso rever com muito cuidado a prática que o professor adota, buscando 

uma parceria mais efetiva, com a finalidade de auxiliá-lo a superar algumas 

dificuldades de aprendizagem de modo colaborativo integrado com os demais 

colegas da escola. 

Esta investigação serviu para explicitar as implicações da formação 

continuada do Projeto GESTAR na Escola na prática pedagógica do projessor. 

Entendo que o Projeto subsidia uma parte do trabalho docente, mas ainda existe 

muito a ser feito. É preciso intensificar a parceria Escola-Projeto-Docente, 

vislumbrando, de modo integrado, uma formação que de fato atenda às 

necessidades da educação na contemporaneidade. 

As implicações da formação continuada no contexto do Projeto GESTAR na 

Escola podem ser evidenciadas em alguns aspectos da prática desses professores, 

conforme percebi na narrativa e na prática dos sujeitos desta investigação. 

Os professores buscam o Projeto GESTAR na Escola com a expectativa de 

encontrar subsídios para a sua prática pedagógica, e, de acordo com as narrativas, 

o Projeto influencia a forma de ensinar de alguns professores, motivando-os, por 

exemplo, a trabalhar na perspetiva de resolução de problemas e a aplicar o uso de 

recursos visuais manipuláveis. 

A implicação das orientações dos professores-formadores no fazer 

pedagógico do professor esbarra na dificuldade do Projeto de fazer os materiais 

pedagógicos do GESTAR na Escola chegarem às instituições. Ainda assim, alguns 

professores driblam de algum modo esses obstáculos, recorrendo a sua criatividade 

para conseguir aplicar as atividades do Projeto com os seus alunos. Cabe ao Projeto 

conhecer esses diferentes fazeres para poder enriquecer ainda mais as suas ações 

no bojo da formação continuada, sobretudo do professor de Matemática. 

Esta pesquisa serviu para clarificar algumas inquietações que motivaram este 

estudo, porém também deu margem a novas inquietações: Se o Projeto GESTAR na 
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Escola tem o estudante como protagonista do seu processo de aprendizagem, esses 

jovens são consultados no bojo do planejamento das atividades do Projeto? Como 

proposta de formação continuada, o Projeto GESTAR na Escola desenvolve as suas 

ações integrada com as IPESs que oferecem a formação inicial dos professores? O 

Projeto GESTAR na Escola está revendo o seu Projeto Político Pedagógico (PPP) a 

partir das Diretrizes Curriculares Nacionais para formação inicial em nível superior 

(cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de 

segunda licenciatura) e para a formação continuada (Resolução CNE/CP 2/2015)? 

Quais são as parcerias que o Projeto GESTAR na Escola estabelece para 

financiamento das suas atividades? A improvisação e a falta de planejamento de 

alguns professores afetam a dinâmica do trabalho em sala de aula? O professor 

poderia gerenciar seu processo formativo no bojo do Projeto GESTAR na Escola a 

partir das suas vivências, estabelecendo os elementos constitutivos dessa 

formação? Quais são as implicações da autoformação por meio de grupos 

colaborativos de professores na prática pedagógica docente? 

Estas indagações foram surgindo ao longo do processo, ao passo que 

deslindavam algumas questões neste estudo. A vontade era de investigar acerca de 

algumas destas questões para incrementar esta pesquisa, entretanto o tempo do 

Mestrado e os percalços que cercam esta etapa de estudo não permitem ao 

pesquisador ir muito além daquilo que se propõe fazer nesse contexto. 

O Projeto GESTAR na Escola é reconhecido pelos professores como uma 

proposta que incide diretamente na prática docente. As atividades que o projeto 

oferece e os subsídios da avaliação orientam uma parte do trabalho letivo dos 

sujeitos desta investigação, mas ainda percebo essa ação muito acurada, uma vez 

que alguns professores exercem essa prática em momentos pontuais e muitos 

docentes que o Projeto atende ainda não conseguem entender a funcionalidade do 

GESTAR na Escola em sua atuação pedagógica. Contraditoriamente, os 

professores aplicam a avaliação bimestral elaborada no âmbito do Projeto, cuja 

matriz foi gerada a partir do plano de curso referencial, que a maioria não segue. O 

Projeto precisa, também, repensar a forma como os seus materiais pedagógicos 

chegam nas escolas, a fim de garantir sua utilização pelo corpo docente. 

Para que a formação continuada implique em mudanças positivas na escola, 

é fundamental que a sua organização considere uma parceria mais efetiva entre a 



193 

proposta de formação e as necessidades do corpo docente em função do aluno, 

ponderando as problemáticas reais vividas no cotidiano da escola.  

O ensino é uma tarefa complexa, pois envolve uma série de fatores externos 

que incidem na prática pedagógica e que não podem ser desprezados. Ao encargo 

do professor, está muito mais que o desenvolvimento de conhecimentos formais e 

científicos, pois este profissional precisa sabe lidar com uma diversidade de 

situações que, às vezes, extrapolam os limites da sala de aula. As transmutações 

científicas e tecnológicas repercutem em mudanças socias que também afetam a 

rotina da escola. Desse modo, uma formação continuada que vislumbre atender às 

necessidades do professor nessa conjutura atual precisa ponderar as práticas socias 

dos estudantes, aliadas às vivências dos docentes experientes, envolvendo-os na 

organização dessa formação e na seleção dos princípios que, de fato, 

consubstanciem essa formação, para que impliquem de modo producente sobre a 

prática educativa do professor. A despeito de tudo, os formadores precisam 

conhecer de perto a realidade vivenciada pelo docente, entender como funciona a 

dinâmica da escola na qual o professor leciona, e os recursos físicos e materiais de 

que dispõem essas instituições educativas. É importante viver a rotina do professor 

no seu local de trabalho, para entender como e em quais condições se desenvolve a 

sua prática, para, juntos, ponderarem o que funciona e o que precisa tensionar, 

ajudando o docente a perceber o que pode ser agregado para contribuir com o seu 

trabalho de forma efetiva e proveitosa. 

As narrativas (auto)biográficas realizadas acerca desta investigação serviram 

para os professores com um processo de reflexão sobre a sua própria prática, 

analisando os aspectos positivos que agregam e analisando em que ponto ainda 

precisam avançar. Esses professores demostraram uma força de vontade em levar 

para a sala de aula estratégias de ensino que ajudassem o estudante na sua 

formação escolar, não apenas no aspecto cultural, mas também na esfera pessoal e 

social do sujeito. A empatia desses professores os fez perceberem que a iniciativa 

docente é determinante para que a educação apresente progressos, e concordo 

com eles. Todavia, também comungamos com a opinião de que essa ação por si só 

não será suficiente, se o docente não contar com o apoio da escola e dos órgãos 

que a regulam, no escopo das condições adequadas de trabalho, fornecendo tempo 

para planejamento, espaço apropriado para o desenvolvimento do trabalho e 

recursos materiais mínimos para o professor pôr em prática o que aprende nos 
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cursos que realiza. As implicações da formação continuada na prática pedagógica 

do professor depende terminantemente das garantias de condições de trabalho 

adequadas. 

A formação do professor também compartilha de uma complexidade, assim 

como a educação. É um processo que não se esgota em uma única temporada. 

Deve ser contínuo, permanente e progressivo. É imprescindível que se desenvolva 

num clima de harmonia e colaboração, considerando uma acentuada reflexão sobre 

os processos individuais e coletivos da prática docente. Nesse aspecto, as 

narrativas (auto)biográficas despontam-se como frutífero recurso de autoformação. 

Vejo a autoformação como um espaço no qual os próprios sujeitos possam 

investigar sobre a sua prática, narrar suas histórias, especular sobre as 

especificidades que contornam seu processo formativo e as práticas que deles 

resultam; um ambiente no qual o professor assuma a autonomia da sua formação, à 

guisa de uma formação continuada que atendam às suas necessidades diante das 

problemáticas que vivenciam no seu dia a dia na escola; uma formação que 

proporcione ao professor a possibilidade de refletir sobre a sua própria experiência, 

com espaço para troca de ideias, discuntindo sobre diferentes concepções, e sentir-

se mais valorizado e mais motivado em implementar metodologias adequadas para 

o estudante. 

Minha experiência com o Grupo de Estudo EMFoco, e a vivência sobre as 

narrativas (auto)biográficas ao longo desta investigação, levou-me a arquitetar que 

uma formação aliando a autoformação com o fomento de grupos colaborativos pode 

render bons frutos. Penso que o Projeto GESTAR na Escola poderia incentivar, com 

o aval da SEC-BA, a formação de grupos de professores nesta perspectiva, mas 

com possibilidades de receber financiamentos externos, de órgãos como o Banco 

Mundial, a Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia, ou de outros que possam 

subsidiar a carência pública por recursos monetários que aflinge o Estado no 

momento atual. O desígnio está na constituição de grupos colaborativos de 

professores, tendo em vista a autoformação continuada, e, como protagonista na 

organização deste processo formativo, o próprio professor. Uma formação de grupo, 

de cunho voluntário, no qual os integrantes, numa perspectiva de autoformação, 

investiguem sobre a sua própria prática, por meio de um memorial em que relatem 

sobre a sua experiência docente e socializem seus ensaios com o grupo para troca 

de ideias. 
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A análise das narrativas pode enriquecer esse trabalho, na busca por 

elementos da prática que possibilitem elencar as necessidades desses docentes na 

elaboração de uma proposta de formação continuada que implique produtivamente 

nas especificidades da prática pedagógica docente. 

É importante considerar, ainda, a possibilidade de certificação para haver a 

motivação que alguns dos sujeitos desta investigação reivindicaram, pois, no escopo 

das condições de trabalho do professor, não se pode deixar de considerar também o 

aspecto financeiro. 

Desse modo, vejo a possibilidade de se realizar uma formação continuada 

que atenda ao que, de fato, efetiva-se no processo de aprendizagem do estudante 

com implicações na prática pedagógica docente, para que os professores possam 

se sentir mais motivados a incrementar a sua prática em sala de aula, engajados na 

tarefa de preparar o estudante para os desígnios do futuro. 

Com esta exposição, espero poder contribuir com o Projeto na sua proposta 

de formação continuada para os professores da Rede Estadual de Ensino, tendo em 

vista estudos futuros no âmbito desta discussão. Sendo assim, encerro minhas 

palavras nestas (in)conclusões, convicta de que não posso parar esta investigação 

por aqui, pois este fim, para mim, representa um proeminente recomeço. 
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS I 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E 
CONTEMPORANEIDADE – PPGEduc / 

Mestrado e Doutorado 
 

ROTEIRO DA ENTREVISTA NARRATIVA 

 

Instrumento para coleta de dados junto aos Professores-cursistas do GESTAR na 

Escola. 

 

Este instrumento compreende parte da Pesquisa de Mestrado intitulada “Formação 

Continuada de professores da Educação Básica: implicações para a Prática 

Pedagógica Docente”, que está sendo desenvolvido pela Pesquisadora Enoilma 

Simões Paixão Correia Silva no contexto do Programa de Pós-Graduação em 

Educação e Contemporaneidade – PPGEduc da UNEB envolvendo os Professores 

da Rede Estadual de Ensino de Salvador que são Cursistas do projeto GESTAR na 

Escola, problematizando quais são as implicações do programa de formação 

continuada oferecido pelo GESTAR na prática pedagógica docente, com a finalidade 

de definir as concepções de formação docente e de formação continuada de 

professores no contexto do GESTAR na Escola; identificar quais são as influências 

da proposta de formação continuada do GESTAR no planejamento das ações 

didáticas do professor; e desvelar, a partir das narrativas do professor-cursista, as 

peculiaridades da sua atuação profissional e seu ponto de vista dasinferência do 

GESTAR no contexto da sua prática pedagógica. 

 

Desde já, agradeço a sua colaboração. 

 

Convido você para uma viagem. Para contar uma história, onde você é o narrador e 

o protagonista. Por isso, pense, reflita e busque recordar os momentos significativos 

de história de sua formação, buscando destacar aspectos significativos que 

contribuíram para a sua formação com professor de Matemática. Se julgar 

necessário, consulte documentos, relatos, fotos e procure narrar a sua história com 

lisura. 
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Em sua narração aborde os seguintes pontos: 

 

1. Aspectos significativos do percurso formativo (vivência escolar). 

 

2. Ser professor: a escolha de uma profissão 

 

3. Concepções de prática pedagógica 

 

4. Perspectivas da formação do professor 

 

5. Avaliação da sua função docente 

 

6. Significados que aportam a formação continuada  

 

7. Expectativas pessoais como cursista do GESTAR na Escola 

 

8. Expectativas e impressões do projeto GESTAR na Escola  

 

9. Ser professor/professora hoje: aprendizagens e desafios 
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professoras: movimentos entre o 
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2011 
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2011 
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Dizeres de professoras em relato 
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GESTAR II em foco 

Ely Alves Miguel 2011 

Mestrado 
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Continua 
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Waldney Jorge de 
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Limites e potencialidades em 
educação matemática de 
diferentes programas de 
formação continuada na 
perspectiva de professores de 
escolas públicas de Três 
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Marcela dos Reis 
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Mestrado em 
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Trabalho 18 

A disciplinarização docente: uma 
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disciplinador do Programa 
GESTAR II 

Lívia Aparecida 
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2012 
Mestrado 
Acadêmico em 
Letras 

Trabalho 19  

A constituição do sujeito 
professor e sua aprendizagem 
em situação de formação 
continuada 

Marcia Vanderlei 
de Souza 
Esbrana 

2012 
Doutorado em 
Educação 

Trabalho 20 

As interfaces da Língua 
Portuguesa frente às práticas 
pedagógicas: narrativa de uma 
professora no programa Um 
GESTAR em cada Escola 

Ana Sheila 
Soares 
Mascarenhas 

2012 
Mestrado 
Profissional em 
Teologia 

Trabalho 21 

Políticas de formação continuada 
de professores em Mato Grosso: 
uma análise discursiva do 
Programa GESTAR 

Joelma Aparecida 
Bressanin 

2012 
Doutorado em 
Linguística 

Trabalho 22 

A prática profissional de 
professores do Distrito Federal a 
partir do curso GESTAR II 
Matemática 

Deire Lúcia de 
Oliveira 2013 

Mestrado 
Acadêmico em 
Educação 

Trabalho 23 

As percepções de professores de 
Língua Portuguesa sobre o 
programa de formação 
continuada GESTAR II e sua 
contribuição para o trabalho com 
gêneros textuais/discursivos 

Leila Mattos 
Sombrio 2013 

Mestrado 
Acadêmico em 
Educação 

Trabalho 24 

Políticas Públicas e Formação 
Docente: um estudo dos 
programas GESTAR II e 
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Jailda Evangelista 
do Nascimento 
Carvalho 

2013 
Mestrado 
Acadêmico em 
Educação 

Trabalho 25 

Formação continuada de 
professores de matemática: um 
estudo sobre a práxis docente no 
programa GESTAR II na Bahia 

Analdino Pinheiro 
Silva Filho 

2013 
Mestrado 
Acadêmico em 
Educação 

Trabalho 26 
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professores da educação básica: 
um estudo sobre o Programa 
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Anderson Rios 
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2014 
Mestrado 
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Continua 
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Trabalho 27 
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GESTAR II 

Alexandra 
Patrocínio 
Nogueira 

2015 

Mestrado 
Acadêmico em 
Estudo de 
Linguagens 

Trabalho 30 

A Escola Estadual Cristo Rei e o 
GESTAR II: apropriações de um 
programa de formação 
continuada 

Maria da 
Conceição Borba 
de Albuquerque 

2015 

Mestrado 
Profissional em 
Gestão e Avaliação 
em Educação 
Pública 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 
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QUADRO V. Objetivos gerais dos trabalhos mapeados. Período: 2005-2015 

Trabalho Objetivo Geral Trabalho Objetivo Geral 

Trabalho 1 

Analisar aspectos da 
experiência de formação 
continuada em serviço de 
professores que atuam nas 
séries iniciais do Ensino 
Fundamental desenvolvida no 
município de Natal por meio do 
Programa Gestão da 
Aprendizagem Escolar 
(GESTAR) no período de 2002 
a 2005. 

Trabalho 6 

Verificar se a capacitação 
oferecida através do Programa 
Gestão da Aprendizagem 
Escolar – GESTAR, em Língua 
Portuguesa, no município de 
Guajará-Mirim, Estado de 
Rondônia, no período de 2006 a 
2008, promoveu mudanças 
significativas na prática 
pedagógica desses 
professores. 

Trabalho 2 

Analisar o processo de 
formação continuada em Língua 
Portuguesa, do GESTAR, dos 
professores de 2ª a 4ª série do 
Ensino Fundamental da Rede 
Municipal de Campo Grande-
MS, e dos monitores envolvidos 
no Programa ao longo dos anos 
2001 e 2002. 

Trabalho 7 

Analisar as contribuições, os 
limites e as dificuldades do 
Programa GESTAR II de 
Matemática na atividade 
docente, à luz das conexões 
socioeducacionais 
estabelecidas na escola pública 
CAIC de Palmas – TO na região 
amazônica brasileira. 

Trabalho 3 

Investigar as possíveis 
contribuições de um projeto de 
formação de professores em 
serviço, o GESTAR – Gestão da 
Aprendizagem Escolar. 

Trabalho 8 

Analisar criticamente a proposta 
teórica e prática das atividades 
apresentadas no TP3 do 
programa Gestão da 
Aprendizagem Escolar para o 
trabalho docente com os 
gêneros na sala de aula. 

Trabalho 4 

Conhecer e analisar as práticas 
docentes em sala de aula; 
identificar os conhecimentos 
lingüísticos das professoras e 
suas concepções; investigar os 
significados e sentidos 
atribuídos à produção de textos 
com escrita espontânea e 
reescrita. 

Trabalho 9 

Analisar se as dimensões 
epistemológicas e 
metodológicas da proposta de 
formação, na área da 
linguagem, eram incorporadas 
no discurso e na prática dos 
professores, bem como 
perceber como a EAD poderia 
ser concebida como 
modalidade importante na 
formação continuada de 
professores no contexto do 
programa Gestar (Gestão de 
Aprendizagem Escolar). 

Trabalho 5 

Investigar como professores de 
Ensino Fundamental I percebem 
e expressam sua motivação e 
aprendizagem da docência em 
seu trabalho e em seu processo 
de formação, identificando 
elementos presentes nesses 
processos que contribuam para 
compreensão do processo de 
formação de professores como 
aprendizes adultos. 

Trabalho 10 

Analisar os percursos de 
letramento de três professoras 
de Língua Portuguesa de uma 
turma do GESTAR II e o reflexo 
desses percursos nas suas 
atuações como agenciadoras 
do letramento dos seus alunos. 

Continua 
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Continuação 

Trabalho Objetivo Geral Trabalho Objetivo Geral 

Trabalho 11 

Analisar as orientações teóricas, 
bem como as questões de produção 
escrita da Unidade 22, no interior do 
TP6, a fim de verificar se essas 
propostas possibilitam aos 
professores o real desenvolvimento 
das capacidades de linguagem 
necessárias no processo de 
produção de textos. 

Trabalho 18 

Analisar as prática discursivas de 
subjetivação do GESTAR II, 
verificando como o professor de 
Língua Portuguesa (6º ao 9ª ano) 
é disciplinarizado para a prática 
docente. 

Trabalho 12 
Analisar o Gestar II considerando 
as possíveis contribuições para o 
ensino de língua materna. 

Trabalho 19 

Desvelar a aprendizagem do 
sujeito professor de língua 
portuguesa 
em situação de formação 
continuada 

Trabalho 13 

Investigar a concepção dos 
professores e formadores sobre o 
Programa Gestão da 
Aprendizagem Escolar /Língua 
Portuguesa – GESTAR II. 

Trabalho 20 

Analisar a importância da 
Educação Comunitária, no contexto 
do Ensino Religioso, das práticas 
pedagógicas e dos saberes 
necessários para o ensino de 
língua materna a partir da visão do 
que é ser docente e sua relação 
com a construção de uma 
identidade profissional e sua 
dimensão. 

Trabalho 14 

Compreender como professoras 
em cursos de formação 
continuada constroem seus 
dizeres em um gênero próprio 
dessa esfera, na interface com a 
escolar. 

Trabalho 21 

Compreender quais sentidos são 
colocados em evidência e quais 
são silenciados nos programas de 
formação continuada de 
professores, pensando a relação 
entre um imaginário de educação 
pública de qualidade com a nossa 
formação social. 

Trabalho 15 

Identificar como o Programa 
Gestar II se concretiza num 
aprender para o professor de 
Língua Portuguesa e como essa 
aprendizagem é expressa nos 
enunciados produzidos pelos 
professores. 

Trabalho 22 

Identificar e analisar as possíveis 
contribuições para a prática 
docente, do programa de formação 
continuada Gestar II Matemática, 
para dois sujeitos que participaram 
da primeira turma no DF, dois anos 
após a conclusão do curso. 

Trabalho 16 

Descrever e analisar a 
experiência buscando fazer uma 
análise reflexiva das ações 
desenvolvidas e de sua 
pertinência para a abordagem 
dos gêneros textuais como 
objetos de ensino de língua 
materna, especialmente, quanto 
à aplicabilidade teórico-
metodológica dessa proposta 
em sala de aula. 

Trabalho 23 

Constatar as percepções de 
professores de Língua 
Portuguesa sobre o Programa 
GESTAR II e sua contribuição 
para o trabalho com gêneros 
textuais/discursivos. 

Trabalho 17 

Identificar e analisar, limites e 
potencialidades de diferentes 
Programas de Formação 
Continuada em Educação 
Matemática, na perspectiva de 
professores que ensinam 
Matemática no Ensino Fundamental 
da Rede Pública de Três Lagoas. 

Trabalho 24 

Investigar a partir dos documentos 
que os sustentam e da prática 
realizada, a importância desses 
programas para formação dos 
professores que trabalham nas 
escolas rurais no município de 
Coronel João Sá- BA, nos anos de 
2009 e 2010. 

Continua 
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Continuação 

Trabalho Objetivo Geral Trabalho Objetivo Geral 

Trabalho 25 

Analisar como a práxis docente 
é compreendida no âmbito da 
proposta político-pedagógica do 
Programa GESTAR II de 
Matemática na Bahia. 

Trabalho 28 

Investigar a prática docente 
assumida por professores com 
formação em Língua Portuguesa 
voltando sua atenção para o 
desenvolvimento de atividades 
em sala de aula, com interesse 
mais específico em conhecer de 
que modo esses professores com 
formação no Programa de 
Gestão da Aprendizagem Escolar 
- Gestar) se apropriam do 
conhecimento adquirido para 
realizar a Transposição Didática. 

Trabalho 26 

Desenvolver uma discussão 
sobre as políticas de formação 
de professores da Educação 
Básica, implementadas a partir 
dos anos 1990 no Brasil, 
especificando aquelas voltadas 
à formação continuada e 
particularizando esta discussão 
em um estudo sobre as 
contribuições do Programa 
Gestar no Estado da Bahia, 
percebidas em uma amostra de 
profissionais que participaram e 
participam de suas ações, no 
que se refere à melhoria da sua 
formação e das suas práticas 
docentes. 

Trabalho 29 

Desenvolver um estudo do 
Programa Gestar II da área de 
Língua Portuguesa, com o intuito 
de entender o lugar da literatura 
em um programa de formação 
continuada de professores 

Trabalho 27 

Investigar a compreensão dos 
professores, que participam do 
Programa GESTAR, sobre a 
governança educacional e a 
presença do Banco Mundial na 
política de formação e prática 
docente no Brasil. 

Trabalho 30 

Analisar o desenvolvimento do 
Programa GESTAR II na Escola 
Cristo Rei, identificando suas 
contribuições na prática 
pedagógica dos professores e 
suas consequências no processo 
de ensino e aprendizagem no 
período de 2010 a 2011. 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 
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QUADRO VI. Principais autores dos trabalhos mapeados. Período: 2005-2015 

Trabalho Principais autores consultados 
Trabalho 1 Schaff (1995); Libâneo (1998); Castells (1999); Harvey (1993); Cabral Neto (2001); 

Macêdo (2002); Nunes (2000); Kuenzer (1999); Machado (1994); Ribeiro (2001); Tigre 
(1993); Gentili (1998); Costa (2001); Freitas (1995); Severino (1998); Schön (1995); 
Imbernón (2004); Carrascosa (1996); Delors (2003); Kapaz (1993); Castro (2001); 
Casassus (2000); Shiroma (2002); Frigotto (1993). 

Trabalho 2 Imbernón (2001, 2004); PCNLP (BRASIL, 1997); Programas especiais (BRASIL, 
2002); Referencial para formação de professores (BRASIL, 1999); Cadernos TP1 e 
TP2 (BRASIL, 2002); Contreras (2002); Flores e Pacheco (1999); Garcia (1997); 
Geraldi (1997); Koch e Travaglia (1991); Lerner (2001); Libanio (2001); Lopes, H. 
(1991); Lopes, E. (2001); Lüdke e André (1996); Machado (2004); Manguel (1999); 
Mauro (1991); Nóvoa (1995, 1997); Schön (2000); Silva, E. (2000); Silva, J. (2004); 
Solé (1998). 

Trabalho 3 Kochhann (2002); Tardif (2002); Fiorentini, et al. (1998); Gonçalves e Fiorentini (2005); 
Ponte (1998); Darsie (1998); Zabala (1998, 1999, 2002); D’Ambrósio (1999, 2005); 
Lopes (2005);  Melo (1999); Bairral (2005); PCNEF (1998); Borralho (1995); Pirola 
(1995, 2000); Cabrita (1998); Miskulin (1999); Marco (2004); Nacarato (2005); 
Pavanello e Andrade (2002); Kuenzer (1999); Campos (2000); Viana (2005); 
Kobayashi (2003); Lopéz (1995); Piaget e Inhender (1993); Hoffer (1977); Del Grande 
(1994); Frostig e Horne (1964, apud Del Grande 1994, p. 157); Lorenzato (2006); 
Sternberg (1994); Freitas (2005); Silva (2000); Pimenta (2002); Klausmeier (1977); 
Alemany et al. (1997); Echeverría e Pozo (1998); Weissmann (1998); Pozo e Angón 
(1998); Pozo e Crespo (1998); Pozo (1999, 2000); Moron (1999); Coll e Valls (2000); 
Coll et al. (1998); Pozo (2000); Sarabia (2000); Brito (2001); Gonçalves e Brito (2001); 
Moron e Brito (2001); Pirola e Brito (2001); Cañas et al. (2004); Coll e Martín (2004); 
LDB (BRASIL, 1996); PCNEF (BRASIL, 1998). 

Trabalho 4 Bakhtin (2003, 2004); Brandão (2005); Brasil (1998); Guia Geral GESTAR (Brasil, 
2005); PCN (Brasil, 2000); Cagliari (2004), Contreras (2002); Faraco (2005); Freire 
(2000); Frigotto (2012); Gerakdi (2003); Goodson (2003); Lüdke (2001); Marcushi 
(2004); Minayo (1994); Orlandi (2003); Possenti (2003, 2006); Saviane (2003); Soares 
(2004, 2005); Tardif (2006), Tardif e Lessard (2005); Veiga (2004, 2006); Vygotsky 
(2001, 2003, 2004). 

Trabalho 5 André (1995); Lüdke (2004); Lüdke e André (1986); Bogdan e Biklen (1994); Charlot 
(2000); Giroux (1987, 1997, 2003); Hernández (1998); Marcelo García (1999); Marin 
(1996); Nóvoa (1992); Pérez Gómez (2001); Tanuri (2000); Triviños (1987).   

Trabalho 6 Freire (1996); Nóvoa (1991); Pimenta (2006); Tardif (2005); Bagno (2003); Gnerre 
(1991); Geraldi (2001); Lyons (1981); Vygotsky (1981); Forquim (1993); Apple (2000); 
Chizzotti (2006); Triviños (1987). 

Trabalho 7 D’Ambrósio (1990, 2007); Skovsmose (2008); Nacarato, Mengali e Passos (2009); 
Aumouloud (2007); Pais (2008); Muniz (2008); Pais (2006, 2008); Lintz (1999); 
Chevallard, Bosch e Gascón (1997); Morin (2002); Brocado e Oliveira (2005); 
Mezzaroba (2009); Pires (2000); Dias e Silva (2008); Baccarin (2008); Fazenda 
(2008). 

Trabalho 8 Oliveira (2006); Rafael (2001); Magalhães (2001); Signorini (2006); Guedes-Pinto, 
Gomes, Silva (2005); Aparício (2001); Rafael (2001); Pimenta (1999); Duarte (2003); 
Meirieu (2002); Giroux (1997); Bairral (2003); Tancredi (1998); Kleiman (2001); 
Magalhães (2001); Soares (1998); PCNLP (BRASIL, 1998); Rojo (2006); Silva (2001); 
Costa (2006); Pompílio et alii (2006); Bakhtin (1952-53/1979, 2003); 
Bakhtin/Volochínov ([1929], 2006); Souza (2002); Grillo & Cardoso (2003); Machado 
(2007); Lopes-Rossi (2005); Verret (1974); Chevallard (1991); Barbosa (2001); 
Gonçalves (2007). Spinoza (1677/1954); Marx (1845/1951); Vygotski (1934/1997); 
Bueno (2007); Thiollent (2004); Andaloussi (2006). 

Continua 
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Continuação 

Trabalho Principais autores consultados 
Trabalho 9 Garcia (2000); Preti (1996, 2000); Moore e Kearsley (2007); Belloni (2006); Alonso 

(1996); Alonso e Neder (1996); Fundescola (2002); Guia Geral do Gestar (2006); 
Pimenta (1992, 2007); Luckesi (1997); Libâneo e Pimenta (2006); Geraldi (2003); 
Oliveira (1991, 1995); Rego (1995); Bakhtin (2002); Possari e Neder (2001); Koch e 
Elias (2007); Possenti (2003); Orlandi (2003); PCN (BRASIL, 2001); Libâneo (2003); 
Nóvoa (1995, 1996); Sacristán (1995); Ghedin et al. (2008); Referencial para formação 
de professores (BRASIL, 1999); Bogdan e Biklen (1994); Lüdke e André (1986); Stake 
(1998); Triviños (1994); Neder (2000); Orlandi (2000, 2003). 

Trabalho 10 Moita Lopes (2008); Barton e Hamilton (2000); Kleiman(1995, 2001, 2008); Hall (2003, 
2009); Minayo(1999); Lüdkee André (1986); Delory-Momberger(2008); Josso(2004). 

Trabalho 11 Nóvoa(1992, 2009); Schön (1992); Magalhães (2004); Ferreira (2003); Brito (2006); 
PCNLP (BRASIL, 1998); Dolz e Schneuwly (2004); Reinaldo (2005); Barros-Mendes 
(2005); Bakhtin (2003, 2004); Fiorin (2006); Brait (2000, 2008); Sobral (2008, 2009); 
Soares (1998, 2000); Kleiman (1995, 1998, 2001, 2005); Barbosa (2001); Paes de 
Barros (2005); Rojo (2003, 2005, 2009); Dolz e Schneuwly (2004); Vygotsky (1996, 
2007); Oliveira (1997); Freitas (2006) e Rego (2008). 

Trabalho 12 Foucault (2003); Mendonça (2006); Bakhtin (1999, 2003); Castilho e Castilho (1993); 
Koch (2004); Marcuschi (2003); Orlandi (2006); Cereja (2002); Santos (2000); Barros 
(2007); Geraldi (1988, 1993); Travaglia (2003); Calil (2008); PCNLP (BRASIL, 2006); 
Soares (1997); PCNLP (BRASIL, 1997); Possenti (1989, 2003); Rocha (2000); Candau 
e Lelis (1995); Guia geral (BRASIL, 2006); Martins (1998); Faraco (2006). 

Trabalho 13 Azevedo (1963); Ghiraldelli Jr (2006); Saviani (2007); Vieira e Gomide (2008); Aranha 
(2006); Falsarella (2004); Pérez Gómez (2007); Sarmento (1994); Libâneo (1986, 2004); 
Maciel e Shigunov (2004); Imbernón (2010); Adorno (1995); Gardner (2007); MEC 
(2002);LDB (BRASIL, 2006); Marinho (2009); Scheibe (2002). 

Trabalho 14 Bakhtin e seu Círculo (1926; 1929; 1952-53; 1959-61/79; 29/1961-62; 1970-71/79; 1974-79; 79); 
Vygotsky (1998 [1930]); Máximo e Nogueira (2009); Tardif (2002); Freire (1996); Socorro (2009); 
Silva (2011); Fiade Silva (2009); Rojo (2000, 2008, 2009); PCNLP (BRASIL, 1998); Soares 
(1998); Bunzen (2006); Geraldi ([1984] 2003); Rojo e Cordeiro (2004); Brait (2000); Coracini 
(2006); Pimenta (2002); Fernandes (2009); Candau (1996); Tardiff (2002); Nóvoa (2009); Petroni 
eSocorro (2009); André (2001, 2009); Kleiman (2001, 2005); Magalhães (2004); Kleiman e 
Matêncio (2005); Bunzene Mendonça(2006); Signorini (2006, 2007); OCEM (BRASIL, 2006); 
Dolz (2009); Máximo e Nogueira (2009); Paes de Barros (2008); Sartori (2008). 

Trabalho 15 Silva (1995); Vieira (2000); Severino (2003); Laberee (2000); Silva (1995); Oliveira 
(2003); Peixoto (2003); Santos (2004); Gajardo (2002); Rodriguez (2006); Guia Geral 
(2005, 2006); Gatti e Sá (2009); Geraldi (1998); Marchesi (2002); Plano Estadual (2006-
2016); Morduchowicz (2002); Severino (2002, 2003); Vieira (2000); Soares (2000, 2002); 
Orlandi (2001); Bagno (2004); Perrenoud (2000); Gimeno Sacristán e Perez Gómez 
(1983); Knowles, Cole e Presswood (1994); Mizukami (2002); Marcelo Garcia (1992, 
1999, 2009); Imbernón (2009, 2010) e Nóvoa (1992); Rios (2006); Bogdan e Biklen 
(1994); Bardin (2009); Laville e Dionne (1999); Triviños (1987); Gil (1999). 

Trabalho 16 

Brasil (1997, 1998, 2001, 2002, 2006, 2008); Marcuschi (1997, 2003, 2008); Fávero e 
Koch (1983); Luft (1997); Geraldi (1997); Perini (1985, 2000); Libâneo e Pimenta (2006); 
Perrenoud (2000, 2002); Magalhães (1997, 2001); Kleimam (2000, 2001, 2006); Bakhtin 
(1997); Soares (2002); Barbato (2008); Coroa (2008); Koch (2008, 2009, 2010); John 
Swales (1990); Alves (1986); Moya (1996); Gomes (2009); Vergueiro (2004, 2009, 2010); 
Ramos(2010); Bronckart (2004, 2009); Andrade (2008); Coelho (2000). 

Trabalho 17 

Shulman (1986, 1987, 1989); Marcelo Garcia (1999); Gatti et all (2011); Gatti (2007, 
2008); Freitas (2007); Fiorentini (2008); Soares (2004); Silva (2002); Oliveira (2003); 
Mello (2008); Souza (2009); André (1999); Esteves (2009); Collares (1999); Fusari 
(1992); Bertucci (2008); Simões (2009); Dalben (2010); Casadei Salles (2006); 
(Teixeira, 2009); Nóvoa (1995); Marcelo e Vaillant (2009); Ponte (1992, 1998); Wilson, 
Shulman e Richert (1987); Mizukami (2004); Chizzotti (1991); Richardson (1999); 
Lüdke e André (1986); Bardin (1977); Franco (2003). 

Continua 
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Continuação 

Trabalho Principais autores consultados 

Trabalho 18 
Saussure (1999); Marcushi (2008); Backtin (1997, 2006); Mussalim (2003); 
Possenti (2004; Gregolin (2001, 204, 2008); Orlandi (2007); Foucalt (1979, 1988, 
1995, 2003, 2008); Nóvoa (1999); Sacristán (1999). 

Trabalho 19 

Vigotski (1988, 1990, 1991, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002, 2003); Leontiev (1978, 
1983); Daniels (2002, 2003); Libâneo (2004); Freire (1997, 1983, 1997, 1999); 
Davidov (1988); Nóvoa (1991, 1992); André et al (1999); Gatti (2003, 2008); 
Huberman (1995); Marin (1995); Imbernón (2006); Arroyo (2001); Brasil (1998); 
Hernández (1998); Placco e Souza (2006); Tanuri (2000); Brzezinski e Garrido 
(2001); Bardin (1977); Severino (1993); Guia Geral (Brasil, 2008); Facci (2004); 
Freitas (2002); García e Guarch (2005); González Rey (2003, 2004). 

Trabalho 20 

Mattos e Silva (2000); Brasil (1996); Lodi e Araújo (2007); Declaração Universal 
dos Direitos Humanos (2007); Delors (1998); Morin (2009); Medina (2007); 
Libâneo (1983); Xavier (2005); Pimenta (1999); Santos (2010); Nóvoa (2003); 
Brezezinski (2002); Saviani (2000). 

Trabalho 21 

Orlandi (1999, 2001, 2004, 2007, 2010); Silva M (2006, 2007); Duarte (2008); 
Pfeiffer (1997, 2003, 2010, 2011);Pêcheux(1990);Zoppi-Fontana (1997); 
Guimarães (2001, 2003); Foucault (2009); Azevedo (2001); Fonseca (1998); 
Wacquant (2001); Leher (1999); Banco Mundial (2011); Figueiredo (2009); Miguel 
e Vieira (2008); Cury (2002, 2008); Brasil (1988, 1996, 2001, 2008); Cury, Horta e 
Fávero (2001);Silva J (2010); Lagazzi (1988, 2010); Campos (2009); Chauí 
(1999);Ghiraldelli Jr (2009); Di Renzo (2005); OCS Mato Grosso (2010). 

Trabalho 22 

Alves (2004); Arroyo (2007, 2008); Bardin (2011); Bauer e Gaskell (2010); Bonetti 
(2007); Guia Geral do GESTAR (Brasil, 2008, 2008); Brousseau (1996); Charlot 
(2005); Chevallard (1995); D’Ambrosio (2010); Nóvoa (1995, 1997, 1999); 
Passeggi (2001); Ponte (1995, 1998); Fiorentini e Lorenzato (2007); Fiorentini e 
Nacarato (2005);  Fiorentini e Reis (2009); Gatti (2003, 2008); Gatti e Barretto 
(2009); Gimeno Sacristán (1995, 1999); Kochhann (2007). 

Trabalho 23 

Bakhtin (2003 [1952, 1953]); Imbernón (2001, 2010); Gatti (2008);Gatti e André 
(2010); Lüdke e André (1986); Nóvoa (2002);Tardif (2005, 2011); Demo 
(1998);Hubermann (1989); Lüdke (2009); Marcuschi (2003); Libâneo (2004); 
André (2001, 2010); Vasconcellos (2006); Saviani (2008, 2009); Santos (2007); 
Soares (2001, 2002); Vázquez (1977); Brasil (2008); Geraldi (2003); Possenti 
(2003); Bagno (2002); Gomes-Santos (2004); Bronckart (1999); Schneuwly e Dolz 
(1999, 2004); Rojo (2000, 2005); Barbosa (2000); Bardin (1977); Gamboa (2009); 
Charlot (2001); Gatti (2008); Menslin (2012); Arroyo (2011); Silva (1999); 

Trabalho 24 

Gil (1999); Frigotto (1995, 1999, 2002, 2006); Marx (2003); Demo (1995); 
Cheptulin (1982); Oliveira (2007); Lüdke e André (1986); Mészáros (2008); Pistrak 
(2000); Marx e Engels (1971); Adorno (1995); Tonet (2007); Caldart (1997); 
Arroyo (2007); Jesus (2010); Taffarel (2011); Freitas (1995); Caldart (1997, 2000, 
2002, 2004, 2008, 2010); Freire (1979, 2005); Molina (2008); Leite (1999); Brasil 
(1996, 2010); Batista (2008); Brasília (2002, 2004, 2011); Kolling (2002); INEP 
(2009, 2010, 2011); CENSO (2010); Marx (1971, 2003); Vázquez (2007, 2011); 
Cortella (2010); IBGE (2000, 2010); Torres (2010); Gatti (2006); Pimenta (2008); 
Machado (2001); Manfredi (2009). 

Trabalho 25 

Vázquez (2011); Sacristán (1999); Giroux (1997); Fusari (1997); Nóvoa (1995); 
Pimenta (2009, 2011);Gatti, Barretto e André (2011); André (2009, 2010);Rios 
(2010); Stake (2011); Gatti, Sá Barreto e Marli (2011); Severino (2006); Unesco 
(1998, 2000); Casassus (2001); Delors (2010);Brasil (1993, 2000, 2001, 2005, 
2008); Sheibe (2010); Valente e Romano (2002);Paiva e Araújo (2008); Macedo 
(2006); Shiroma, Garcia e Campos (2011);Kuenzer (2011); Fiorentini e Lorenzato 
(2012); 

Continua 
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Trabalho Principais autores consultados 

Trabalho 26 

Constituição Federal (Brasil, 1988), LDB (1996); PDE (Brasil, 2007); Guia Geral 
do GESTAR (2010); Brzezinski (2008); Demo (1993, 2002); Gatti (2008, 2011); 
Gatti e Barreto (2011); Libâneo (2011); Pimenta (2002); Tanuri (2000); Saviani 
(2008, 2009); Severino (2007); Veiga (2001). 

Trabalho 27 

Orlandi (1999); Macedo (2006); Marconi e Lakatos (2008); Demo (1995); Arroyo 
(2000); Ball (1998, 2004); Ball e Mainardes (2011); Maguire e Ball (2011); Borges 
(2003, 2004); Bressanin (2010, 2011, 2012); Brzezinski (2009); Maués (2011); 
Carnoy (2002); Freire (2002, 2011); Marcelo García (1999); Gatti, Sá Barreto e 
André (2011); Gil (2008); Libâneo (2004); Lüdke e André (1986); Constituição 
Federal (Brasil, 1988), LDB (1996); Guia Geral do GESTAR (2008). 

Trabalho 28 

Bakhtin (2012); Chevallard (1991); Rafael (2001); Imbernón (2010, 2011); Aquino 
(2001); Schön (1995); Bolzan (2002); Perrenoud (2002); Gatti (2011); Oliveira 
(2013); LDB (BRASIL, 1996); Guia Geral (BRASIL, 2008, 2009); PCN (BRASIL, 
1998, 2002); Zabala (1998); Wittke (2007); Geraldi (2005); Zuin e Reyes (2010); 
Tardif (2011); Pimenta (2009); Nóvoa (2011); Tardif e Lessard (2011); Garcia 
(1999); Facci (2004); Bogdan e Biklen (1994); Lüdke e André (1986); Minayo 
(2012). 

Trabalho 29 

Falsarella (2004); Carvalho et al (1999); Balzan (1996); Victorio Filho (2002); 
Nóvoa (1992, 1995); Mizukami (1996); Huberman (1992); Candau (1996); Gatti 
(2008); Charlot (2000); Dionísio (2014), Lajolo (2012); Abreu (2001, 2003); Soares 
(2010, 2011, 2012); Preti (2000); Neder (2000); Magnavita (2003); Zilberman 
(2009); Gomes (2010); Copes (2007); Bernstein (1996); Marcuschi (1996); Oliveira 
(2009); Barthes (2007); Todorov (2012). 

Trabalho 30 

Kuenzer (1999); Maués (2011); Severino (2000); Gatti, Sá Barreto e André (2011); 
Bressanin (2011); Marconi e Lakatos (2008); Demo (1995); Gil (1999, 2008); 
Foucalt (1986); Orlandi (1999); Macedo (2006); Saraiva (2010); Demo (2002); 
Constituição Federal (Brasil, 1988), LDB (1996); Guia Geral do GESTAR (2008). 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 

  



QUADRO VII. Metodologia e contexto dos trabalhos mapeados. Período: 2005-2015 

Trabalho Métodos utilizados Tipos de instrumentos Sujeitos 

Trabalho 1 
Pesquisa qualitativa; 
 

 Revisão bibliográfica da literatura 

 Análise documental 

 Entrevista semiestruturada  

 Observação 

Coordenadora Geral do programa GESTAR da rede 
municipal de ensino de Natal 
Quatro professores e coordenadora pedagógica da escola 
pesquisada 

Trabalho 2 
Pesquisa qualitativa; 
Abordagem descritiva 
interpretativa 

 Entrevista semiestruturada 

Dez professores de 2ª a 4ª série da SEMED de Campo 
Grande-MS 
Dois monitores do GESTAR 

Trabalho 3 Pesquisa qualitativa 

 Pré-teste, desenvolvimento de uma 
proposta que envolvia o projeto de 
formação de professores e ao final um 
pós-teste  

 Observação das aulas ministradas 
pelos sujeitos 

Doze docentes em exercício de duas escolas de 
Rondonópolis-MT 

Trabalho 4 
Pesquisa qualitativa 
Abordagem sócio-histórica 

 Observação 

 Entrevista semiestruturada 

Onze professoras da Rede Municipal de Ensino de Campo 
Grande-MS 
Duas professoras formadoras do Programa de Gestão da 
Aprendizagem Escolar (GESTAR-PILOTO – 2001/2002) 

Trabalho 5 
Pesquisa qualitativa 
Abordagem exploratória e 
descritivo-analítica 

 Entrevistas semiestruturadas 

10 professoras em exercício nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental I da Prefeitura Municipal de Maceió-AL, 
participantes do Programa GESTAR I 

Trabalho 6 

Pesquisa qualitativa; 
Abordagem fenomenológica; 
Estudo de caso; 
 

 Entrevista estruturada (questionário) 

 Grupo focal 

 Entrevista semiestruturada 

 Observação 

Dez professores cursistas do Programa GESTAR 
A professora formadora e a coordenadora do programa na 
SEMED/GM 

Trabalho 7 

Pesquisa qualitativa; 

Estudo de caso 

 

 Entrevista semiestruturadas 

 Grupo Focal 

 Observações participantes 

 Análise documental 

A Diretora da escola campo; 
Duas coordenadoras 
Duas professoras de matemática da escola 
A formadora do GESTAR que acompanha a escola 

Trabalho 8 
Pesquisa qualitativa; 
Abordagem pesquisa-ação 

 Relatórios 
27 Professores efetivos da rede que atuam na 2ª fase e 3ª 
fase do II Ciclo e nas três fases do III Ciclo 

Continua 
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Continuação 

Trabalho Métodos utilizados Tipos de instrumentos Sujeitos 

Trabalho 9 
Pesquisa qualitativa 
Estudo de caso 
 

 Análise documental 

 Entrevista semiestruturada 

 Observação 

Onze professores, três coordenadores pedagógicos, três 
membros de conselho deliberativo escolar, três diretoras; 
também por três técnicos da Secretária do Estado de 
Educação – SEDUC que atuam em uma das três escolas 
municipais de Rondonópolis, Mato Grosso, parceiras do 
programa Gestar. 

Trabalho 10 
Pesquisa qualitativa  
Abordagem (auto)biográfica 

 Entrevista narrativa 

 Entrevista semiestruturada 

 Práticas de leitura e escrita 

 Registros em notas de campo 

 Observações 

 Portfólio 

Professoras de língua portuguesa em formação 
continuada do Programa GESTAR II 

Trabalho 11 
Pesquisa qualitativa 
Abordagem bibliográfica  

 Análise documental - 

Trabalho 12 
Pesquisa qualitativa 
Análise do discurso 

 Entrevista 
16 professores de Língua Portuguesa, egressos do 
GESTAR II a mais de 2 anos. 

Trabalho 13 
Pesquisa qualitativa 
Abordagem bibliográfica  

 Análise documental 

 Entrevista 

Quatro professoras/cursistas 
Duas formadoras do GESTAR II de Língua Portuguesa 

Trabalho 14 
Pesquisa qualitativa 
Abordagem bibliográfica 

 Análise documental - 

Trabalho 15 
Pesquisa qualitativa 
Análise do conteúdo 

 Análise documental 

 Entrevista 

Quatro professores de Língua Portuguesa da Rede 
Pública estadual de Mato Grosso que participaram da 
primeira etapa do Programa GESTAR II 

Trabalho 16 
Pesquisa qualitativa 
Análise “ex-post facto” 

 Quadrinhos produzidos pelos alunos 

 Observação 

Uma turma piloto (de alunos) na qual foram aplicadas 
atividades do programa GESTAR 

Trabalho 17 Pesquisa qualitativa 

 Análise documental 

 Entrevista semiestruturada 

 Questionário 

Onze professores atuantes da rede municipal de ensino 
em Mato Grosso do Sul 

Trabalho 18 
Pesquisa qualitativa 
Análise do discurso 

 Análise documental - 

Trabalho 19 
Pesquisa qualitativa 
Teoria Histórico-Cultural 

 Questionário 

 Estado da Arte 

26 sujeitos professores cursistas do Programa Gestar II/ 
Município de Campo Grande, Mato Grosso de Sul 

Trabalho 20 
Pesquisa qualitativa 
Abordagem autobiográfica 

 Memorial (pesquisadora) A própria pesquisadora 

Continua 
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Continuação 

Trabalho Métodos utilizados Tipos de instrumentos Sujeitos 

Trabalho 21 
Pesquisa qualitativa 
Análise do discurso 

 Análise documental - 

Trabalho 22 
Pesquisa qualitativa 
Estudo de caso 
 

 Entrevista semiestruturada 

 Observação 

 Análise documental 

 Memorial 

32 professores de Matemática cursista do Programa 
GESTAR II do Distrito Federal em 2009 

Trabalho 23 Pesquisa qualitativa 

 Questionário 

 Produção textual 

 Entrevista oral semiestruturada 

Dez professores de língua portuguesa egressos do 
GESTAR/ Joinville 2009/2010 

Trabalho 24 
Pesquisa qualitativa; 
Abordagem bibliográfica 

 Análise documental 

 Entrevistas 

Cinco professores cursistas do Progestão e quatro 
professores cursistas do GESTAR. 

Trabalho 25 
Pesquisa qualitativa 
Abordagem exploratória – 
explicativa 

 Análise documental 

 Pesquisa bibliográfica 

 Questionário 

Seis professores-articuladores de Matemática, sendo um 
de cada uma das seis Territoriais que o Gestar/ Bahia 
atende. 

Trabalho 26 
Pesquisa qualitativa 
Abordagem exploratória, 
descritiva e documental 

 Análise documental 

 Questionário 

 Entrevista semiestruturada 

Coordenadores e Professores formadores do Programa 
GESTAR/ rede estadual da Bahia 
Professores cursistas/articuladores/ GESTAR que 
ensinam nas últimas séries/anos do Ensino Fundamental, 
nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática 

Trabalho 27 
Pesquisa qualitativa 
Abordagem exploratória 
Análise do discurso 

 Análise documental 

 Entrevista semiestruturada 

Três professores cursistas e uma professora tutora do 
GESTAR II / Distrito Federal 2009 

Trabalho 28 Pesquisa qualitativa 
 Entrevista semiestruturada 

 Observação 

Quatro professoras licenciadas em Letras, cursista do 
Gestar, atuando entre os 6º e 9º anos. 

Trabalho 29 
Pesquisa qualitativa 
Abordagem Bibliográfica 

 Análise documental - 

Trabalho 30 
Pesquisa qualitativa 
Estudo de caso 

 Entrevista 

Professores formadores professores cursistas e equipes 
gestoras da Secretaria de Educação do Estado de 
Pernambuco e da Universidade Federal de Pernambuco, 
responsáveis pelas capacitações do GESTAR II 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 
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QUADRO VIII. Transcrição, resumo e palavras-chave da narrativa do professor Paulo 

TRANSCRIÇÕES RESUMO PALAVRAS-CHAVE 
Então falando da minha formação. Eu sou formado primeiro em licenciatura em 
ciências estatísticas, eu sou formado pela Escola Superior de Estatística da 
Bahia. Eu concluí em 1990. Depois com aquela programação do Governo, que 
pra gente ser ... eu fiz o concurso pra professor não licenciado, né que o meu 
curso era bacharelado, então eu fiz o concurso pra professor não licenciado. 
Depois de dois anos, como professor não licenciado, surge a oportunidade deu 
ser efetivado como professor efetivo, então depois de dois anos eu passei a ser 
professor efetivo. Só que depois com a LDB vem aquela pressão sobre as 
licenciaturas e aí o governo deu um prazo pra todo professor não licenciado ... 
ele pra ser reconhecido como efetivo ... ele teria que fazer a licenciatura. E aí 
surgem aqueles programas do governo com convênio com algumas 
universidades pra dar esse apoio aos professores. Então aqui a escola fez 
convênio com a Universidade de Santa Catarina e os professores todos que 
eram bacharelados tiveram a oportunidade de fazer a licenciatura. Foi aí que eu 
fiz a licenciatura em Matemática a distância, e conclui o curso e dei entrada, e 
fiquei com a minha situação regularizada. Eu concluí em 2003, a licenciatura de 
matemática pela Universidade de Santa Catarina. 

Minha primeira formação foi licenciatura em ciências estatísticas, 
pela Escola Superior de Estatística da Bahia. Conclui em 1990. 
Depois surgiu a oportunidade de fazer o concurso para professor 
não licenciado do estado. A seguir, a LDB instituiu que todo 
professor deveria ser licenciado. E o governo estabeleceu um prazo 
para que todo professor não licenciado fizesse a licenciatura, e 
ofereceu vários cursos em parceria com as universidades. Eu fiz o 
curso de licenciatura em Matemática, numa parceria do estado com 
a Universidade de Santa Catarina. Então, depois de dois anos eu 
passei a ser professor efetivo, concluindo em 2003. 
 

Aspectos significativos do processo 
formativo 

A minha origem profissional... a princípio, eu sempre tive tipo assim... uma vocação, 
uma vontade de ser professor. Mas eu comecei a minha vida profissional, 
trabalhando em empresa particular. Durante vinte anos, eu trabalhei em um banco, o 
antigo banco econômico, que tinha matriz aqui em Salvador. Durante a minha carreira 
bancária, eu entrei como contínuo no banco. Nesses vinte anos, eu pude passar por 
diversas funções. Então eu fui contínuo, depois eu fui escriturário, depois eu fui chefe 
de setor, e finalizei a carreira como gerente. Finalizei porque vinte anos o banco acha 
que o profissional já deu tudo o que tinha que dar, então em qualquer corte, ele pode 
ser eliminado. Foi o que aconteceu comigo. Nessa trajetória da minha carreira 
profissional, eu fiz meu primeiro pré-vestibular. Meu primeiro vestibular foi pra 
informática. Eu passei na UNIFACS. Só que como eu tinha que pagar a minha 
faculdade, a minha prioridade entre o estudo e o trabalho, era o trabalho. Por eu 
trabalhar em banco, eu tive que abrir mão do meu primeiro curso, porque eu não 
conseguia sair do banco cedo pra chegar e assistir a aula, e aí como eu tinha um 
número de falta muito grande, eu tive que desistir. E aí eu desistir e passei a só a 
investir em minha carreira profissional. Mas quando chegou o momento de me 
promover a gerente, eles disseram “ele não tem curso superior, não vai poder ser 
promovido”. Aí eu tive que correr atrás, e me chateou muito, porque eu tinha largado 
o meu curso superior por causa da ascensão profissional, e quando chegou na hora 
eu não pude, aí voltei a fazer vestibular e fiz o curso de estatística. Aí fiz minha 
primeira graduação em estatística, quando eu fiz o vestibular estava no quarto 
semestre aí eles me promoveram. Que eu corri atrás e tal, aí eles me promoveram a 
gerente. Eu continuei trabalhando no banco e aí pra mim essa coisa de não promover 
porque eu não tava com a titulação exigida mexeu muito comigo, então eu continuei 
trabalhando no banco, mas continuei estudando.  

Eu sempre tive uma vocação para ensinar e a vontade de ser professor. 
Mas eu comecei a minha vida profissional, trabalhando em empresa 
particular. Durante vinte anos, eu trabalhei em um banco, o antigo banco 
econômico, que tinha matriz aqui em Salvador. Eu iniciei como contínuo 
e durante minha carreira bancária eu pude exercer variadas funções. Fui 
escriturário, chefe de setor, e finalizei a carreira como gerente.  
Durante meu percurso profissional do banco, eu buscava meu 
aprimoramento, pois ainda não tinha curso superior. Fiz vestibular para 
informática, e passei na UNIFACS. Só que eu precisava pagar a 
faculdade com minha própria renda, então minha prioridade era o 
trabalho. Como não consegui conciliar o trabalho com o estudo, e acabei 
desistindo do curso de informática.  
Mas, contraditoriamente, o próprio banco cobrava de mim o curso 
superior, e não me promoveu a gerente, inicialmente, por conta dessa 
exigência. Daí, fiz vestibular novamente e dessa vez, passei no curso de 
estatística. De posse do diploma de curso superior, fui promovido a 
gerente. Mas adiante fiz pós em estatística.  
O fato do banco não me promover por causa da minha formação mexeu 
muito comigo, então eu busquei outros trabalhos e comecei a dar aulas 
em universidades. Mas eu era muito tímido. Muitas vezes eu chegava na 
porta da sala, olhava o vidro e voltava, muito nervoso. Então, eu comecei 
a dar aulas na escola pública para me ajudar a vencer esse medo e para 
dar minha contribuição. Porque eu sempre fui aluno de escola pública, 
sempre tive uma vocação para o ensino e queria retribuir tudo o que 
escola pública me proporcionou. 

Aspectos significativos do processo 
formativo 
 
Ser professor/professora: a escolha 
de uma profissão e perspectivas 
atuais 
 

Continua  
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Continuação 
TRANSCRIÇÕES RESUMO PALAVRAS-CHAVE 
Aí eu fiz pós-graduação em estatística. Depois eu fiz o curso de Matemática. 
Depois eu fiz pós em Matemática. Quando eu terminei a graduação em 
Estatística...A minha origem profissional... a princípio, eu sempre tive tipo 
assim... uma vocação, uma vontade de ser professor. Mas eu comecei a minha 
vida profissional, trabalhando em empresa particular. Durante vinte anos, eu 
trabalhei em um banco, o antigo banco econômico, que tinha matriz aqui em 
Salvador. Durante a minha carreira bancária, eu entrei como contínuo no banco. 
Nesses vinte anos, eu pude passar por diversas funções. Então eu fui contínuo, 
depois eu fui escriturário, depois eu fui chefe de setor, e finalizei a carreira como 
gerente. Finalizei porque vinte anos o banco acha que o profissional já deu tudo 
o que tinha que dar, então em qualquer corte, ele pode ser eliminado. Foi o que 
aconteceu comigo. Nessa trajetória da minha carreira profissional, eu fiz meu 
primeiro pré-vestibular. Meu primeiro vestibular foi pra informática. Eu passei na 
UNIFACS. Só que como eu tinha que pagar a minha faculdade, a minha 
prioridade entre o estudo e o trabalho, era o trabalho. Por eu trabalhar em 
banco, eu tive que abrir mão do meu primeiro curso, porque eu não conseguia 
sair do banco cedo pra chegar e assistir a aula, e aí como eu tinha um número 
de falta muito grande, eu tive que desistir. E aí eu desistir e passei a só a 
investir em minha carreira profissional. Mas quando chegou o momento de me 
promover a gerente, eles disseram “ele não tem curso superior, não vai poder 
ser promovido”. Aí eu tive que correr atrás, e me chateou muito, porque eu tinha 
largado o meu curso superior por causa da ascensão profissional, e quando 
chegou na hora eu não pude, aí voltei a fazer vestibular e fiz o curso de 
estatística. Aí fiz minha primeira graduação em estatística, quando eu fiz o 
vestibular estava no quarto semestre aí eles me promoveram. Que eu corri atrás 
e tal, aí eles me promoveram a gerente. Eu continuei trabalhando no banco e aí 
pra mim essa coisa de não promover porque eu não tava com a titulação exigida 
mexeu muito comigo, então eu continuei trabalhando no banco, mas continuei 
estudando. Aí eu fiz pós-graduação em estatística. Depois eu fiz o curso de 
Matemática. Depois eu fiz pós em Matemática. Quando eu terminei a graduação 
em Estatística... eu sempre fui aluno de escola pública, então eu me senti na 
obrigação de dar uma contribuição pra a escola pública. Eu também era uma 
pessoa muito tímida, então eu juntei... talvez essa minha vocação de professor 
surgiu deu querer dar uma contribuição na escola pública, e também de eu 
resolver um problema que eu tinha de ordem pessoal, que eu era muito tímido. 
Aí surgiu a oportunidade, aí eu terminei meu curso em noventa. Em noventa eu 
prestei concurso pra professor, em noventa e dois eu fui chamado, e aí eu 
comecei a dar a minha contribuição, de chegar em sala de aula, sempre me 
apresentar, dizer toda a minha realidade, que eu fui um aluno de escola pública, 
mas nunca me considerei coitadinho, sempre fui a luta e venci, e estava ali para 
dar aquele depoimento e ajudá-los. Muitas vezes eu cheguei assim na porta da 
sala, olhei o vidro e voltei, porque eu comecei a ensinar em nível superior, eu 
voltei por causa da timidez, eu tinha vergonha de entrar na sala, aí depois eu 
voltava e fala assim, “Não... eu tenho que entrar...”.  

  

Continua  
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Continuação 
TRANSCRIÇÕES RESUMO PALAVRAS-CHAVE 
Ser professor é uma coisa que, apesar de ter um lado social, acho que mexia 
muito comigo. Os alunos de escola pública, eles são ... primeiro, tem alguns 
professores que não valorizam esses alunos, tá entendi aí... você sabe que tem 
professor que as vezes uma fala do professor, pode fazer com o aluno tome 
uma decisão negativa pra vida toda. Então, quando professor, a gente tem que 
ser um estimulador. A gente tem que colocar o aluno pra cima. Dizer que ele é 
capaz. E eu tinha um exemplo vivo dentro de mim. Eu não deixei as barreiras 
atrapalhar o meu objetivo e a minha meta, que eu tinha. Então eu me encontrei 
muito nesse papel, então a princípio como eu tinha um trabalho em uma 
empresa particular, eu tinha um cargo, eu tinha um salário, assim, de dez 
salários mínimos, na época, então eu considerava aquela questão de... eu 
financeiramente o salário de professor não era nenhum atrativo para mim, então 
é por isso que eu coloco aquela condição né, eu fazia mais um papel social, 
claro que eu recebia um salário que fazia parte da minha renda, complementava 
a minha renda, mais a satisfação maior era em contribuir com o aluno. Quando 
eu decidi ser professor ... eu fiquei ... a primeira imagem... eu vou ser professor 
de que disciplina!? Aí eu tinha uma professora, Consuelo Ponder, que era 
professora minha de história, foi professora minha de história no fundamental II. 
Então, as aulas dela me empolgavam. Porque ela era professora de história, 
mas ela viajava. Ela fazia slides de todos os lugares que ela viajava e visitava, e 
aula dela era assim uma aula empolgante porque ela mostrava todas aquelas 
viagens com o turismo, então eu fique a princípio fascinado por história. Depois 
eu vi que não era muito a minha praia, depois eu comecei a me interessar... foi 
quando eu passei pro ensino médio e comecei a me interessar por química. As 
aulas de química, o professor começou a motivar, então aquela primeira opção 
de história passou para química. E aí depois veio a minha formação, como a 
minha primeira formação foi em ciências estatística, na época como professor 
não licenciado eu poderia ensinar estatística, matemática... e aí eu optei pela 
disciplina que os alunos tinham maior dificuldade, que era matemática. Aí surge 
minha decisão de ser professor de matemática, com o intuito de chegar na sala 
e mostrar aqueles conteúdos de outra forma, pra que o aluno pudesse ver que 
ele é capaz de aprender, que ele é capaz de participar daquele mundo da 
matemática. E também resolver o meu problema, bem mais, que era então da 
timidez, eu me via assim diante da sala, falando da minha experiência, levando 
eles pra cima, motivando ... então eu consegui vencer essa parte. 

Ser professor para mim, além de ter um lado social, mexia muito 
comigo. Eu vejo muita carência nos alunos da escola pública, mas 
também vejo muito potencial, e o professor tem que saber enxergar 
isso no aluno. Mas nem sempre os professores valorizam esses 
alunos. Tem professor que com apenas uma fala, pode fazer com o 
aluno tome uma decisão negativa para vida toda. O professor 
precisa é elevar a autoestima do aluno. Dizer que ele é capaz. Ser 
um estimulador. Eu tinha um exemplo vivo dentro de mim. Eu não 
deixei as barreiras atrapalharem o meu objetivo, a minha meta. 
Então, eu me encontrei muito nesse papel, porque eu tinha um 
trabalho em uma empresa particular, tinha um cargo de renome, um 
salário favorável. Nessa época, o salário de professor não era um 
atrativo financeiro para mim.Eu fazia mais um papel social, claro que 
eu recebia um salário, que fazia parte da minha renda, 
complementava, mais a satisfação maior era poder contribuir com o 
aluno.  
 
Quando decidi ser professor, eu pensei,“eu vou ser professor de que 
disciplina!?”A primeira imagem que me veio foi de uma professora 
de história no fundamental II. A aula dela me empolgava,porque ela 
fazia a gente viajar, usava uns slides dos lugares que ela visitava, 
era muito divertido. Mas com eu não era muito bom de história, vi 
que não era muito a minha praia, ensinar essa matéria, E no ensino 
médio eu tive um professor de química fascinante, o professor 
motivava a gente, então comecei a avaliar a possibilidade de 
ensinar química.  
Mas o que pesou foi a minha formação inicial, como fiz o curso de 
ciências estatística, na época como professor não licenciado eu 
poderia ensinar estatística, matemática. Optei pela disciplina que os 
alunos tinham maior dificuldade, a matemática.  
Resolvi ser professor de matemática, com o intuito de chegar na 
sala e mostrar aqueles conteúdos de uma forma que ajudasse o 
aluno a ver que ele é capaz de aprender, que ele é capaz de 
participar daquele mundo da matemática. 

Ser professor/professora: a escolha 
de uma profissão e perspectivas 
atuais 
 
Modelo de professor 
 
Perspectiva da formação do 
professor 
 
Avaliação da função docente 

Ser professor... prática ... prática pedagógica quando a gente começa eu acho 
interessante. A gente sempre copia um modelo, ainda mais na área de exatas, 
você que é dessa área também sabe, que exatas traz sempre pra gente 
modelos. Então eu comecei copiando um modelo de um professor meu de 
matemática, foi meu professor de cálculo 1 e cálculo 2, na universidade, 
Professor Moisés Maia Fontes. Ele era professor da UFBA e professor da 
UNEB, mas eu então me formei professor, já detinha os conhecimentos, mas eu 
copiei aquela prática, durante dez anos eu vivi essa prática, desse meu 
professor. Só que ele era assim, era um  

No exercício da prática pedagógica eu acho interessante que a 
gente quase sempre começa copiando um modelo, ainda mais na 
área de exatas. Eu não fui diferente, comecei copiando um modelo 
de um professor de matemática da universidade. Um professor de 
cálculo 1 e cálculo 2. Ele era professor da UFBA e da UNEB.Eu me 
formei professor, dominava bem os conhecimentos específicos, mas 
a prática que eu exercitei na sala de aula durante dez anos foi 
inspirado nesse professor. 

Modelo de professor 
 
Concepção de prática pedagógica 
 
Avaliação da função docente 
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professor humanista, ele acolhia gente, sabe... mas alguns momentos ele era 
autoritário. Então, na sala dele se a gente chegasse de bermuda, não podia entrar, tá 
entendendo. Ele dava gritos. Impunha a presença dele. A gente tinha que ficar 
calado, prestar atenção a aula dele. A gente não podia questionar. Qualquer coisa 
que a gente questionava, ele vinha ridicularizando o aluno. Só que, é como eu falei 
pra você ... quando a gente vai começar, que você não tem a própria prática, você 
copia de alguém como se estivesse certo. Só com o passar dos anos, que eu percebi 
que aquela prática do meu professor não estava correta. Que ele tinha dois lados, ele 
mostrava que era possível, ele te acolhia, mas ao mesmo tempo ele era tão ríspido e 
grosseiro com você, puxava seu tapete, entendeu? Lhe desestruturava, se você não 
tivesse equilíbrio... eu vi que isso aí não tava correto. Então foi aí que surge a minha 
própria prática. Um professor, que agora eu já tinha mais de dez anos em sala de 
aula. Eu já conhecia bem mais os conteúdos, surge aí minha segurança. Eu também 
tinha uma coisa que, eu não me aproximava muito do aluno, durante essa prática. Eu 
achava que o aluno ele não tinha maturidade pra, digamos, ter grau amizade, ou de 
relacionamento com o professor. Eu achava que ele ia misturar essas práticas, 
entendeu aí? No momento deu exigir o respeito, ele não ia me respeitar, isso fez eu 
adotar essa prática pra me afastar um pouco do aluno, que eu criei uma máscara. 
Usando a máscara do meu professor, entendeu? Aí depois de dois anos de docência 
não, eu vi eu comecei a me aproximar mais do meu aluno, ter mais um conhecimento 
da vida dele, saber, entendeu, as vezes tinha aluno que me dava depoimentos na 
sala assim na faculdade que ainda me dizia assim, professor não comente com 
ninguém não... professor é sacerdócio. O que a gente sabe fica pra gente, a gente 
não pode tá espalhando pra ninguém. E tem também a questão da ética. O que você 
me contou vai ficar entre a gente. Então eu vi, e comecei a construir uma outra 
prática pedagógica, agora. De conhecer o aluno, de me aproximar mais da vida dele, 
de ver as dificuldades. Então, eu me tornei um professor bem mais feliz. Porque eu 
não tava usando um modelo, eu não tava usando uma máscara... entendeu aí. E 
essa prática eu vivo até hoje. Né, hoje eu dou risada com eles, eu brinco. Porque 
antigamente até os alunos faziam queixa, “Poxa! O professor, ele chega, ele não dá 
um sorriso pra gente, ele não fala, ele não comenta nada da vida pessoal dele. Ele é 
muito profissional. Ele vai pro quadro, coloca a aula dele, explica a aula dele e 
acabou. Se a gente encontrar ele no corredor, mal ele murmura, ou fala com a gente.” 
Então eles também davam um feedback... Isso fez mudar tudo, primeiro porque eu 
tinha que adquirir minha própria prática. Eu não poderia ser um professor copiando o 
modelo de outro. Então, eu não teria identidade. Tudo isso me fez mudar. O que foi 
decisivo para essa mudança de postura, após dez anos exercendo essa prática 
inspirado desse professor, foi porque eu estava incomodado como pessoa, estava 
incomodado do relacionamento meu, com os meus alunos... que as vezes a direção 
me comentava, né. Então vi... aquilo passou a me incomodar, eu vi que eu tinha que 
voltar pra dentro de mim, fazer uma revisão, ver o que eu tinha de bom e eliminar  

Ele era um professor humanista, acolhedor, mas em alguns 
momentos ele era autoritário. Se fosse para aula de bermuda, ele 
não deixava entrar. Dava gritos. Impunha a presença dele. A gente 
tinha que ficar calado, prestar atenção a aula dele, sem questionar. 
Ele humilhava os alunos que tinham alguma dificuldade e não 
gostava que interrompesse a aula dele para perguntar nada. 
E durante dez anos eu fui um professor, assim, autoritário, não dava 
oportunidade ao aluno de se aproximar de mim, por julgar que o 
estudante não tinha maturidade suficiente para saber separar essas 
práticas. 
Mas com o tempo eu fui percebendo que essa minha forma de agir, 
estava afastando o aluno de muitas formas. A direção se queixava 
muito. Os alunos também me davam o feedback. Até que eu entendi 
que para ser professor, eu teria que ser mais próximo do aluno, 
conhecer melhor as suas necessidades, saber ouvir o que ele tem a 
dizer. E após dez anos já me sentia seguro o suficiente para criar a 
minha própria prática. Não dava para continuar ensinando copiando 
a prática de outro professor. Eu precisava ter minha própria 
identidade. Tudo isso me fez mudar. Eu tive que me voltar para 
dentro de mim, fazer uma revisão, avaliando o que era bom e 
eliminar o que eu tinha de ruim. Eu passei a ser mais humanista, de 
dar um bom dia, de colocar um pensamento no quadro, de 
perguntar a eles, como é que eles estavam, de tratar eles com mais 
carinho. Coisas que antes eu tinha medo de fazer com receio de 
deturpar essa relação. Eu fiquei muito satisfeito com essa minha 
mudança. 
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o que eu tinha de ruim. Que eu considero assim né... dentro da pedagogia...eu 
teria que ter a minha própria prática... de chegar, de dar um bom dia, de colocar 
um pensamento no quadro, de perguntar a eles, como é que eles estavam, de 
tratar eles como filhos, não é... dá um carinho. Coisas que antes eu tinha medo 
de fazer. Você entendeu? Eu tinha medo que, digamos alguém pudesse 
deturpar essa relação. Aí depois não, eu vi que eu podia fazer isso, e que em 
nenhum momento, aquilo que eu imaginava, aconteceu. Entendeu aí... Então, 
isso pra mim foi muito gratificante. Hoje, as vezes, a depender da turma você 
me pega eu dando risada, sabe, eu fazendo arte, eu fazendo teatro com eles... 
e eles se acabam de rir as vezes.  

  

Eu não tive muita experiência em diferentes escolas. A minha primeira escola foi 
essa aqui. Estou aqui desde 1992. Então, a princípio, eu fiquei achando, não ... 
eu me deparei assim na escola pública com muitas dificuldades. Uma 
dificuldade que eu acho muito grande é a falta de recursos, você entendeu? 
Então na escola pública, às vezes, o professor toma cada ducha de água fria, 
que se ele não for um ser forte, e com as características dele definida, do que 
ele quer fazer, e que ele é capaz de transformar... muitos colegas, entendeu? 
Agora, eu sou assim, muito forte naquilo que eu quero, no meu propósito. E 
quando eu decido uma coisa, eu tenho que fazer, dê no que der. Se a escola 
não me apoia, se a direção não me apoia, eu me uno com os meus alunos e 
faço acontecer. Entendeu aí. Então a escola nunca me deu assim... então teve 
um momento meu de reflexão, que eu quis sair da escola que eu estava, eu quis 
conhecer outra escola, pra saber se era diferente, digamos assim gestão, né... 
porque eu tinha feito um curso na UFBA, no mestrado, eu dei uma disciplina que 
era gestão participativa, né, então eu tava encantado com aquela disciplina, 
onde numa escola todo mundo contribui, funcionário, aluno, professor, 
coordenação, então, as vezes algumas coisas lhe encanta. Então eu disse, mas 
não é possível, que as coisas não aconteçam, então eu quis fazer uma 
experiência, foi ai que eu trabalhei um ano em outra escola, nessa época, 
também, eu me desliguei do banco. Então, aquela coisa que era só um lado 
social passou a ser minha sobrevivência. Porque eu perdi o meu emprego, 
depois de 20 anos. E na hora da escolha, uma das escolhas foi eu ser 
professor. Disseram assim, “Oh, ele é professor de escola do governo e de 
faculdade, então se ele perder o emprego não vai fazer falta”. Então aquela 
coisa do social passou a ser o meu sustento. Só lá na frente é que você vai 
entender as causas divina, não é. Então eu aí precisei passar pra 40 horas, 
porque eu estava com o outro turno livre. E aí nessa angustia de estar 
trabalhando o tempo todo só numa mesma escola, eu optei por 40 horas, eu 
escolhi outra escola. Aí eu fui pro Alípio. Passei um ano lá. Só que quando eu 
cheguei lá me deparei com todos os entraves que eu tinha aqui no João 
Florêncio, entendeu. Aí eu disse, “Poxa, vi além da direção da escola”. Aí é que 
entra Secretaria de Educação, não é. Porque as vezes eles planejam, mas não 
ouvem as pessoas que estão na base. Então aí eu fiquei, consegui desenvolver 
um trabalho lá, e tal... na mesma linha que eu vinha fazendo aqui.  

Eu não tive muita experiência em diferentes escolas. A minha 
primeira escola foi essa aqui. Estou aqui desde 1992. Eu me deparei 
com muitas dificuldades na escola pública, desde o início da minha 
docência. Falta de recursos, falta de espaço. E quando eu decido 
fazer uma coisa, sou muito firme no meu propósito. Então mesmo 
que a escola não me apoie, eu me uno com os meus alunos e faço 
acontecer. Assim quando eu saí do banco, o que antes era um 
trabalho social, passou a ser o meu sustento, e eu precisei passar 
para 40 horas. Por conta dessas dificuldades que eu encontrava 
aqui na escola, eu optei por pegar as outras 20 horas em outra 
escola. Mas como eu era um professor assíduo, pontual, o diretor 
daqui solicitou que trouxesse as outras 20 para cá. Na outra escola 
eu me deparei com as mesmas dificuldades, então eu entendi que 
aquele era um problema muito comum, que extrapolava os limites 
da escola, porque a Secretaria de Educação planeja, mas não ouve 
os professores que estão na base. Sendo assim, resolvi ficar as 40 
horas aqui onde estou até hoje. 
 

Dificuldades da escola e o papel da 
SEC nesse contexto 
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Mas aí o diretor daqui, ele ficou sabendo que eu tava complementando 40 
horas em outra escola. Aí claro, né... eu sou um professor que eu não falto, 
eu cumpro com a minhas obrigações e tal, aí ele me arrastou pra cá, “Ah, eu 
não quero que você fique lá no Abílio”. Aí eu disse, “Tá, mas eu vou terminar 
o ano, que eu tô lá. O professor me acolheu, comunico a ele, e a partir de 
para o ano, eu volto”. Aí, eu voltei pra aqui. 

  

Com relação ao GESTAR, nós ficamos sabendo aqui através da escola, se 
eu não me engano, em 2012, que os professores de Matemática e Língua 
Portuguesa teria tipo assim, uma oficina, um treinamento, porque... sempre 
existiu uma preocupação com o desempenho dos alunos em relação a 
Língua Portuguesa e Matemática. Ai, foi dito na escola durante um AC, que 
haveria essas oficinas e esses treinamentos para professores de Matemática 
e de Língua Portuguesa, como se fosse uma complementação à sua prática 
pedagógica. Aí, a Diretora na época, que apresentou disse “Alguém daqui da 
área de Matemática, da área de Língua Portuguesa, vai fazer o treinamento, 
e será multiplicador dentro da escola. Então, depois que essa pessoa vier do 
curso, ela vai durante o AC, fazer oficinas, treinar vocês para que vocês 
possam complementar a prática pedagógica de vocês em sala de aula. Aí, foi 
ai que uma colega de Matemática, foi pro curso. Não sei quem foi quem é de 
Língua Portuguesa... eles foram, e quando voltaram... então a gente ficou na 
expectativa, aguardando esses professores, achando que no AC, a gente iria 
fazer um complemento. Mas o treinamento foi muito assim, superficial. A 
pessoa que veio, apresentou o curso, disse qual era o propósito, e que a 
gente receberia os materiais, que a gente ia desenvolver no AC, e 
implementaria na nossa prática pedagógica. Ai, durante... isso foi em 2012. 
Em 2013 a gente recebeu os primeiros cadernos, esses cadernos chegaram 
na escola... mas se eu me lembro bem, não foi desenvolvida nenhuma 
prática. Eu me lembro que nessa época, a escola tinha umas oficinas de 
reforço escolar. Então eu acho que esse material foi utilizado nas oficinas. 
Com a gente no planejamento e aplicado em sala de aula não. No primeiro 
ano não. No segundo ano, chegaram os cadernos, a professora no AC 
apresentou os cadernos, entregou um kit com todas as séries para cada 
professor. Então a orientação foi, “Olhem os cadernos, examinem, vejam se 
vocês têm alguma coisa a questionar, a sugerir... esse é o material que a 
gente deve usar em sala de aula”. E a partir daí foi que eu tomei 
conhecimento do material, eu vi que o material trazia tudo naquelas 
mudanças que a gente queria implementar dos descritores, nas questões das 
avaliações... eu aí comecei a trabalhar... primeiro eu tomei posse do material. 
Comecei a responder, praticar em casa.Pra começar a implementar. Então 
eu implementei no ano de 2014. Cada unidade minha tinha uma nota minha, 
que era uma atividade do GESTAR. Entendeu aí, então na 1ª, na 2ª, na 3ª e 
na 4ª. Ai, o que é que eu passei a fazer. Antes de fazer a atividade com eles, 
eu pega sempre questões daquele tipo que estava na avaliação, e trazia para 
a sala de aula, pra trabalhar e discutir com eles. 

Com relação ao GESTAR, nós ficamos sabendo aqui através da 
escola, se eu não me engano, foi em 2012, que os professores de 
Matemática e Língua Portuguesa tiveram umas oficinas, um 
treinamento, como se fosse uma complementação à sua prática 
pedagógica. Porque sempre existiu uma preocupação com o 
desempenho dos alunos em Língua Portuguesa e Matemática. 
Em uma das reuniões de AC da escola a Diretora indicou os 
professores que fariam esse curso para ser o multiplicador. Para 
nas reuniões do AC eles socializariam com a gente essas oficinas e 
os materiais do curso. 
Mas o treinamento foi, superficial. A pessoa que veio, apresentou o 
curso, disse qual era o propósito, e que a gente receberia os 
materiais, que a gente ia desenvolver no AC, e implementaria na 
nossa prática pedagógica. 
Em 2013 a gente recebeu os primeiros cadernos, mas não foi 
desenvolvida nenhuma prática. Eu me lembro que nessa época, a 
escola tinha umas oficinas de reforço escolar, e esse material foi 
utilizado nessas oficinas. Com a gente no planejamento e aplicado 
em sala de aula não. Em 2014, chegaram novos cadernos, a 
professora no AC apresentou os cadernos, entregou um kit com 
todas as séries para cada professor. E a orientação foi, “Olhem os 
cadernos, examinem, vejam se vocês têm alguma coisa a 
questionar, a sugerir... esse é o material que a gente deve usar em 
sala de aula”. E a partir daí foi que eu tomei conhecimento do 
material. Eu percebi que GESTAR trazia justamente propostas como 
aquelas que eu gostaria de implementar com os alunos. Como o 
trabalho com os descritores, nas questões das avaliações. Eu 
respondia em casa para testar antes. E depois comecei a 
implementar. Então no ano de 2014, a cada unidade tinha uma nota 
que era uma atividade do GESTAR. Antes de realizar as atividades 
com os alunos, eu aplicava atividades com questões semelhantes 
às da avaliação. Eu também apresentei aos alunos o que era o 
GESTAR, qual era o objetivo do GESTAR. Expliquei que era como 
se fosse um preparo para eles enfrentarem as avaliações externas. 
E que eles precisariam realizar essas atividades com 
responsabilidade,com coerência, e não, simplesmente, responder a 
prova por responder e ir embora. Sem nenhum compromisso, como 
acontecia aqui na escola.  

Expectativas: como cursistas e 
Impressões do Projeto GESTAR na 
Escola 
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Aí eu também apresentei aos alunos o que era o GESTAR, qual era o objetivo 
do GESTAR. Era tipo um preparo pra eles enfrentarem as avaliações externas. 
E que eles precisariam avaliar quilo com responsabilidade. Com coerência, e 
não responder a prova por responder e ir embora. Sem nenhum compromisso, 
como acontecia aqui na escola. Aí pronto, quando eu comecei... apresentei o 
GESTAR pra eles, falei do objetivo, comecei a trabalhar com os cadernos, 
mostrar pra eles que aqueles conteúdos eram sempre trabalhados por mim 
naquela série, eles começaram a ver o GESTAR por um outro ângulo, a 
valorizar o GESTAR, a entender... agora em senti um pouco de dificuldade com 
os alunos com relação a ler, a interpretar... as vezes eles sabiam o que tinha 
que fazer na matemática, mas o que ele não sabia era interpretar o que a 
questão estava pedindo. Então, eu ia mediando isso com eles. Eles passaram a 
valorizar, a gostar. Eu pedi que as avaliações fossem corrigidas e devolvidas 
aos alunos. Porque, antigamente, era feito o GESTAR, fazia aquela avaliação, 
corrigia e se tinha pontuação pra dar ao aluno, juntava aquelas avaliações tudo 
ali. Agora não, a gente trabalha no planejamento da escola. A gente aplica as 
avaliações, a gente corrige, devolve para os alunos. Então, eles passaram a ter 
uma empolgação, um interesse. A gente conseguiu que o GESTAR entrasse pra 
complementar a nota dele. E quando a gente incluiu na avaliação de cada 
unidade, então eles passaram a ter outra visão. E hoje, a gente percebe o 
desempenho dos alunos em torno de 85%, tem uns alunos que fecharam a 
prova do GESTAR de Língua Portuguesa. Eu corrigindo..., então isso pra mim é 
uma satisfação muito grande, em ver que eles se interessaram pelo programa, 
valorizaram, e hoje eles têm outra visão a respeito do GESTAR. Então, a gente 
conseguiu, realmente, cumprir o objetivo do GESTAR que era fazer com que o 
professor utilizasse, levasse pra sala de aula, complementasse a metodologia 
dele, além do GESTAR trabalhar sempre aquela coisa da realidade do aluno, 
que o GESTAR procura sempre elaborar, montar uma questão utilizando 
sempre a prática e a realidade. E isso né, tornou mais simples, acessível, e ele 
passou a ver que aquele estudo tem importância, que ele tem a possibilidade de 
ver que aquele conteúdo, aquele conhecimento, ele pode aplicar no dia a dia da 
vida dele. 

Daí então passei a trabalhar com os cadernos, mostrando aos 
alunos que aqueles conteúdos eram sempre trabalhados por mim 
naquela série, e eles começaram a ver o GESTAR por um outro 
ângulo. Passaram a valorizar o GESTAR, a entender. Os alunos 
tiveram um pouco de dificuldade para ler e interpretar.Eu tive que 
mediar isso com eles, para ajudar o aluno a progredir. Após a 
realização das provas eu corrigia com eles, ajudando nas questões 
que tiveram dificuldade. Assim, o aluno pode perceber que o 
GESTAR não servia apenas para complementar a prática deles, 
estava também ajudando em seu desenvolvimento. Eles passaram 
a valorizar, a gostar, passaram a ter uma empolgação, um interesse. 
Hoje, a gente percebe o desempenho dos alunos em torno de 85%, 
tem uns alunos que fecharam a prova do GESTAR de Língua 
Portuguesa. Isso para mim é muito gratificante. Então, considero 
que conseguimos cumprir o objetivo do GESTAR que era fazer com 
que o professor utilizasse, levasse para sala de aula, 
complementasse a metodologia dele, além do GESTAR trabalhar 
situações da realidade do aluno. 

Implicações na prática pedagógica 

No início da parceria do GESTAR com a escola, eu não tive acesso aos 
materiais do projeto. Só a partir de 2015 nos ACs com a participação do 
formador que começou a chegar os materiais na escola, com a sua presença 
né, como representante do GESTAR na SEC, que passou a dar uma atenção 
maior, que extinguiu o papel do articulador do GESTAR na escola, não foi? 
Então a partir de 2015, com a presença do formador do GESTAR, vindo da 
SEC, na escola, então eu passei a ter conhecimento das atividades, dos outros 
materiais do GESTAR, e tal..., mas eu já venho praticando desde 2014, com a 
entrega dos cadernos.Porque até então eu só conhecia os cadernos. Esse 
material complementou muito a minha prática, a realização dos exercícios ... 

No início da parceria do GESTAR com a escola, eu não tive acesso 
a todos materiais do projeto. Eu só conhecia os cadernos e as 
avaliações. E era o que eu aplicava com os meus alunos. Só a partir 
de 2015 nos ACs com a participação do formador que começou a 
trazer outros materiais para a escola, que passou a dar uma 
atenção maior, extinguindo o papel do articulador do GESTAR na 
escola, que eu vi entender melhor a propostas. Esses materiais 
complementaram muito a minha prática, na realização dos 
exercícios e na elaboração das provas.Porque, antigamente, eu 
colocava em minhas provas,  
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Eu hoje graças ao GESTAR, eu até modifiquei a elaboração das minhas provas. 
Porque, antigamente, eu colocava em minhas provas, cálculos referentes aos 
conteúdos, mas sem estar contextualizado, e hoje não, se você pegar a minha 
prova, você ver que as questões cobrando conteúdo contextualizadas. Eu 
agradeço isso a complementação que o GESTAR me deu. Porque eu acho 
muito importante a existência do GESTAR dentro da unidade, complementando 
a prática pedagógica do professor. A gente sabe das dificuldades..., mas que é 
uma coisa muito interessante... que veio ajudar tanto professor, como o aluno. 

cálculos referentes aos conteúdos, mas sem estar contextualizado, 
e hoje não, eu elaboro as questões cobrando conteúdos 
contextualizados. Eu agradeço isso a complementação que o 
GESTAR me deu. Porque eu acho muito importante a existência do 
GESTAR dentro da unidade, complementando a prática pedagógica 
do professor. A gente sabe das dificuldades, mas que é uma 
proposta muito interessante, que veio para ajudar tanto professor, 
como o aluno. 

 

Eu achei que essa mudança do GESTAR ficou bem melhor, apesar da gente 
não ter mais a presença do articulador na unidade. Mas com a presença do 
formador, vindo da SEC foi bem melhor, porque a gente teve o conhecimento do 
plano de curso, a gente teve conhecimento das atividades que a gente poderia 
desenvolver, por unidade. Então, assim, o nível de informação melhorou, nós 
tivemos mais acesso a essas informações. Então, acho que a temática que está 
sendo desenvolvida nesse ano de 2015, eu achei bem melhor, bem mais 
proveitoso do que o ano de 2013, de 2014, em que a gente tinha um professor 
articulador na unidade. Acho muito mais interessante. Além dos encontros, né, 
que eu achei que é outra coisa que eu antes não tinha acesso. Então, eu achei 
que aqueles encontros, que eu participei de dois encontros, esse ano com você. 
Achei muito interessante, aquela troca de experiência. O subsídio que você 
passa pra gente, os esclarecimentos, as orientações, os encontros que 
acontecem em cada unidade, né, por unidade, achei muito valoroso, muito 
significativo para a complementação da prática. 

Eu achei que a proposta do GESTAR ficou bem melhor com essa 
mudança, apesar da gente não ter mais a presença do articulador 
na unidade. Mas com a presença do formador, vindo da SEC foi 
bem melhor, porque a gente teve o conhecimento do plano de 
curso, a gente teve conhecimento das atividades que a gente 
poderia desenvolver, por unidade. O nível de informação melhorou, 
nós tivemos mais acesso a essas informações. Então, acho que a 
temática que está sendo desenvolvida nesse ano de 2015, muito 
proveitosa, melhor do que no tempo em que a gente tinha um 
professor articulador na unidade, acho a proposta assim muito mais 
interessante, além dos encontros, que antes eu não tinha acesso. 
Então, eu achei que aqueles encontros, que eu tive a oportunidade 
de participar, muito interessante, por causa da troca de experiência, 
os subsídios que formador passa para gente, os esclarecimentos, as 
orientações, os encontros que acontecem em cada unidade, achei 
muito valoroso, muito significativo para a complementação da 
prática. 

Expectativas: como cursistas e 
Impressões do Projeto GESTAR na 
Escola 
 

Eu acho o GESTAR interessante, acho que é muito significativo para o 
professor, agora a escola deveria valorizar mais, dar mais atenção, contribuir 
com o projeto, oferecendo condições apropriadas para fazermos as atividades, 
colaborar mais com o GESTAR. Eu sou fã do GESTAR, e acredito no programa, 
consegui passar isso para os alunos e a coisa mais fantástica que eu percebo é 
o resultado através das avaliações. Que a gente saiu de 20% de aproveitamento 
em 2014, para 85% em 2015, então eu achei, assim, muito significativo. E isso 
com certeza vai repercutir nas avaliações externas. 

Eu acho o GESTAR muito significativo para o professor, agora a 
escola deveria valorizar mais, dar mais atenção, contribuir com o 
projeto, oferecendo condições apropriadas para fazermos as 
atividades, colaborar mais com o GESTAR. Eu sou fã do GESTAR, 
e acredito no projeto, consegui passar isso para os alunos e a coisa 
mais fantástica que eu percebo é o resultado através das 
avaliações. Que a gente saiu de 20% de aproveitamento em 2014, 
para 85% em 2015, então eu achei, assim, muito significativo. E isso 
com certeza vai repercutir nas avaliações externas. 

Papel da escola 

Eu acho superimportante a formação continuada, até porque a gente enquanto 
professor não pode parar no tempo, a gente tem que está se atualizando e 
tomando posse das novas tecnologias, dos novos recursos, que a gente possa 
incrementar cada vez mais a nossa aula, tornando a mais dinâmica, mais 
interessante. Então, eu acho que o professor só consegue isso com a 
atualização, é quando ele sai para fazer um curso, que ele fica sabendo de uma 
nova experiência, ele toma conhecimento de um artigo de uma experiência 
bem-sucedida, e isso fundamenta a experiência dele, faz com que ele tenha 
novas ideias e possa implementar novas práticas dentro da aula dele, então eu 
sou a  

Eu acho a formação continuada muito válida para nossa prática 
docente, porque o professor não pode parar no tempo, tem que está 
se atualizando e tomando posse das novas tecnologias, dos novos 
recursos, incrementar cada vez mais a nossa aula, tornando mais 
dinâmica, mais interessante. O professor só consegue isso com a 
atualização, fazendo cursos para conhecer outras experiências, 
fundamentando a sua própria experiência. Essa prática faz com que 
ele tenha novas ideias e possa implementar novas experiências na 
aula dele. 

Significados que aportam a 
formação continuada  
Papel da escola 

Continua  
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favor, eu concordo e acho que a escola deveria ter um planejamento para as 
atualizações, tipo assim, esse ano é a área de linguagem, no próximo ano 
seriam exatas, humanas, tá entendendo?Agora a gente percebe que nas 
escolas, para que os alunos não fiquem sem aula, essas informações de curso 
de atualizações, são poucas que chegam ao conhecimento do professor. Então, 
se eu disser ao professor de matemática que tem um curso para ele fazer, ele 
vai ter que se afastar da sala de aula e as turmas dele vão ficar sem aula. Então 
a gestão escolar não quer. Eu fiz vários cursos de atualização na UFBA, mas eu 
sugeri a Adelmo, que buscasse oferecer esses cursos sempre no período das 
férias. Porque nas férias não teria como impedir os professores de fazer o curso 
e as escolas não teriam porque não divulgar, para que o professor possa se 
aperfeiçoar.  

Acho que a escola deveria ter um planejamento para as 
atualizações, para que evitar que os alunos fiquem sem aula. 
Porque eu percebo que essas informações de cursos de 
atualizações, são poucas que chegam ao conhecimento do 
professor por conta disso. Então, se eu disser ao professor de 
matemática que tem um curso para ele fazer, ele vai ter que se 
afastar da sala de aula e as turmas dele vão ficar sem aula. E é 
justamente o que a gestão da escola não quer. Eu fiz vários cursos 
de atualização na UFBA, mas eu sugeri que esses cursos fossem 
oferecidos no período das férias para não interferir na dinâmica da 
escola.  

 

Ser professor pra mim é tudo na minha vida. Foi uma coisa que eu sonhei. Eu 
tive dois sonhos na minha vida. A primeira foi a ideia de ser bancário, que surgiu 
por um pouco de vaidade. Porque quando eu era adolescente e passava pelos 
bancos, eu achava as instituições lindas, o ar condicionado, vidro fumê, as 
pessoas de gravatas, as mulheres todas elegantes, então aquilo mexeu muito 
comigo, então o meu primeiro sonho foi esse, eu queria ser bancário. E quando 
eu saia, eu ficava assim parado nos vidros do banco, do lado de fora e me 
imagina eu ali. Então, o meu primeiro sonho foi esse e eu realizei. Eu entrei na 
caixa, como contínuo, de contínuo passeia escriturário, depois caixa, em 
seguida chefe de setor, passei por todos os setores, e depois cheguei a gerente 
administrativo, e foi quando eu conclui o meu curso superior e passei a trabalhar 
na matriz como técnico. Então como eu já me sentia realizado nesse aspecto, 
veio a vontade de realizar um trabalho social na escola pública e ao mesmo 
tempo vencer o meu problema da timidez, eu tinha vergonha de falar em 
público, de me comunicar no meio de um grupo. Realizando o meu sonho de ser 
professor. Na época que desejei ser professor, eu ainda tinha o meu trabalho no 
banco e dava aula na faculdade, então as pessoas não entendiam o que eu 
queria dando aula na escola pública. Pois, eu não precisava daquele dinheiro, 
pois eu estava muito bem financeiramente. Mas aquela vontade do social me 
movia, então como eu sempre fui aluno de escola pública, eu queria voltar para 
escola pública para dar a minha contribuição, usando o meu exemplo com os 
alunos, mostrando para eles que assim como eu venci, eles também são 
capazes. Então eu não estava muito preocupado com o lado financeiro, mas a 
vida, com o passar do tempo, mostra a gente coisas, que antes a gente não 
conseguia ver... então depois o que aconteceu, eu perdi o meu trabalho no 
banco, e passei a atuar apenas com professor. Aí, você veja que o meu desejo 
social passou a ser o meu sustento. Aí eu me agarrei a isso com todas as 
minhas forças. Ser professor pra mim hoje é viver, é respirar. Eu fico pensando 
todo dia o que é que eu vou fazer quando deixar de ser professor. Eu já escrevi 
um projeto pra implementar quando eu me aposentar. O reforço do Tio Bel, em 
Matemática. Ser professor pra mim me realiza em todos os sentidos. E as vezes 
eu até me emperro, porque eu vejo alguns  

Ser professor é tudo na minha vida. Foi uma coisa que eu sonhei. 
Eu tive dois sonhos na minha vida. A primeira foi a ideia de ser 
bancário, que surgiu por um pouco de vaidade. Porque quando eu 
era adolescente e passava pelos bancos, eu achava as instituições 
lindas, o ar condicionado, vidro fumê, as pessoas de gravatas, as 
mulheres todas elegantes, então aquilo mexeu muito comigo, então 
o meu primeiro sonho foi esse, eu queria ser bancário. E quando eu 
saia, eu ficava assim parado nos vidros do banco, do lado de fora e 
me imagina eu ali. Então, o meu primeiro sonho foi esse e eu 
realizei. Eu entrei na caixa, como contínuo, de contínuo passeia 
escriturário, depois caixa, em seguida chefe de setor, passei por 
todos os setores, e depois cheguei a gerente administrativo, e foi 
quando eu conclui o meu curso superior e passei a trabalhar na 
matriz como técnico. Então, como eu já me sentia realizado nesse 
aspecto, veio a vontade de realizar um trabalho social na escola 
pública e ao mesmo tempo vencer o meu problema da timidez, eu 
tinha vergonha de falar em público, de me comunicar no meio de um 
grupo. Realizando o meu sonho de ser professor. Na época que 
desejei ser professor, eu ainda tinha o meu trabalho no banco e 
dava aula na faculdade, então as pessoas não entendiam o que eu 
queria dando aula na escola pública. Pois, eu não precisava daquele 
dinheiro, estava muito bem financeiramente. Mas aquela vontade do 
social me movia, então como eu sempre fui aluno de escola pública, 
eu queria dar a minha contribuição, usando o meu exemplo com os 
alunos, mostrando para eles que assim como eu venci, eles também 
são capazes. Eu não estava muito preocupado com o lado 
financeiro, mas a vida, com o passar do tempo, mostra a gente 
coisas, que antes a gente não conseguia ver. Depois que eu perdi o 
meu trabalho no banco, passei a atuar apenas com professor. O 
meu desejo social passou a ser o meu sustento. Me agarrei a isso 
com todas as minhas forças. Ser professor para mim hoje é viver, é 
respirar.  

Ser professor/professora: a escolha 
de uma profissão e perspectivas 
atuais 
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professores que não vestem a camisa da profissão. Não considero que esses 
sejam professores, apenas estão professores, como se essas fosse uma opção 
temporária. E a gente percebe umas atitudes que não são coerentes com a 
profissão. E eu fico profundamente chateado, porque uma pessoa trabalhando 
com você e com uma postura que não ajuda o aluno a se transformar, a 
aprender de verdade, fazendo de conta. Isso me irrita demais. Eu digo sempre 
aos alunos, que eu aprendo com eles, e o convívio com os alunos que me 
renova para que eu busque sempre novas formas de ensinar e dar continuidade 
ao meu trabalho. Eu me encontro na profissão de professor, eu me realizo. 
Professor, pra mim, é uma pessoa que está presente na vida de toda pessoa. 
Se você é um bom professor você será lembrado sempre. Se você for um 
professor ruim será lembrado da mesma forma. Eu não sei fazer mais outra 
coisa a não ser professor. Pra mim é tudo, é a realização plena. 

Eu fico pensando todo dia o que é que eu vou fazer quando deixar 
de ser professor, e já escrevi um projeto para implementar quando 
eu me aposentar. O reforço do ‘Tio Bel’, em Matemática. Ser 
professor me realiza em todos os sentidos. E as vezes eu até me 
emperro, porque eu vejo alguns professores que não vestem a 
camisa da profissão. Não considero que esses sejam professores, 
apenas estão professores, como se essas fosse uma opção 
temporária. E a gente percebe umas atitudes que não são coerentes 
com a profissão. E eu fico profundamente chateado, porque uma 
pessoa trabalhando com você e com uma postura que não ajuda o 
aluno a se transformar, a aprender de verdade, fazendo de conta, 
me irrita demais. Eu digo sempre aos alunos, que eu aprendo com 
eles, e o convívio com os alunos me renova para que eu busque 
sempre novas formas de ensinar e dar continuidade ao meu 
trabalho. Eu me encontro na profissão de professor, e me realizo. 
Professor para mim é uma pessoa que está presente na vida de 
toda pessoa. Se você é um bom professor você será lembrado 
sempre. Se você for um professor ruim será lembrado da mesma 
forma. Eu não sei fazer mais outra coisa que não seja ensinar. Para 
mim é tudo, é a realização plena. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir das narrativas dos sujeitos, 2016. 
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A vivência na escola né... Eu acho que a escola ... o meu primeiro momento na 
escola foi muito significativo, porque eu tive bons professores. Os meus professores 
foram que me incentivaram a estudar e a querer seguir a profissão, por isso eu acho 
que escolhi ser professora, eu tive professores muito bons que me incentivaram, que 
me fizeram ver que a profissão é muito mais do que apenas uma profissão. É o que 
eu digo aos meus alunos e a todo mundo quando eu vejo que ser professor pra mim 
não é só dar aulas. É aquele brincar... é aquele... é ... ficar... você viu hoje... eles 
abusam, eles aprontam, isso aquilo, o outro, mas quando a gente chama pode não 
ser naquele momento exato. Eu tive bons professores, e meus professores foram a 
mola propulsora para que eu seguisse a profissão de professor. Por que na realidade 
quando eu decidir ser professora as pessoas chegavam para mim e diziam “Você 
quer ser professora, por quê?” Pra você ter uma ideia eu fiquei entre os 20 primeiros 
colocados no ranking do vestibular da UFBA. Quando eu recebi o meu boletim... 
porque eu sou dá época que ainda dava o boletim na UFBA, na UFBA você recebia o 
boletim do vestibular. A menina quando foi me entregar, olha pro boletim, olhava para 
mim... “Você fez pra quer? Você fez ponto minha filha para passar em medicina. 
Como é que você faz para ser pedagoga” E eu disse, “Mas eu sempre quis ser 
professora”. Eu fiz magistério, então eu segui o caminho que pareceu significativo 
para mim, porque eu tive bons professores e era esse caminho que eu queria seguir. 

O meu primeiro momento na escola foi muito significativo, porque eu 
tive bons professores. Foram esses professores que me 
incentivaram a estudar e a querer seguir a profissão. Me fizeram 
perceber que ser professor é muito mais do que apenas uma 
profissão.Eu acho que por essa razão que escolhi ser professora. 
 
Ser professora para mim não é só ministrar aulas. Envolve também 
a relação com o outro, as brincadeiras, a troca de carinho. Os 
alunos abusam, mas quando a gente chama atenção deles, pode 
não ser naquele momento exato que eles atendam, porque cada 
uma tem o seu próprio tempo.  
 
Algumas pessoas encararam com surpresa a minha decisão em ser 
professora, porque com no meu resultado do vestibular eu tive uma 
pontuação que poderia ter me aprovado em medicina. Mas eu 
sempre quis ser professora. Eu fiz magistério, então eu segui o 
caminho que pareceu significativo para mim, porque eu tive bons 
professores e era esse caminho que eu queria seguir. 

Aspectos significativos do percurso 
formativo 
 
Ser professor/professora: a escolha 
de uma profissão e perspectivas 
atuais 
 
Modelo de professor 
 

A prática pedagógica é muito complicada, porque cada um pensa na prática 
com uma prática diferente. Ou você é construtivista, ou você é behaviorista, o 
você é isso, ou você é aquilo, eu acho que, no meu caso principalmente, eu 
tenho um pouquinho de cada coisa. Em alguns momentos eu consigo identificar 
alguns aspectos mais tradicionais, em outros eu consigo me ver mais nessa 
questão construtivista, mas o fazer pedagógico na matemática é mais 
complicado por conta de que no fazer pedagógico a gente precisa se remeter a 
conceitos e considerações que os alunos deveriam ter já e que eles não tem, aí 
é nesse momento que eu me vejo muito voltando, e aí eu entro muito na 
questão do construtivismo, aí a gente entra muito nessa questão psicológica de 
ver porque que o aluno não aprendeu e aí a gente passa a ser mais psicólogo e 
professor.  
 

A prática pedagógica é complexa, porque cada um pensa na prática 
com perspectivas diferentes. Alguns tem um foco mais 
construtivista, outro, behaviorista, ou sóciointeracionaista, tecnicista, 
formalista clássico, entre outros. Na minha prática eu aplico um 
pouquinho de cada coisa, depende muito da necessidade no 
momento da aula. Em alguns momentos me vejo tendo que recorrer 
aos conhecimentos da psicologia para entender como o aluno 
aprende. 

Concepções de Prática pedagógica 
 
Teoria da aprendizagem 
 
Tendência pedagógicas 

Ser professor hoje é muito complicado. Ser professor hoje é muito complicado 
porque os alunos não têm respeito, consideração com o professor. Eu acho que 
isso acarreta também no problema da aprendizagem, porque quando você não 
para pra dar atenção, você acaba... os alunos acabam prejudicando não só a 
eles, mas os colegas que querem alguma coisa. A sala de aula acaba virando 
um grande palco, aonde alguns querem se sobressair mais do que os outros. É 
muito complicado. Ser professor hoje é você ser um malabarista. Você tem que 
conseguir identificar esses alunos dar uma atenção mais efetiva a alguns outros. 
Professor tem que ser muito disso, muito malabarista. As minhas salas de aula 
são aquelas que ninguém quer. Professor nenhum que pegar 5ª série, 6º ano,  

Ser professor hoje é muito complicado. Professor é uma profissão 
muito complexa. Porque o professor precisa entender como o outro 
pensa. Essa não é uma tarefa fácil.  As vezes quando um aluno está 
apresentando um comportamento inadequado na sala de aula, ele 
só está fazendo aquilo para chamar a atenção do professor. E isso 
acarreta também no problema da aprendizagem, porque se o 
professor não der a atenção que aquele aluno precisa, ele acaba 
não só se prejudicando, mas prejudica os outros colegas, rompe 
com a autoridade do professor na sala de aula e desestabiliza todo 
o trabalho docente. Ser professor hoje é você ser um malabarista. 

Ser professor/professora: a escolha 
de uma profissão e perspectivas 
atuais 
 
Complexidade da profissão docente 
 
Autoridade do professor em sala de 
aula 
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ninguém quer. E eu acabei ficando exatamente por causa disso, ninguém queria 
e eu acabei ficando. E eu estou terminando a licenciatura agora por conta disso, 
eu achava que eu precisava... apesar de que muita coisa do que eu aprendi em 
matemática na faculdade, não é muito o que eu trabalho em sala de aula. Mas 
eu acabo até ajudando outras pessoas. Dou banca sem cobrar [risos], porque 
eu tenho um bocado de ex-alunos que ficam dizendo que estão com 
dificuldades disso e aquilo, aquilo o outro... aí eu pego o livro, olho antes, faço 
uma revisão com eles então eu acho que o ser professor, eu acho que professor 
hoje perdeu muito disso... porque o ser professor realmente é você ser tio, tia 
sim, mas não é ser tio, tia da questão se sangue, realmente não é, eu não sou 
tia de ninguém, nem parente consanguíneo de ninguém, de nenhum dos meus 
alunos, mas eles precisam desse laço. E o que eu aprendi na faculdade não 
ajudou em nada nesse aspecto, na questão da afetividade, de você trabalhar 
essa inteligência afetiva, de trazer o conhecimento do aluno mas ligado a isso 
não.  Eu desenvolvi essa experiência através do que eu vivenciei com os 
alunos. Porque eu comecei a perceber que muitos alunos não conseguiam 
avançar por conta de não terem o apoio que eles deveriam ter em casa, se eles 
não tinham aquele apoio eles precisavam disso, aí o que é que eu fazia, o que 
eu fazia e o que eu faço até hoje. Você pode ver hoje pelo resultado da 
avaliação do GESTAR, que até eu me assustei, quando eu vi um aluno que 
geralmente tira ...é que ... geralmente acerta duas questões de matemática na 
prova do GESTAR acertou todas as questões, todas ...  

O professor precisa ter uma sensibilidade para saber lidar com 
situações delicadas em sala de aula. Tem que ser um pouco de tio, 
de tia, de mãe, de psicólogo. E isso a faculdade não ensina. Eu 
aprendi na prática mesmo, no dia a dia com os alunos, percebendo 
a necessidade deles de ter uma atenção e uma relação mais afetiva 
com o professor. Essa é uma carência que eles trazem de casa, a 
afetividade. Esses alunos precisam da atenção que não recebem da 
família. 

Perspectiva da formação de 
professores 
 
Afetividade em sala de aula 
 
 

O GESTAR mudou de roupa algumas vezes, eu fiz GESTAR nas duas 
modalidades, fundamental I e fundamental II. A roupagem que ele tinha antes, 
era muito mais prática, porque a gente trabalhava... a gente tinha o livro do 
professor e tinha o livro do aluno, que tinha muita atividade correlacionada com 
o conteúdo que a gente ia trabalhar. Hoje em dia a gente tem as atividades, as 
avaliações, que ajudam no trabalho do professor, mas são atividades ... são 
poucas as atividades e de uma certa forma não tem a riqueza que tinha antes, a 
questão mesmo da interdisciplinaridade, ela fica muito aquém porque muitas 
vezes a gente só consegue identificar Língua Portuguesa, Educação Física, 
Ciências, Geografia, ... mas identificar essa interdisciplinaridade é complicado ... 
No meu caso eu consigo observar e consigo fazer essa ponte cm as outras 
disciplinas, e sempre fiz ... quando ... é ... eu sempre fiz assim ... por exemplo... 
artes... quando eu “tava” dando o conteúdo de matemática, eu procurava o que 
tinha haver com a questão de artes, eu fazia uma ponte com a professora, e a 
gente fazia um trabalho conjunto. Agora mesmo, eu estava fazendo uma 
atividade com os alunos, e a atividade que eu estava fazendo era próximo de 
ciências. Aí eu fiz a atividade e fiz uma correlação com a professora de ciências, 
aí a gente fez um ganho, eu acho que aí nesse momento o aluno começa a ver 
que o mesmo conteúdo que está sendo trabalhado de forma diferente, por 
disciplinas diferentes, ele consegue aprender melhor. Agora quando, a gente ... 
por exemplo ... a questão da interdisciplinaridade ... quando a  

O GESTAR mudou de roupa algumas vezes. Eu fiz GESTAR nas 
duas modalidades, fundamental I e fundamental II. A roupagem que 
ele tinha antes, era muito mais prática, porque a gente trabalhava, 
nos encontros, as atividades dos cadernos que a gente ia aplicar 
depois em sala de aula. Tinha o livro do professor e tinha o livro do 
aluno, que tinha muita atividade correlacionada com o conteúdo que 
a gente ia trabalhar. Hoje em dia a gente tem as atividades, as 
avaliações, que ajudam no trabalho do professor, mas são poucas 
as atividades e de uma certa forma não tem a riqueza que tinha 
antes, a questão mesmo da interdisciplinaridade, ela fica muito 
aquém porque muitas vezes a gente só consegue identificar Língua 
Portuguesa, Educação Física, Ciências, Geografia, ... mas identificar 
essa interdisciplinaridade é complicado. No meu caso, eu consigo 
observar e consigo fazer essa ponte com as outras disciplinas, 
como sempre fiz. Mas nem todo professor consegue entender as 
relações entre diferentes disciplinas. E o aluno não consegue 
identificar essa relação, se o professor não ajudá-lo. A gente tem 
grandes teóricos que diz que o aluno tem que aprender sozinho... só 
que esses teóricos eles aprenderam sozinhos? Não. Eles não 
aprenderam sozinhos. É pertinente a quem que esse aluno fique 
com essa  
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gente faz assim oh ... atividade interdisciplinar, a gente tem várias disciplinas ali, mas 
essas outras disciplinas que estão ali ... como é que o aluno vai identificar isso... o 
aluno ele não identifica, ele só identifica quando, por exemplo, a professora de 
matemática está trabalhando alimentação, né ... a questão da unidade de medida do 
aluno, com o aluno, e a professora de ciências está fazendo a mesma coisa, ou seja, 
está trabalhando com os alunos a questão dos alimentos, a questão da unidade de 
medida desses alimentos para uma dieta rica... em conjunto, aí ele consegue 
perceber, é isso que eu estou dizendo ... não é que professor não entenda ... ele não 
consegue perceber que aquele conteúdo, ele está em todas as outras disciplinas. 
Então, quando a gente faz uma atividade ela é interdisciplinar sim, mas o aluno 
quando ele vai fazer é uma atividade de matemática, ele não consegue perceber que 
aquela atividade tem conteúdo de ciências, de história... pra você ter  uma ideia, eu 
passei uma atividade na primeira unidade, no iniciozinho, como uma atividade 
diagnóstica com os alunos, uma texto falando sobre questões históricas da 
alfabetização e da educação no Brasil, com números, dentro desse texto tinha várias 
informações com números, porém, os alunos... aí depois que a gente leu o texto, os 
alunos viraram para mim e perguntaram assim, “Professora! É Matemática ou 
Português?”. Eu peguei e disse assim, “Não... Matemática e Português andam 
casados. Um não existe sem o outro. Porque tem muito conteúdo de Português que 
faz parte também de Matemática, e você não pode fazer nada em Matemática que 
você não saiba o significado. E aí você precisa da Língua Portuguesa para você 
saber o que você está lendo, pra você perceber e conseguir identificar isso.” E aí, eu 
coloquei lá no final que eles deveriam identificar dentro do texto o que é que tinha de 
Matemática no texto, surgiu de tudo, o menos ... os números que estavam lá em 
destaque no texto eles não marcaram. Aí uma questão muito pertinente é quando eu 
viro pra eles e digo assim, que o ‘hum’, o ‘hum’, numeral... é escrito com ‘h’. E o ‘um’ 
artigo é com ‘u’ só. “Não professora, o ‘um’ eu escrevo com ‘u’ mesmo, e a professora 
nunca me disse que estava errado não.”; “Mas mesmo quando você escreve o ‘hum’ 
numeral você escreve com ‘u’ só e a professora sempre disse a você que estava 
certo?”; “Se a professora sempre disse que estava certo...”; E aí o erro tá aonde? A 
gente tem grandes teóricos que diz que o aluno tem que aprender sozinho... só que 
esses teóricos eles aprenderam sozinhos? Não. Eles não aprenderam sozinhos. É 
pertinente a quem que esse aluno fique com essa dificuldade? E tem essa 
dificuldade... porque ele vai ficar com essa dificuldade pro resto da vida... ele vai ter 
essa dificuldade para o resto da vida. 

dificuldade? E tem essa dificuldade... porque ele vai ficar com essa 
dificuldade para o resto da vida... ele vai ter essa dificuldade para o 
resto da vida. 

 

O que é que eu espero da minha profissão? Eu espero que ela melhore... né ... 
mas é muito complicado... o GESTAR ajuda no fazer pedagógico, por exemplo, 
quando vocês trazem as atividades para a gente ... eu mesmo tenho o costume 
de fazer ... eu crio problemas para os meninos na hora. Os meninos dizem 
assim, “Professora, esse problema que a senhora passou aqui não é o mesmo 
da outra sala...”. Eu pego e digo assim, “A capa com certeza é muito parecida, 
mas os  
 

Eu espero que minha prática melhore, cada vem mais, a cada dia, 
mas é muito complicado. O GESTAR ajuda no fazer pedagógico, 
por exemplo, quando traz as atividades para a gente aplicar. Eu 
tenho o costume de fazer com os meus alunos as atividades que o 
projeto propõe, mas eu também, elaboro os meus próprios 
problemas na hora da aula.  
Os meninos sempre me perguntam, “Professora, esse problema que 
a senhora passou aqui não é o mesmo da outra sala?”.  
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números com certeza eu coloquei algum número diferente, porque eu acabei de 
colocar aqui agora”. Então, a forma como eu escrevo o problema, que eu solicito 
pra eles, eu faço na hora, aí muitos deles viram pra mim e falam, “Professora, a 
senhora não tirou de algum livro não? Diga qual foi o livro que é pra eu procurar 
a resposta...” Eu digo assim, “Não, vocês estão muito mal acostumados de 
olhar, de pegar o livro de Matemática e quando a gente passa o dever para 
fazer, vocês vão e olham no fim do livro”. Então aí eu faço, e muitas vezes eles 
dizem assim, “Professora, eu posso pegar o dever do colega que é da outra 
sala?” Eu pego e digo assim, “Se você pegar o dever do outro colega, você vai 
fazer o dever errado. Porque o dever do outro colega que é da outra sala não foi 
igual ao seu.”; “Mas professora foi igual, a senhora não falou a mesma coisa?”. 
Aí eu falo assim, “Eu posso até ter falado a mesma coisa, mas com certeza 
alguma coisa vai estar diferente.” As avaliações são iguais, porque todas as 
turmas fazem no mesmo dia. Eu já tive a experiência de fazer mais de uma, tive 
... eu fiz assim, oh ... teve o ano passado, eu fiz três avaliações diferentes para 
ser dada uma em cada sala e teve duas turmas que iam ser iguais porque 
estavam no mesmo nível. E foi uma confusão porque o pessoal na secretaria 
não conseguiu fazer ... e aí professor porque você ... e aí peguem assim ... 
então pronto eu vou fazer uma só e acabou. Mas geralmente o conteúdo é o 
mesmo, agora mesmo na avaliação do GESTAR, eu bati muito com os 
conteúdos com os alunos e eu disse a eles, “Não é possível que vocês ... a 
gente faz os exercícios uma, duas, três, dez, vinte vezes com vocês, e vocês 
continuam dizendo que não conseguem fazer.”; “Ah, professora...”; “Se vocês 
realmente fizerem o dever, vocês não vão ter dificuldade.” Aí de tanto eu bater 
isso com eles, eu acho que foi isso que acabou resultando num êxito tão grande 
em Matemática agora na prova. Que eu realmente, eu me espantei. Eu me 
espantei. Porque um aluno que geralmente tira dois ... três ... acerta geralmente 
duas questões em matemática ... acertar as dez ... e isso porque no simulado eu 
elogiei o aluno de uma turma, porque no simulado, eu só tive um aluno que 
acertou as 10 questões. No simulado, eu só tive um aluno. Aí eu peguei e disse 
assim, “Tá vendo esse aluno estudou, porque ele acertou todas as 10 
questões.”; “Professora, ele pescou!”; “Pescou como se as questões são 
diferentes das que eu passei? Os conteúdos são muito parecidos porque a 
forma como você vai fazer é a mesma, mas os números são diferentes, então 
não tinha como pescar”. Aí pronto, foi uma confusão... então pronto deve ter 
sido isso que fez com que os outros quisesse também acertar dez. Ah se fulano 
acertou dez, então eu tenho condições de acertar dez. Talvez por conta disso 
tenha alcançado esse êxito também. 
Além dos simulados e das avaliações do GESTAR, as vezes realizo também as 
atividades complementares. Mas esse ano eu fiz uma atividade complementar 
que não foi a do GESTAR. Eu criei uma atividade... uma atividade que eu 
trabalhei com os alunos, nessa unidade agora que foi sobre as unidades de 
medidas. 

Então, eu explico que a capa, sem dúvida é muito parecida, mas os 
números com certeza têm diferenças, porque eu elaboro na hora, de 
acordo com o desenvolvimento da turma na hora que estamos 
trabalhando os conteúdos. Eles ficam procurando as questões no 
livro para ver se encontra a resposta sem precisar resolver o 
problema. Tentam pegar a resposta dos colegas de outra sala, e 
não adianta, porque eu crio os problemas na hora da aula. 
 
Já as avaliações são iguais, porque todas as turmas fazem no 
mesmo dia. Eu já tive a experiência de fazer mais de uma,eu fiz três 
avaliações diferentes para ser dada uma em cada sala e teve duas 
turmas que iam ser iguais porque estavam no mesmo nível. E foi 
uma confusão porque o pessoal na secretaria não conseguiu 
entender. E agora aqui na escola, estamos aplicando a avaliação 
unificada do GESTAR, que tem um único tipo de prova mesmo. 
 
Inclusive eu fiquei muito satisfeita com a última avaliação que 
aplicamos. Eu reforcei bastante os conteúdos com alunos, porque a 
gente faz os exercícios uma, duas, três, dez, vinte vezes, e eles 
continuam dizendo que não conseguem fazer. Mas dessa vez o 
resultado foi muito bom, teve aluno que costuma ter um baixo 
rendimento nas avaliações e dessa vez consegui acertar mais de 
50% das questões. 
 
Além dos simulados e das avaliações do GESTAR, as vezes realizo 
também as atividades complementares. Mas esse ano eu fiz uma 
atividade complementar que não foi a do GESTAR. Eu criei uma 
atividade sobre as unidades de medidas e a questão da quantidade 
de alimentos que deve ser consumida por dia, e aí eles criaram um 
cardápio semanal, e o cardápio semanal tinha que ter, por dia, no 
máximo 3 mil calorias. 
 
Inclusive outra colega da escola, pediu para aplicar em outra escola 
que ela trabalha. Porque essa atividade fui eu que criei, mas é muito 
parecida com uma atividade complementar do GESTAR que é sobre 
a balança. E essa é uma atividade possibilita trabalhar com Ciências 
e Educação Física, e eu fiz essa atividade com eles. Falei com a 
professora de Ciências, que deu um apoio. Só não consegui fazer 
com a professora de Educação Física, para que ele pudesse fazer a 
questão da atividade física, verificando quais benefícios uma 
atividade física equilibrada poderia trazer para esse cardápio de 3 
mil calorias. 
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Eu criei com os alunos, fiz todo um levantamento com eles sobre as unidades 
de medidas e a questão da quantidade de alimentos que vocês deve consumir 
por dia, e aí eles criaram um cardápio semanal, e o cardápio semanal tinha que 
ter no máximo, por dia, por dia, tinha que ter no máximo 3 mil calorias. Aí a 
gente fez esse trabalho, aí Clair, que é a outra professora de matemática 
também que faz ... pois ela pegou a mesma atividade para aplicar com os 
alunos dela da 5ª série. Porque ela achou interessante. Ela pegou disse assim, 
“Vou levar até pro outro colégio, porque no outro colégio os professores gostam 
muito de fazer ... de tá procurando coisas novas, então eu vou levar... posso?” 
Eu disse, “Pode!” Porque essa atividade fui eu que criei, mas é muito parecida 
com uma outra atividade que tem de atividade complementar do GESTAR que é 
sobre a balança. Que é um comparativo ... na verdade uma atividade que entra 
com Ciências e Educação Física, e eu fiz essa atividade com eles... pedi ... falei 
com a professora de Ciências, a professora de Ciências também fez. Só não 
consegui fazer com a professora de Educação Física, para que ele pudesse 
fazer a questão da atividade física ... esse cardápio de 3 mil calorias junto com 
exercício físico, o que é que pode beneficiar o aluno? O que é você ter uma 
comida balanceada? A gente trabalhou isso tanto que depois teve alunos que 
disseram assim, “Professora, depois eu quero que você me dê tudo dos outros 
colegas, pra ver se a gente consegue fazer um regime, porque eu estou muito 
gordinho”. Então aí a gente viu resultado por conta disso, porque teve alguns 
alunos que disseram assim, “Não professora ... é interessante porque a gente tá 
vendo que a gente tá precisando”. E você vê isso com os alunos é diferente de 
você só olhar um trabalho que já foi feito com alguma outra pessoa, o resultado 
que já foi de uma outra escola ... eu quis fazer ... eu tive... eu tenho um projeto 
sobre a criação de um livro com os alunos. Tentei colocar em prática, mas não 
consegui. Muito bom! Teve uma escola particular que adotou e que conseguiu 
editar o livro... fez o livro com os alunos e é muito interessante, porque lá eles 
fizeram com noite de autógrafo. Cada pai recebeu uma cota dos livros pra 
repassar... vender para custear o valor... muito interessante... mas na rede 
pública eu não consegui fazer. Aí, o pessoal diz assim, “Ah, porque os alunos 
não querem nada...” Mas não é nada disso, eles não estão acostumados a 
escrever. E pra você fazer um livro, você precisa escrever. Eles não estão 
acostumados a isso. Porque, infelizmente, a rede pública não trabalha o aluno, 
essa questão de ele mesmo se colocar enquanto agente do próprio saber. Aí 
fica complicado. 

 
Trabalhar as questões associadas à dieta e alimentação 
balanceada, mexeu com os alunos, pois eles entenderam que esses 
elementos são fundamentais para uma vida saudável e pediu os 
cardápios dos colegas, por julgarem que eles também precisavam 
perder alguns quilos. 
 
Eu tenho um projeto sobre a criação de um livro para aplicar com os 
alunos. Tentei até colocar em prática, mas não consegui. Teve uma 
escola particular que adotou e que conseguiu editar o livro. Foi 
trabalhado o livro com os alunos e é muito interessante, porque lá 
eles fizeram com noite de autógrafo. Cada pai recebeu uma cota 
dos livros para repassar, ou vender para custear o valor investido. É 
um trabalho interessante, mas na rede pública eu não consegui 
fazer. Mas não é porque eu julgue que os alunos não tenham 
capacidade de escrever, é que eles não estão acostumados a 
escrever. E para fazer um livro, precisa escrever. Eles não estão 
acostumados a isso. Porque, infelizmente, a rede pública não 
trabalha o aluno, essa questão de ele mesmo se colocarem 
enquanto agentes do próprio saber.  
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Eu considero os cursos de formação continuada fundamental para nossa 
prática. Muita coisa muda no nosso fazer pedagógico graças a esses cursos. 
Porque ninguém, ninguém em sã consciência vai fazer um curso desse e dizer 
que não mudou nada em sua vida. Muda, por menor que seja sempre vai mudar 
alguma coisa. Sempre... sempre... porque você nunca entra num lugar e 
naquele momento que você entrou ali... Você sai daquele lugar e não 
acrescentou nada ou mudou nada na sua vida. Até numa ida ao restaurante... 
você entra e sai de uma outra forma, a forma como você foi atendido, a forma 
como você foi recepcionado, tudo isso influencia, a mesma coisa acontece num 
curso. Todo os cursos... seja ele de formação continuada ou um curso que seja 
específico né, de pós-graduação, ou mesmo somente da questão prática de 
você aprender a mexer num computador, mexer num outro equipamento... ele é 
importante. Porque você instrumentaliza o professor, você dá a ele condições 
de seguir... você dá a ele opções. Você abre um leque de possibilidades para 
ele. Ele segue se quiser. Mas você tá dando a ele outras opções. Por isso que 
eu digo assim... a prática pedagógica muda constantemente por quê? Porque 
você tem a influência de tudo isso. Você tem a influência dos cursos que você já 
fez. Dos livros que você já leu. Você tem a influência dos alunos por onde você 
passou. Aí tudo isso influencia. E tudo isso traz pra você esse enriquecimento e 
faz com que a gente possa verificar e ver essa forma de aprender e ensinar. 
Com essa mudança tirando o papel do articulador ficou melhor porque agora 
todos os professores podem participar da formação. Embora nem todos 
participem, porque não acham importante. 

Eu considero os cursos de formação continuada fundamental para 
nossa prática. Muita coisa muda no nosso fazer pedagógico graças 
a esses cursos. Porque ninguém, ninguém em sã consciência vai 
fazer um curso desse e dizer que não mudou nada em sua vida. 
Muda, por menor que seja sempre vai mudar alguma coisa. Todo os 
cursos, seja ele de formação continuada ou um curso de pós-
graduação, influência de alguma forma o fazer pedagógico do 
professor. Porque instrumentaliza o professor, dá a ele opções. Ele 
segue se quiser. Por isso eu considero que a prática pedagógica 
muda constantemente. Porque recebe a influências de diversos 
aspectos, dos cursos, dos livros, dos alunos. Enfim, tudo na vivência 
docente, traz um enriquecimento para prática docente e faz com que 
se possa verificar e ver essa forma de aprender e ensinar. 
 
O GESTAR, por exemplo, influenciou na minha forma de ensinar e 
de avaliar. Antes eu ensinava seguindo o livro didático, trabalhando 
os campos temáticos de forma isolada. Hoje os conteúdos da 
unidade contemplam diferentes campos temáticos. Minhas 
avaliações antes tinham apenas questões abertas, hoje aplico as 
avaliações com questões objetivas, considerando descritores que 
tenham relações com as habilidades trabalhadas em sala, conforme 
aprendi nos simulados e nas avaliações do GESTAR. Eu trabalho 
algumas questões, na sala de aula, assim como nas avaliações. 

Significados que aportam a 
formação continuada  
 
Implicações na prática pedagógica  

O GESTAR na Escola na roupagem que ele tá hoje, eu acho que ele precisa se 
aprimorar um pouquinho. Porque tem muitos professores que não fazem, e aí 
por não fazerem, por acharem que é uma besteira... isso e aquilo... eu digo isso 
porque eu tenho a experiência da minha escola. De todos os professores três 
fazem e os outros não fazem. E quando a gente fala isso, não é julgando o 
colega. Muito pelo contrário, eu acho que cada um tem o seu livre arbítrio para 
decidir se quer ou não seguir. Mas eu acho que se o GESTAR se tornasse mais 
prazeroso, mais convidativo... seria mais fácil. Eu acho que... existem algumas 
outras possibilidades que o GESTAR pode se expandir, mas aí vai depender 
muito de cada um... de cada participante, de cada gente dentro dessa 
engrenagem. 
 

Com essa mudança tirando o papel do articulador ficou melhor 
porque agora todos os professores podem participar da formação. 
Embora nem todos participem, porque não acham importante. Mas 
na minha opinião o, GESTAR na Escola precisa se aprimorar mais. 
Porque tem muitos professores que não fazem o curso, porque não 
consideram importante. Se o GESTAR se tornasse mais prazeroso, 
mais convidativo, talvez mais professores compreendessem a sua 
importância. O GESTAR tem muito a contribuir com o trabalho do 
professor, mas precisa se expandir, e isso depende muito de cada 
agente dentro dessa engrenagem. 
Na realidade, boa parte dos professores visam aquilo que é do 
interesse deles, e o aspecto financeiro é significativo nesse 
contexto. Desse modo, se tivesse algum tipo de incentivo financeiro 
como uma parceria com universidades que desse a certificação de 
um curso de mestrado para os docentes, sem dúvidas o professor 
seria mais motivado em realizar a formação, aplicaria as atividades 
com bastante cuidado com os alunos, e isso com certeza teria um 
impacto muito positivo nas avaliações externas que a secretaria de 
educação tanto almeja. 
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Eu acho assim, que... ser professor é ser multifacetado. Então, eu acho que o 
ser professor é muito mais... É estar junto com o colega, é estar junto com o 
aluno. Eu brinco muito com os meus alunos, eu digo a eles que eu vou puxar a 
orelha, que eu vou pendurar de ponta cabeça... as mães se acabam. Porque 
como são todos praticamente todos meus vizinhos... 
Como eu avalio a minha função docente? Eu acho que eu preciso melhorar 
mais um pouquinho... Tal vez por isso eu tenha feito a licenciatura em 
Matemática, para melhorar o meu fazer em Matemática. Mas eu acho que o ser 
professor é você mudar todo dia. Porque você aprende todo dia, não só com 
curso, não só com o colega, você aprende com o seu aluno. Eu... A gente teve 
experiência lá na escola, e em outras escolas que eu já passei... que ... como é 
que você pede para o aluno dizer qual é a sua expectativa de vida, e o aluno 
escreve que a sua expectativa de vida é “ser mãe... é engravidar do traficante”. 
Agora a pouco tempo, eu disse assim, “Gente, eu já vi de tudo, agora essa eu 
nunca eu tinha ouvido”. O aluno virou e disse assim, que ele queria ser artista 
de filme pornô. Então ser professor é ouvir isso e conseguir fazer com que o 
aluno entenda que até para ele ser artista pornô, ele vai precisar aprender 
alguma coisa. E fazer com que ele se conscientize de que ele precisa desse 
conteúdo, de que ele precisa desse conhecimento, de que isso vai ser bom no 
decorrer da vida dele. Mesmo que ele seja artista pornô. Essa foi assim... eu 
virei pra ele e disse assim, “Menino, de todas as histórias que eu já ouvir, essa 
de artista pornô, ganhou de todas” [risos]. Mas é isso, não é fácil não... É 
complicado! Ser professor é ter assim multifacetas, é entender que cada aluno 
aprende num momento específico. Num momento diferente. Que ninguém 
aprende igual. Que cada tem as suas dificuldades, e que as dificuldades devem 
e podem ser elucidadas em conjunto, professor e aluno... porque nem sempre 
essas dificuldades são superadas apenas com o professor. Às vezes você tem 
que interagir com os outros colegas, ou até mesmo com a família. Com o 
parente ... para poder conseguir superar isso. Eu tenho o filho de uma colega 
minha, que ele não consegui passar da 7ª série, 8º ano. Ele ficou estacionado 
na 7ª série... não conseguiu avançar. Fez terapia, fez isso, fez aquilo, não 
conseguiu avançar. Por que? Porque ele burro? Não! Simplesmente alguma 
coisa na 7ª série bloqueou que ele não consegue compreender os conteúdos 
pra conseguir passar de ano. Ele estacionou na 7ª série, não consegue... em 
todas as matérias, já repetiu três, quatro vezes, mas não consegue passar da 7ª 
série. Tanto que ele fez agora um curso profissionalizante, que dá direito a ele 
de fazer outra coisa. De seguir a diante ultrapassando a 7ª série, mas se ele 
continuasse com série regular ele não ia conseguir sair, porque o conteúdo 
específico da 7ª série não conseguiu adquirir. Porque psicólogo nenhum 
conseguiu identificar qual foi o motivo disso. Muito complicado. Mas é assim. É 
muito bom ser professora. Eu acho que eu sou... Eu sou professora até hoje por 
conta de que ... não por conta do salário, porque, infelizmente, o professor não é 
valorizado nesse item, mas eu sou professora porque, quando eu encontro ex-
alunos meus que dizem assim, “Professora se eu  

Hoje eu vejo, que ser professor é ser multifacetado. Precisamos 
interagir com os colegas, com os alunos, com os pais de alunos, 
com a comunidade escolar, em fim temos que ser de tudo um 
pouco. Isso é necessário para nos ajudar a entender que cada aluno 
aprende num momento específico. Num momento diferente. Que 
ninguém aprende igual. Que cada um tem as suas dificuldades, e 
que essas dificuldades devem e podem ser elucidadas em conjunto, 
professor e aluno, porque nem sempre essas dificuldades podem 
ser superadas apenas com o professor. Às vezes você tem que 
interagir com os outros colegas, ou com a família.  
 
Olhando para minha prática pedagógica, eu percebo que preciso 
melhorar o meu fazer. Pois, eu acho que o ser professor é você 
mudar todo dia. Porque você aprende todo dia, não só com curso, 
não só com o colega, você aprende com o seu aluno. 
 
Eu gosto mesmo de ser professora, e acho que as recompensas 
dessa profissão vão muito mais além que a remuneração salarial. 
Eu me sinto realizada mesmo, é quando vejo o pregresso do meu 
aluno, e fico muito feliz por saber que eu pude colaborar, de algum 
modo, com a sua formação. 

Ser professor/professora: a escolha 
de uma profissão e perspectivas 
atuais  
 
Múltiplas funções atribuídas ao 
professor 
 
Avaliação da função docente 
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sou hoje o que eu sou, e porque a senhora me disse um dia que eu precisava 
daquilo e aquilo ia me levar mais adiante a algum lugar.” E eu tomei aquilo como 
base e consegui chegar onde eu estou. Eu hoje tenho ex-alunos médicos, 
advogados, ... então ... que foram meus alunos no primário... [risos], aí eu digo 
assim, “Não digam isso pelo amor de Deus, porque senão eu vou achar que eu 
estou ficando velha...” Aí eles viram e dizem assim, “Mas professora a senhora 
continua com a mesma cara, não mudou nada... passou formol?” Tá bom Noi, 
senão eu vou ficar aqui falando, falando, e eu preciso trabalhar daqui a pouco. 

  

Questões Exmanentes 
Entrevistador: Você afirmou que os cursos de formação continuada influenciam 
no fazer pedagógico do professor, porque você considera que instrumentaliza o 
professor com ferramentas que ajudam no trabalho pedagógico em sala de aula. 
E com relação a sua formação no contexto do GESTAR, você considera que 
influenciou a sua prática? 
Professor: Influenciou sim, não só na forma como eu ensino, como na forma 
como eu cobro os conteúdos nas avaliações. 
E: Como você ensinava antes do GESTAR e como você cobrava os conteúdos. 
P: Antes eu ensinava seguindo o livro didático, trabalhando os campos 
temáticos de forma isolada. Hoje os conteúdos da unidade contemplam 
diferentes campos temáticos. Minhas avaliações antes tinham apenas questões 
abertas, hoje aplico as avaliações com questões objetivas, considerando 
descritores que tenham relações com as habilidades trabalhadas em sala, 
conforme aprendi nos simulados e nas avaliações do GESTAR. Eu trabalho 
algumas questões, na sala de aula, assim como nas avaliações. 
E: Em sua fala você sinaliza que o GESTAR precisa melhorar para se tornar 
mais convidativo para o professor.  Que você acha que o GESTAR deveria fazer 
para se tornar mais atrativo? 
P: Na realidade, boa parte dos professores visam o aquilo que é do interesse 
dele, e o aspecto financeiro é preponderante nesse contexto. Desse modo, se 
tivesse algum tipo de incentivo financeiro como uma parceria com universidades 
que desse a certificação de um curso de mestrado para os docentes, sem 
dúvidas o professor seria mais motivado em realizar a formação, aplicaria as 
atividades com bastante cuidado com os alunos, e isso com certeza teria um 
impacto muito positivo nas avaliações externas que a secretaria de educação 
tanto almeja. 
 

 
Excertos distribuídos nos campos cuja anotações do entrevistador 
direciona. 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das narrativas dos sujeitos, 2016. 
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Meu processo formativo... eu acho que começou realmente na adolescência, 
que eu comecei a ter facilidade ao desenvolver situações problemas em 
Matemática, e comecei a explicar pros meus colegas, eu acho que nesse 
momento eu virei professora, porque eu nem tinha ideia na vida de ser 
professora. Eu pensava sempre em fazer outras coisas. Mas quando eu 
comecei a ensinar, fui gostando e fui aprendendo, cada dia que eu ensinava, fui 
aprendendo mais coisas. E fiquei apaixonada, me encantei realmente pela 
matemática, por isso. 

Meu processo formativo começou na adolescência. Eu tinha muita 
facilidade em desenvolver situações problemas em Matemática, e 
comecei a explicar para os meus colegas. Eu acho que foi nesse 
momento eu virei professora, porque eu nem tinha ideia na vida de 
ser professora. Eu pensava sempre em fazer outras coisas. Mas 
quando eu comecei a ensinar, fui gostando e fui aprendendo, cada 
dia que eu ensinava, fui aprendendo mais coisas. E fiquei 
apaixonada, me encantei realmente pela matemática, por causa 
dessa experiência de ensinar aos meus colegas. 

Ser professor/professora: a escolha 
de uma profissão e perspectivas 
atuais  

Então eu já expliquei né, então eu tive assim a oportunidade de trabalhar em 
grandes escolas particulares em Salvador. Já depois de formada em 
Matemática, pela UCSal, em 1981.  Em 1974, eu fiz química e bacharelado em 
Matemática, também. Eu fiz as duas, e ainda trabalhava no Polo. Então, 
Matemática pra mim, na época, era apenas uma ferramenta de suporte, para eu 
desenvolver melhor os meus projetos de pesquisa. Porque na verdade eu 
sonhava em ser cientista. Então, eu desenvolvi alguns projetos no Polo, com 
química, e que a Matemática me ajudou demais com coisas, assim, do cotidiano 
mesmo, que precisava calcular, que precisava ter essa noção da situação. Ai, 
quando a minha primeira filha nasceu, pra eu ficar trabalhando no Polo o dia 
inteiro, não tinha condição, as vezes você tem empregada, as vezes não tem, 
pra ajudar, e tal, eu ai fiz meu horário, numa escola particular de Salvador, 
trabalhando apenas duas manhãs. E tudo começou, a partir daí. Eu fiquei duas 
manhãs... depois tive vários convites de escolas particulares... Meu trabalho, 
começou a ser acho que assim... valorizado né, fiquei, digamos, famosa... e 
tinha muitos convites, muitos mesmo. Aí depois eu fiz concurso pro estado, mas 
os convites continuavam pra desenvolver outras coisas diferentes, que eu nunca 
imaginei matemática somente assim, “calcule e resolva”, nunca eu sempre fui 
assim, transgressora, no sentido que eu inventava assim, um bocado de coisa 
pra aplicar, trabalhei matemática com poema, trabalhava matemática com 
receita de doces e salgados... Sempre fui nesse ponto, totalmente 
transgressora. Ai, surgiu a Educação Matemática na minha vida, com os 
grandes autores que trabalhavam com a Educação Matemática na Bahia. Né, 
no caso Bigode, e tinha até uma proposta de Iracema Morich, também eu acho 
que era de van guarda. Algumas escolas tinham muito receio de trabalhar com 
essas propostas, porque dava um pouco mais de trabalho ao professor, na 
época. Muitas escolas grandes, rejeitaram a proposta, mas nós, assim, 
abraçamos, nessa época, eu trabalhava no ISBA, e ai começamos, né a fazer 
essas questões. Os alunos começaram a aprender melhor, a ter mais 
segurança... fazia assim, trabalhos com frações, usando chocolate, e as coisas 
foram acontecendo... eu lia assim, sobre Geografia, sobre História... elaborava 
várias situações problemas, usando Grécia, usando Roma, e os meninos 
começaram assim ter outro olhar em relação a isso. Acho que gostavam do meu 
trabalho, assim, por isso também, né. Então, na sala de aula, era aquela coisa  

Eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes escolas particulares em 
Salvador. Já depois de formada em Matemática, pela UCSal, em 1981. 
Em 1974, eu fiz química e bacharelado em Matemática, também. Eu fiz 
as duas, e ainda trabalhava no Polo. Então, Matemática para mim, na 
época, era apenas uma ferramenta de suporte, para eu desenvolver 
melhor os meus projetos de pesquisa. Porque na verdade eu sonhava 
em ser cientista. Então, eu desenvolvi alguns projetos no Polo, com 
química, e que a Matemática me ajudou demais, com coisas do cotidiano 
que precisava para calcular, para ter uma noção melhor da situação.  
 
Quando a minha primeira filha nasceu, ficou ruim para mim trabalhar no 
Polo o dia inteiro. Não tinha condição mesmo, vendo a dificuldade para 
conseguir uma babá, eu decidi sair do Polo e fui trabalhar numa escola 
particular de Salvador. Arrumei o meu horário, trabalhando apenas duas 
manhãs. Desde então, surgiram vários convites de outras escolas 
particulares. Meu trabalho se tornou conhecido. Porque no meu trabalho 
em sala de aula eu sempre fui totalmente transgressora. Eu não 
consegui ver a matemática limitada a ensinar os alunos apenas “calcule 
e resolva”, eu sempre buscava algo diferente, que representasse algum 
sentido para o aluno, como uma situação problema real ou um material 
manipulável que auxiliasse no processo de ensino aprendizagem, me 
aparando nos estudos da Educação Matemática. 
 
Fiz estudo no contexto da Educação Matemática, com autores de 
renome. Como Bigode, Iracema Morick, e outros. Algumas escolas 
tinham muito receio em trabalhar com essas propostas, porque dava um 
pouco mais de trabalho ao professor. Muitas escolas grandes, rejeitaram 
a proposta, mas no ISBA, nós abraçamos e os alunos começaram a 
aprender melhor, a ter mais segurança. 
 
Fazia trabalhos com frações, usando chocolate, fazia atividades em 
parceria com Geografia, com História, elaborava várias situações 
problemas, usando Grécia, Roma, e os meninos passaram a ter um olhar 
diferente sobre a aprendizagem da Matemática. Acho que gostavam do 
meu trabalho por causa disso.  
 

Aspectos significativos do percurso 
formativo 
 
Ser professor/professora: a escolha 
de uma profissão e perspectivas 
atuais  
 
Mudança de Paradigma 
 
Processo de ensino e aprendizagem 
na perspectiva na educação 
Matemática  
 
Estratégias de ensino 
 
Primeiros contatos o GESTAR 
 
Resistência dos colegas da escola 
em adotar a proposta do GESTAR 
na Escola 
 
Metodologia de ensino 
 
Falta de apoio dos colegas 
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bacana, não era aquela coisa chata tradicional. E quando eu conheci a proposta 
do GESTAR, que foi bem a pouco tempo. Não conheci logo, porque a minha 
vida era bem mais em escola particular, do que na própria escola pública. A 
escola pública, eu ficava mais assim, a noite, eu reduzir pra vinte horas. E você 
não ouvia falar em escola pública, a proposta. Os professores de matemática, 
tinha assim uma postura, totalmente diferente do que eu imaginava. Eu me 
decepcionava, ficava muito triste, porque a realidade é complicada, e eles não 
olhavam o aluno como uma pessoa que eles precisavam trabalhar nesse 
sentido. Chegavam na escola, “calcule e resolva”, e acabou, de uma maneira 
extremamente tradicional, e eu sempre fui contra. Sempre pedi pra trazer, por 
exemplo, trena, fita métrica, pra que medissem... Eu ensinava a fazer 
construções geométricas com papel, com palito de picolé, com tachinha, e 
sempre brinquei, digamos assim, muito, pra que os alunos entendessem como 
pode ser gostoso aprender Matemática. Porque eu sou apaixonada. E alguns 
colegas, inclusive, e até coordenadores da SEC, olhavam de cara feia, “Essa 
professora é maluca. Essa professora é doida. Tá movimentando a escola. Tá 
desarrumando a escola.” Achavam que era uma desarrumação, você pegar o 
seu aluno e pedir pra ele medir a escada, medir a largura de uma mesa com a 
fita métrica. Como é que o aluno, na minha imaginação, vai aprender, se ele não 
sabe nem o que é uma fita métrica, não sabe nem o que é uma trena, era só 
transformar a medidas no quadro, assim, chega a vírgula pra lá, chega a vírgula 
pra cá, na minha cabeça nunca entrou isso.  Inclusive, a noite, aqui na escola no 
EJA, eu fazia sempre essa aula de razão e proporção, regra de três, sempre 
com receitas de doces e salgados. E pra mim era uma alegria muito grande, o 
aluno do noturno aprender ter segurança em relação a isso... [interrupção para 
atender alunos do projeto de robótica] 

Então, na sala de aula, era aquela coisa bacana, não era aquela 
coisa chata tradicional. E quando eu conheci a proposta do 
GESTAR, que foi bem a pouco tempo. Não conheci logo, porque a 
minha vida era bem mais em escola particular, do que na própria 
escola pública. Eu ensinava na escola pública a noite, eu tinha 
apenas vinte horas. E você não ouvia falar da proposta no noturno 
da escola pública. 
 
Os professores de matemática, daqui tinha uma postura, totalmente 
diferente do que eu imaginava. Eu me decepcionava, ficava muito 
triste, porque a realidade é complicada, e eles não olhavam o aluno 
como uma pessoa que eles precisavam trabalhar nessa perspectiva 
proposta pelo projeto. Se limitavam a metodologia do “calcule e 
resolva”, sem se preocupar se o aluno está aprendendo ou não. 
 
Eu sempre gostei de contextualizar para ajudar o aluno a entender a 
importância daquele conteúdo. Peço para os alunos trazerem, por 
exemplo, trena, fita métrica, para que entendam como se mede. Eu 
ensino a fazer construções geométricas com papel, com palito de 
picolé, com tachinha, e utilizo jogos e brincadeiras para que os 
alunos entendam como pode ser gostoso aprender Matemática. 
Porque eu sou apaixonada pelo o que faço. 
 
Alguns colegas e coordenadores, me olhavam com estranhamento, 
me julgavam uma destrambelhada. Achavam que o que eu fazia era 
uma bagunça, uma desarrumação, e que os alunos não aprendiam 
nada. Não conseguiam entender que o aluno, ao medir uma escada, 
a largura de uma mesa com a fita métrica, está aprendendo de 
forma mais significativa, tornando processo de aprendizagem mais 
atrativo para ele. 

 

Assim, eu ter conhecimento né, da secretaria, falando sobre o GESTAR, eu 
fiquei muito feliz de ter conhecido no ano passado, André. E assim, com muita 
expectativa, ele é uma pessoa otimista, em relação a educação matemática. E 
você também, Enoilma, acho que só pode contribuir para a melhora dentro das 
escolas públicas do ensino da matemática. Fiquei muito triste esse ano, quando 
a secretaria eliminou essa função de articulador dentro da escola, que para mim 
era muito importante. Alguns professores da escola, particularmente, falando, 
militares, eles não têm noção dessa riqueza, que podemos passar pra ele.Por 
mais que a gente fale no AC... aqui na escola militar eles não estão tendo 
participação também. Então, é difícil, você no corpo a corpo, consegui passar 
essas ideias que são interessantes para eles. Então, a matemática continua 
muito 

Fiquei muito feliz quando soube da proposta do GESTAR. Gostei 
bastante do formador que nos orientou em 2014, ele contribui 
bastante para a melhoria do ensino aqui na escola.  
 
Lamentei a mudança em 2015, tirando a função do articulador 
dentro da escola, que para mim era muito importante. Porque alguns 
professores da escola não têm noção da riqueza dessa proposta. 
Por mais que a gente fale no AC, tem professor que não adere ao 
GESTAR. Então, é difícil, você no corpo a corpo, conseguir passar 
essas ideias que são interessantes para eles. 
 

Expectativas: como cursistas e 
Impressões do Projeto GESTAR na 
Escola 
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formal aqui dentro da escola, muito tradicional, o que é uma pena. A proposta 
do GESTAR com a situação problema. No ano passado nós trabalhamos 
avaliações, esse ano foi muito melhor, até. Trabalhamos melhor os descritores, 
as dificuldades que os alunos estavam tendo. Eles estavam fazendo direitinho. 
Eu tava fazendo a correção, na minha turma, poxa, valendo um ponto extra, que 
nós fizemos, as notas foram ótimas, sete décimos, oito décimos, o que significa 
que os alunos estão compreendendo melhor, lendo, interpretando melhor. Eu 
acho que devagarzinho a gente pode conseguir um crescimento muito grande. É 
uma pena que com tanta coisa boa, com vocês, que fazem parte desse projeto, 
estarmos sendo desestimulado, na minha opinião. Porque, apesar do encontro 
que a gente tem, são quatro por ano, é muito pouco, assim, eu acho de uma 
riqueza muito grande. Eu acho que o que vocês fazem é milagre dentro de um 
dia apenas, um momento apenas, uma tarde ou uma manhã... Acho que as 
ideias que vocês têm são muito interessantes, para que nós professores, 
possamos modificar essa visão de escola pública, é claro, pensando em educar 
para crescer. Eu não vejo um incentivo muito grande da secretaria, quando tira 
o articulador do GESTAR de dentro da escola, e quando cria essas dificuldades, 
por exemplo, a nossa escola teve o privilégio de poder imprimir as provas, mas 
as escolas que não tem o papel, que não tem essa condição, nem fizeram prova 
que eu sei, tem escola que nem estão atuando nisso. Quer dizer forneceu a 
verba que já chegou agora no final do ano, não dá mais para fazer as quatro 
avaliações, algumas escolas só vão poder fazer uma só. Quer dizer você tem 
um projeto com pessoas maravilhosas, ideias fantásticas nesse emprenho, e de 
repente, não estão sendo valorizadas. Ai, a gente pergunta, “O objetivo é qual 
mesmo?” É modificar esse quadro ou não? Porque a escola que tem condição 
tá fazendo, tá trabalhando com os simulados, tá trabalhando com os exercícios, 
mas a escola que não tem possibilidade não pode fazer nada. E ai, o professor 
fica assim cheio de vontade de fazer coisas novas, mas porque as vezes temos 
que nos ausentar das nossas atividades para fazer a formação somos obrigados 
a ouvir coisas, do tipo, “Eu, se fosse você, não fazia nada do GESTAR, não, 
porque fazer, já que está te dando tanto trabalho?” Porque é uma incoerência ... 
então, eu acho que o GESTAR veio mesmo pra somar, né, já está há muito 
tempo, eu não conhecia antes, mas fiquei encantada, realmente com a 
proposta, das pessoas que estão sendo formadores, acompanhando as escolas, 
no caso, que eu conheci, né, André você, no maior empenho, na maior 
animação para que a educação da gente melhore, realmente, dentro das escola 
públicas. 

 
A matemática continua muito formal aqui dentro da escola, muito 
tradicional, o que é uma pena. Porque a proposta do GESTAR em 
trabalhar com a situação problema, torna o aprendizado mais 
prazeroso para o aluno. No ano passado nós trabalhamos 
avaliações, esse ano foi muito melhor, até. Trabalhamos melhor os 
descritores, as dificuldades que os alunos estavam tendo.  
 
Eu me senti desestimulada, porque esses encontros de quatro 
horas, quatro por ano, é muito pouco, para trabalhar toda a riqueza 
que o projeto tem a oferecer.  
 
Acho que as ideias que o projeto traz muito interessante, para que 
nós professores, possamos modificar essa visão de escola pública, 
é claro, pensando em educar para crescer. Eu não vejo um incentivo 
muito grande da secretaria, quando tira o articulador do GESTAR. 
 
Outro problema foram essas avaliações que não vieram impressa 
para as escolas aplicarem. A nossa escola teve o privilégio de poder 
imprimir as provas, mas as escolas que não tem o papel, que não 
tem essa condição, nem fizeram prova. Quer dizer forneceu a verba 
que já chegou agora no final do ano, não dá mais para fazer as 
quatro avaliações, algumas escolas só vão poder fazer uma. Aí eu 
já acho que foge do objetivo.  
 
E o professor fica cheio de vontade de fazer coisas novas, mas 
porque as vezes tem que se ausentar das atividades na escola para 
fazer a formação é obrigado a ouvir coisas, do tipo, “Eu, se fosse 
você, não fazia nada do GESTAR, não, porque fazer já que está te 
dando tanto trabalho?” Eu acho isso uma incoerência. Eu vejo que o 
GESTAR veio mesmo para somar, com uma proposta bem 
elaborada, com formadores competentes, acompanhando as 
escolas no maior empenho, com animação para que a educação da 
gente melhore, realmente, dentro das escolas públicas. 
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No contexto do meu planejamento da escola, eu passei a adotar o planejamento 
do GESTAR, o plano de curso e fazer sequências didática, coisa que eu não 
fazia, e isso tem me ajudado no sentido de planejar melhor as minhas 
atividades. Utilizo, na medida do possível, tem exercícios, por exemplo, das 
atividades complementares, são maravilhosos, e os meninos gostam, por 
exemplo, a experiência que tivemos esse ano, quando você desenvolveu 
comigo a atividade no Clube Educacional, os meninos adoraram, acho que a 
gente precisava ter mais isso dentro da escola, e a age também como agente 
multiplicador dessas referências, dessas ideias, até no próprio planejamento. 
Você trabalha numa escola, você tem digamos, eu não sei a quantidade certa, 
quinze professores de Matemática, onde cinco participam do AC, o restante é 
militar, um exemplo, não é o caso daqui... ai não participa, aí não tem nem como 
receber essas orientações, eu acho que uma grande dificuldade. 

No contexto do meu planejamento na escola, eu passei a adotar o 
planejamento do GESTAR, o plano de curso e fazer sequências 
didática, coisa que eu não fazia, e isso tem me ajudado a planejar 
melhor as minhas atividades. Utilizo, na medida do possível, tem 
exercícios, por exemplo, das atividades complementares, que são 
maravilhosos, e os meninos gostam, por exemplo, a experiência que 
tivemos esse ano, quando a formadora desenvolveu comigo a 
atividade no Clube Educacional, a atividade de medidas. Os 
meninos adoraram.Seria interessante ter mais ações como essa na 
escola. Nós acabamos atuando como agente multiplicador dessas 
referências, dessas ideias, até no próprio planejamento. 

Implicações na prática pedagógica 

Nós conseguimos alguns cadernos complementares, mas eu tive um pouco de 
dificuldade para realizar as atividades com os alunos, usei muito pouco, gostaria 
de aplicado muito mais, dentro do que eu esperava, pois assumir a coordenação 
do projeto da robótica que me tomou um pouco de tempo, não deu pra fazer o 
meu planejamento como eu gosto de fazer. Mas para o ano que vem pretendo 
me organizar para realizar as atividades como eu gosto. Porque também os 
cadernos, nós só recebemos trinta, para cada série, e demorou muito pra 
chegar, então esse ano não conseguimos fazer muita coisa não. Só nas 
propostas assim, de situação problema do cotidiano que os formadores nos 
orientam, né. Eu mesmo trabalhei algumas coisas que eu já fazia antes, do 
mosaico de decimais, que os meninos gostam, de fazer tangram, do ovo, do 
quadrado, e eles gostam da proposta do desenvolvimento do raciocínio lógico. 
Eles gostam muito, e as vezes os colegas acham que você está enchendo a sua 
aula de atividades, que não tem nada a ver com a proposta. E não é verdade, 
que então, os próprios colegas, que estão atuando como professores de 
matemática, precisam mudar a mentalidade em relação a isso, entendeu? E 
começar a se informar, a se envolver também com essa proposta. 

Esse ano nós recebemos alguns cadernos complementares, mas eu 
tive um pouco de dificuldade para realizar as atividades com os 
alunos. Usei muito pouco, gostaria de ter aplicado muito mais, 
dentro do que eu esperava, pois assumi a coordenação do projeto 
da robótica que me tomou um pouco de tempo, não deu para fazer o 
meu planejamento como eu gosto de fazer. Mas para o ano que 
vem pretendo me organizar para realizar as atividades como eu 
gosto. Porque também só recebemos trinta cadernos, para cada 
série, e demorou muito para chegar, então esse ano não deu para 
fazer muita coisa. Só nas propostas de situação problema do 
cotidiano que os formadores nos orientam a fazer. Eu trabalhei com 
mosaico de decimais, que os meninos gostam de fazer. Usei o 
tangram, do ovo, do quadrado, e eles gostam da proposta do 
desenvolvimento do raciocínio lógico. Eles gostam muito, e as vezes 
os colegas acham que você está enchendo a sua aula de 
atividades, que não tem nada a ver com a proposta. E não é 
verdade, que então, os próprios colegas, que estão atuando como 
professores de matemática, precisam mudar a mentalidade em 
relação a isso, e começar a se informar, a se envolver também com 
essa proposta. 

Implicações na prática pedagógica 

A minha perspectiva de formação continuada do GESTAR, dentro dessa 
proposta, tem tudo a melhorar, agora se realmente a atuação do GESTAR na 
Escola for maior, fazer mais encontros e voltar a ter o papel do articulador do 
GESTAR dentro da escola.  

A minha perspectiva de formação continuada do GESTAR, é que 
essa proposta, tem oferece várias possibilidades para ajudar na 
prática do professor. Mas para isso dar certo, é preciso que a 
atuação do GESTAR na Escola seja maior, precisa ter mais 
encontros e voltar a ter o papel do articulador do GESTAR dentro da 
escola.  

Expectativas: como cursistas e 
Impressões do Projeto GESTAR na 
Escola 
 

Continua  
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Eu acho que hoje a formação do professor está muito melhor, os professores 
hoje que atuam nas universidades estão muito mais bem preparados para 
formar os professores de matemática na perspectiva da educação matemática. 
Eu conheço pessoas fantásticas que atuam realmente com esse objetivo. Não 
existe mais dentro das universidades aquela proposta do tradicional, daquele 
ensino fechado, de que a matemática é uma coisa morta para sempre, e que o 
calcule e resolva é o que importa, todos os colegas que eu conheço que estão 
atuando agora, que são recém formados, ou que estão estudando, que eu 
conheço, que estão atuando agora, eles estão... de colegas novos... que a 
propostas é justamente essa... no ano passado tiveram uns estagiários aqui, 
que vieram com propostas excelentes, de atividades mais dinâmicas, utilizando 
outras metodologias, utilizando jogos, trabalhando bastante com a ludicidade, 
trabalhando bastante coma a historicidade da matemática, coisas bem 
interessantes, então acho que a perspectiva para o futuro, dentro da nossa área 
de matemática é bem promissora, na minha opinião. 

Eu acho que hoje a formação do professor está muito melhor, os 
professores que atuam nas universidades, hoje, estão muito mais 
bem preparados para formar os professores de matemática na 
perspectiva da educação matemática. Eu conheço pessoas 
fantásticas que atuam realmente com esse objetivo. Não existe mais 
dentro das universidades aquela proposta do tradicional, daquele 
ensino fechado, tratando a matemática como uma coisa morta, na 
qual o “calcule e resolva” é o que importa. Acho que a perspectiva 
para o futuro, dentro da nossa área de matemática é bem 
promissora, na minha opinião. 

Perspectiva da formação de 
professores 

Minha experiência como articuladora assim... eu gostei muito de ter atuado 
como articuladora, agora alguns colegas, como eu falei antes, criam muita 
resistência, acham que é uma bobagem, que não tem nada a ver, que a 
matemática tradicional é o que interessa para o ENEM, então que o aluno na 
sua base de fundamental I e fundamental II, ele tem que seguir na mesma 
maneira que do ensino médio, trabalhando apenas com aquela matemática 
formal. Eu já analisei algumas provas do fundamental I, que é a base de tudo, 
onde a prova toda é calcule e resolva, para efetuar as contas. E não com 
aplicação dentro do cotidiano do aluno, e sem sequer ter base assim do quê que 
ele trouxe da experiência da vida dele, que acho interessante você pegar né, o 
quê que ele trouxe de experiência de vida pra que você aproveite aquela noção 
que ele tem pra aplicar e ele deslanchar realmente, em outros conteúdos até.  

Eu gostei muito da minha experiência como articuladora, agora 
alguns colegas criam muita resistência, porque não entendem a 
proposta, e consideram que a matemática tradicional é o que 
interessa para o ENEM. O aluno na sua base de fundamental I e 
fundamental II, ele tem que seguir na mesma maneira que do ensino 
médio, trabalhando apenas com aquela matemática formal. Eu já 
analisei algumas provas do fundamental I, que é a base de tudo, 
onde a prova toda é calcule e resolva, para efetuar as contas. E não 
com aplicação dentro do cotidiano do aluno. 

Expectativa como cursista 

Então eu acho que a perspectiva que a gente tem assim, dentro da educação é 
maravilhosa né. Espero que daqui a 20 e 30 anos estejamos mais 
desenvolvidos nesse sentido, e que os professores tenham realmente essa 
noção do que é realmente importante para o aluno, porque não adianta você 
preparar o aluno dentro daquele tradicional, ele esquece realmente, porque não 
se constrói o conhecimento dessa maneira, tá mais do que provado. Ele só 
constrói o conhecimento se ele for sedimentando aos pouquinhos com 
atividades dentro do cotidiano dele, que é o que interessa. 

Minha perspectiva para a formação de professores é que prepare o 
professor para entender que o conhecimento da escola, não pode 
estar distante das vivências que os alunos trazem. Porque não 
adianta você preparar o aluno apenas na perspectiva tradicional, a 
pessoa não aprende somente assim, não se constrói o 
conhecimento dessa maneira. Um conhecimento se produz a partir 
das vivências dos que é interessante para o seu contexto, o 
conhecimento tem que ser sedimentado. Espero que daqui a 20 e 
30 anos estejamos mais desenvolvidos nessa perspectiva, tendo o 
estudante como o centro da formação, e que os professores se 
empenhem sempre em aproximar o conhecimento da realidade do 
aluno. 
 

Perspectiva da formação de 
professores 

Continua  
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Eu acho muito difícil os colegas... porque eu vejo lá dentro das propostas que a 
gente tinha dentro desse contexto assim, geral, os professores têm muita 
resistência. E olha pra você assim e diz, “É maluca... é doida”. São maluquices 
que, eu me lembro, teve uma vez que a gente adotou Iracema Morich. O que 
teve de professor demitido na escola não foi brincadeira. Porque se recusaram a 
trabalhar com Iracema Morich. Porque achavam que era totalmente 
transgressora as ideias dela. E você vê que nem são tantas assim. Quando 
Bigode começou a trabalhar com aquelas ideais de Educação Matemática, foi 
um caos total. Mas também a grande maioria dos professores que estão 
atuando como professores de matemática, fizeram matemática. Fizeram outras 
coisas e estão nas escolas atuando como professores de matemática e isso 
dificulta muita as coisas, dificulta em relação a metodologia, dificulta em relação 
as didáticas.Você sabe caso de escolas que o engenheiro está dentro da escola 
sendo professor de Matemática, ele não tem menor condição, só porque ele 
sabe fazer cálculo? Ele não tem condição de ser professor de matemática. 
Nesse sentido da Matemática, de Educação Matemática, entendeu? Era o que 
estava acontecendo e hoje em dia ainda tem. Ai, os meninos perguntavam 
assim, os professores, “com é que a gente trabalha, por exemplo, operações 
com frações?” Ele simplesmente estava querendo dizer assim, que para o mmc, 
dividia e multiplicava, e se o aluno não aprender pela equivalência, ele não 
sabia porque que estava fazendo aquilo. E os professores, aqui pelo menos, eu 
achava tão bacana, que a gente ficava ali na lanchonete, e eles discutiam, 
queria saber porque ... qual é a melhor maneira de trabalhar certos conteúdos 
com os alunos, então eu acho bacana quando o professor, até na formação, 
quando se faz a formação, eles estavam estudando ainda, e ele questiona, ele 
se sente incomodado com aquela forma mecânica que as pessoas antigamente 
passavam a Matemática, mas tem pessoas hoje que ainda acham que tem que 
ser assim. Tem que ser assim, assim... porque o vestibular, porque o ENEM, e 
não é isso e nem aquilo. Porque o aluno na verdade não sabe nada disso, 
porque na verdade ele não aprendeu. Repare, agora mesmo eu chamei um 
aluno para falar com ele, vocês só gostam de financeira né? Um aluno que 
acertou todas as questões de financeira e errou todas as questões de função, 
nem respondeu. Deixou em branco, quer dizer o que proporcionou nele essa 
vontade, porque ele sente que financeira ele aplica na vida dele. Ele traz a 
experiência dele, de comprar com acréscimo, com desconto, com juro... Quando 
trabalhei financeira com eles, fizemos a simulação da compra de alguns carros, 
e eles mesmos escolheram o veículo e trouxeram os valores, faziam a opção de 
compra e nós resolvemos os cálculos do financiamento, e eles ficaram 
espantados. Por exemplo, um carro de cento e poucos mil, saiu por mais de um 
milhão de reais. Foi bem chocante, eles ficaram horrorizado, “Nossa, 
professora, eu nunca vou querer comprar um carro financiado. Que roubo!!!” Por 
isso, a maioria só gostou de financeira, função, apesar de que a gente aplica na 
vida, mas financeira está mais próxima da realidade deles. Então, função, por 
mais que 

A resistência é muito grande. Tem colegas que julgam as atividades 
que eu desenvolvo com os meus alunos um verdadeiro desperdício 
de tempo. Eles consideram que o trabalho com jogos e materiais 
didáticos não ensina nada a ninguém. Mas isso é porque a maioria 
não conhece, nem se permitiu conhecer uma metodologia diferente. 
Foram formados na perspectiva da teoria clássica ou tecnicista e 
não buscaram cursos de aperfeiçoamento nas questões pedagógica 
do ensino. A universidade também não prioriza muito essas 
questões, haja vista que as disciplinas pedagógicas estão sempre 
concentradas nos últimos semestres do curso, quando o professor 
já está atuando em sala de aula há muito tempo, repletos de vícios 
didáticos herdados dos seus professores de cálculo e álgebra, nem 
dão importância para as discussões sobre didática e prática do 
ensino. E ainda tem um agravante, boa parte dos professores que 
estão ensinando matemática, nem formação em matemática tem. 
Muitas vezes fizeram engenharia, administração, contabilidade, ou 
algo parecido e tem a educação como se fosse um bico. 
 
Aqui na escola tem muito isso, muitos professores que não fizeram 
licenciatura, não tem conhecimento algum sobre educação 
matemática, acham que ensinar matemática é só “calcule e resolva” 
e julgam professores transgressores como eu, verdadeiros loucos. 
Eu procuro trabalhar o conteúdo, mostrando aos alunos situações 
do cotidiano, como por exemplo para estudar matemática financeira 
com eles, fizemos uma simulação de financiamento de carros, que 
eles mesmo escolheram. Aplicamos as fórmulas para que eles 
pudessem compreender porque era importante conhecer aqueles 
conceitos. Os alunos se envolveram e foi um dos assuntos que 
tiveram mais facilidade de entender, justamente porque estava no 
campo do interesse deles. Já no assunto de funções, que não deu 
tempo de fazer um trabalho nessa mesma linha, os alunos já 
tiveram mais dificuldade. E função, por mais que se explore 
situações reais eles não gostam muito, porque não está no campo 
de interesse da maioria deles. E não dá para trabalhar na 
perspectiva da educação matemática com todos os assuntos, 
porque tem assunto que é difícil mesmo. Mas o ENEM está para nos 
mostrar é preciso transgredir o processo de aprendizagem. Eu acho 
que o professor, hoje, precisa estar muito atento a isso, e tentar, na 
medida do possível, trabalhar os conteúdos mostrando para os 
alunos como isso pode ser utilizado na vida deles, partindo de 
situações reais, vivenciadas por eles. Eu busco fazer assim e vejo 
resultado, eu percebo como os alunos se interessam.  

Significados que aportam a 
formação continuada  
Perspectiva da formação de 
professores 
 
Professores sem formação atuando 
na sala de aula 
 
Implicações na prática pedagógica 
 
Concepção de prática pedagógica 
 
Ser professor/professora: a escolha 
de uma profissão e perspectivas 
atuais 
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se mostre aplicação, eles não gostam muito, porque não conseguem ver muito a 
importância. Então, eu acho que o professor, hoje, precisa estar muito atento a 
isso, em trabalhar os conteúdos mostrando para os alunos como isso pode ser 
utilizado na vida deles, partindo de situações reais, vivenciadas por eles, se 
possível, sei que nem sempre vai dar para fazer assim, mas na medida do 
possível precisamos fazer um esforço para trabalhar desse jeito. Eu busco fazer 
assim e vejo resultado, eu percebo como os alunos se interessam, e nesse 
ponto o GESTAR me ajudou muito. Eu gosto de aplicar atividades diversificadas 
em sala de aula, adoro inovações, e busquei o GESTAR justamente porque tem 
várias atividades assim, que servem para mostrar aos alunos as aplicações da 
Matemática no cotidiano. E assim, fica mais fácil seduzir os alunos, mostrar que 
aprender Matemática também pode ser uma atividade prazerosa. Mas isso é 
muito difícil, porque esbarra na falta de recurso, na falta de apoio, falta de 
incentivo. Por isso, que muito professores não estão nem ai e fica por isso 
mesmo. E quando você vê um monte de engenheiro, um monte de gente que 
não tem nada a ver com essa área, que não fez uma licenciatura de 
Matemática, não sabe nada de Metodologia, de Didática, de Estratégias de 
ensino, de Educação Matemática, e ainda se acham os gênios de Matemática, 
eu confesso que fico chateada. Porque acredite que ainda tem gente assim, que 
não acredita em nada disso, e que ainda acha que professores transgressores 
como eu somos “loucos”. Até hoje eu encontro ex-alunos, que já estão 
engajados, dando aula em faculdade, médicos, engenheiros, colega – 
professores, inclusive de matemática. Porque é o tipo da coisa, se você trabalha 
a Matemática de como que ela faça mais sentido para o aluno, ele aprende com 
mais facilidade e fica agradecido, eles se sentem motivados a aprofundar 
aqueles conhecimentos, eu tenho alguns alunos que fizeram matemática por 
influência minha. Porque aprenderam a gostar de matemática, devido a maneira 
que eu trabalho a Matemática no processo de aprendizagem escolar, de forma 
lúdica, contextualizada. Eu tento conduzir a minha prática dessa forma, 
mostrando ao aluno que ele é capaz de aprender e que esse processo de 
aprendizagem pode ser lúdico, prazeroso, instigante, sedutor. Nesse aspecto, o 
GESTAR veio a somar, porque com as atividades complementares, com os 
cadernos, com as avaliações, com os simulados, com as atividades do clube 
educacional, eu tenho uma gama bem maior de opções para diversificar a 
minha prática, facilitando esse processo de busca por atividades mais criativas. 
Pois o livro didático não dá conta dessa parte. O livro didático até contextualiza, 
mas, muitas vezes, essa contextualização não é muito interessante para os 
alunos, pois não condiz com a realidade dele de fato, mas as atividades do 
GESTAR eles gostam muito. Fazem com prazer, respondem com vontade, e 
sentem vontade de fazer mais. Eles sempre me pedem. “Professora, porque 
não passa daquelas atividades do GESTAR?” Então, é isso. Eu adoro ser 
professora, e tenho prazer em trabalhar com os meus alunos de uma forma que 
esse processo também seja uma atividade prazerosa para eles, e costumamos 
manter, dessa forma uma relação saudável e harmoniosa. 

Eu gosto de aplicar atividades diversificadas em sala de aula, adoro 
inovações, e busquei o GESTAR justamente porque oferece várias 
atividades, que servem para mostrar aos alunos as aplicações da 
Matemática no cotidiano. As atividades complementares, com 
situações reais e regionais daqui da Bahia, os alunos se vê 
representado em algumas discussões. Tem os cadernos com 
atividades que trabalham o raciocínio lógico, e o lúdico. As 
avaliações, com os simulados e as atividades do clube educacional, 
ajudando os alunos a se prepararem para as avaliações externas, 
num processo de autoavaliação. Assim, eu tenho uma gama bem 
maior de opções para diversificar a minha prática, facilitando esse a 
busca por atividades mais criativas. Pois o livro didático 
contextualiza, mas, muitas vezes, não é muito interessante para os 
alunos, pois não condiz com a realidade dele. Eles gostam muito 
das atividades do GESTAR, fazem com prazer, respondem com 
vontade, e sempre pedem para fazer mais. 
 
Eu estou satisfeita com o resultado do meu trabalho, considero que 
dessa forma o processo de aprendizagem se torna mais atrativo 
para os alunos, eles percebem que aprender Matemática também 
pode ser uma atividade prazerosa. Mas essa não é uma tarefa fácil, 
porque esbarra ainda na falta de recurso, na falta de apoio, falta de 
incentivo. O que faz com que muitos professores não se interessem 
em mudar a sua prática. 
 
É um caminho doloroso as vezes, mas quando encontro ex-alunos, 
que já estão engajados, dando aula em faculdade, médicos, 
engenheiros, colega – professores, inclusive de matemática, eu 
tenho a certeza de que estou no caminho certo.  
 
Eu considero que é papel do professor, provocar, seduzir, o aluno. 
Assim, eu tento conduzir a minha prática dessa forma, mostrando ao 
aluno que ele é capaz de aprender e que esse processo de 
aprendizagem pode ser lúdico, prazeroso, instigante, sedutor.  
 
Eu adoro ser professora, e tenho prazer em trabalhar com os meus 
alunos de uma forma que esse processo também seja uma 
atividade prazerosa para eles, e costumamos manter, dessa forma 
uma relação saudável e harmoniosa. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir das narrativas dos sujeitos, 2016.  
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Sobre os aspectos significativos da formação e a vivência na escola, o que eu 
observo é o seguinte, que quando a gente... antes deu conhecer o GESTAR 
propriamente dito, eu trabalhava muito mais a parte técnica do ensino da 
Matemática. Como eu trabalhava mais com ensino medido, eu era muito mais 
técnica do que tentava contextualizar ou fazer alguma coisa diferente para os 
meninos. A verdade era essa. Quando eu passei a trabalhar com Ensino 
Fundamental foi que eu passei a fazer a associações do cotidiano, relacionando 
a vivência do menino com a Matemática. Na minha vivência com o ensino 
médio, era tudo muito rápido, não dava tempo pra ficar inovando muito, embora 
isso me incomodasse bastante, trabalhar mais a parte técnica. Era muito 
complicado, mas quando eu passei a trabalhar com o Ensino Fundamental e fiz 
o GESTAR na Escola, eu comecei a ver que algumas das práticas, que eu já 
fazia, tinham essa característica que o GESTAR orienta, por isso me identifiquei 
com o projeto. Eu conheci o GESTAR, se eu não me engano em 2010, foi no 
ICEIA. Então o GESTAR, me motivou a trabalhar a parte prática da matemática 
com os meninos, explorando o processo de ensino de forma mais significativa.  

A respeito dos aspectos significativos a respeito da formação e da 
vivência na escola, eu observo que quando a gente conclui a 
graduação trabalha mais a parte técnica do ensino da matemática. 
Eu mudei essa forma de ensinar, em 2010, depois que eu conheci o 
GESTAR. Como eu trabalhava mais com ensino medido, eu era 
muito mais técnica, não conseguia contextualizar ou fazer alguma 
coisa diferente para os meninos com facilidade, mas isso me 
incomodava bastante. Quando eu passei a trabalhar com Ensino 
Fundamental foi que eu passei a fazer a associações do cotidiano, 
relacionando a vivência do menino com a Matemática. E o 
GESTAR, me motivou a trabalhar a parte prática da matemática 
com os meninos, explorando o processo de ensino de forma mais 
significativa.  

Implicações na prática pedagógica 

Eu não escolhi ser professora, a profissão que me escolheu. Porque eu fazia 
Economia, e acabei deixando essa profissão de lado para fazer Matemática. 
Quando eu busquei estágio eu consegui justamente para da aula de 
Matemática, e acabei gostando. Quando eu comecei a ensinar, foi justamente 
na escola pública, eu acho que eu tomei foi uma “cachaça” da educação, por 
que eu acabei me encantando com a profissão. Então, eu conclui o curso de 
Economia na FACEBA e fui fazer uma complementação em Matemática na 
UESC, em Santa Catarina, pelo estado, eu fiz o concurso e fui fazer a 
complementação. Eu comecei a ensinar Matemática em 1997, na época que eu 
estava fazendo Economia. Então, é isso, eu partir da prática, pra depois buscar 
a formação. Eu não fui da formação pra prática. Eu fui o contrário, porque eu 
comecei com a prática em sala de aula, estava nova ainda, cursando Economia, 
depois que eu fui me dedicar a formação, e fui fazer a licenciatura, porque eu 
não tinha pretensão de ser professora. Dessa forma, eu me inspirava em 
professores que eu tive na faculdade, no ensino médio, no Ensino Fundamental. 
Principalmente aqueles professores que tive no fundamental e médio, que 
inclusive me influenciaram a gostar de Matemática, por causa do jeito 
descontraído deles ensinarem. Na minha época não tinha aquela coisa de 
relacionar a Matemática com as situações do cotidiano, era técnico mesmo, a 
base do ensino era “Resolva e calcule”. Mas eles ensinavam de maneira 
diferente, faziam relações com o cotidiano, então isso chamava a atenção do 
aluno, e com isso eu passei a me interessar mais pela matemática. 

Eu não escolhi ser professora, a profissão que me escolheu. Porque 
eu fazia Economia, e acabei deixando essa profissão de lado para 
fazer Matemática. Quando eu busquei estágio eu consegui 
justamente para dar aula de Matemática, e acabei gostando. 
Comecei a ensinar, em 1997, na escola pública e acabei me 
encantando com a profissão. Eu fiz o concurso do estado e quando 
conclui o curso de Economia na FACEBA, fiz uma complementação 
em Matemática na UESC, em Santa Catarina, pelo estado. Então, 
eu partir da prática, para depois buscar a formação, e me inspirava 
em professores que eu tive na faculdade, no ensino médio, no 
Ensino Fundamental. Principalmente aqueles professores que tive 
na minha formação básica, porque eles que me influenciaram a 
gostar de Matemática, por causa do jeito descontraído deles 
ensinarem. Na minha época não tinha aquela coisa de relacionar a 
Matemática com as situações do cotidiano, o ensino era muito 
técnico, a base do ensino era “resolva e calcule”. Mas eles 
ensinavam de maneira diferente, faziam relações com o cotidiano, 
então isso chamava a atenção do aluno, e com isso eu passei a me 
interessar mais pela matemática. 

Aspectos significativos do processo 
formativo 
 
Modelo de professor 
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O que me fez mudar a minha metodologia foram as notas baixas dos alunos, 
principalmente na escola pública, isso me incomodava bastante. Então, eu comecei 
a pensar que tinha alguma coisa errada e que eu precisava mudar a minha prática, 
para conseguir ajudar os alunos a aprenderem de forma mais significativa. Então, 
quando eu comecei a trabalhar de maneira diferente, e verificar que os alunos se 
interessavam e que o desempenho deles na disciplina melhorou, então eu partir pra 
esse lado. Porque eu entendo que não adianta você ficar a vida toda no quadro, 
enchendo a lousa de conteúdos que os alunos não entendem. É preciso tornar o 
processo de aprendizagem mais atrativo para os alunos, essa aprendizagem precisa 
ser interessante e significativa para o aluno, e esse processo deve ser prazeroso 
para professores e alunos.  

O que me fez mudar a metodologia das minhas aulas foram as notas 
baixas dos alunos, principalmente na escola pública. Então, na tentativa 
de ajudar os alunos a superarem as dificuldades que eles 
apresentavam,comecei a trabalhar de maneira diferente, e verifiquei que 
os alunos passaram se interessar mais e o desempenho deles na 
disciplina melhorou. Porque eu entendo que não adianta ficar no quadro, 
enchendo a lousa de conteúdos que os alunos não entendem. É preciso 
tornar o processo de aprendizagem mais atrativo para os alunos, essa 
aprendizagem precisa ser interessante e significativa, e esse processo 
deve ser prazeroso para professores e alunos. 

Concepção de prática pedagógica 
 
Mudança de paradigma 

E foi a partir do GESTAR, que eu mudei a minha forma de ensinar. Eu busquei o 
projeto, justamente porque eu queria mudar minha metodologia, e de certa forma eu 
considero que consegui atingir esse objetivo. Na forma com eu faço, como eu 
procuro trabalhar com os alunos, eu percebo a diferença, quando eu trabalho só com 
aula e expositiva, exercício, teste e prova, eu noto que o rendimento cai, mas quando 
eu realizo atividades diferenciadas, que mobilizam mais os meninos, como as 
atividades do GESTAR, ou outras atividades que eu busco em outros meios, ou eu 
mesma elabora, eu noto a diferença, os alunos se empenham mais e o rendimento 
melhorar. Então se é pra melhorar... eu acho que vale a pena mudar. Me 
incomodava ver que os alunos não estão se interessando, ver os alunos tirando 
notas baixas, ver que os alunos não atingem os objetivos previstos. 

E foi a partir do GESTAR, que eu mudei a minha forma de ensinar. 
Eu busquei o projeto, justamente porque eu queria mudar minha 
metodologia, e de certa forma eu considero que consegui atingir 
esse objetivo. Eu percebo a diferença, quando eu trabalho só com 
aula e expositiva, exercício, teste e prova, eu noto que o rendimento 
cai, mas quando eu realizo atividades diferenciadas, que mobilizam 
mais os meninos, como as atividades do GESTAR, ou outras 
atividades que eu busco em outros meios, ou eu mesma elaboro, eu 
noto a diferença, os alunos se empenham mais e o rendimento 
melhora. 

Implicações na prática pedagógica 

Antes do GESTAR minhas aulas eram exclusivamente expositivas, eu não trazia nada 
de diferente. Até 2009, foi assim, muito embora eu me sentisse incomodada. Eu até 
procurava outras propostas, outras metodologias, fiz especialização em projetos 
matemáticos, justamente por causa disso. Conheci algumas propostas da Educação 
Matemática, como a Etnomatemática, a Resolução de problemas. Mas na 
especialização eu conheci mais a teoria, na prática o que me ajudou mesmo foi o 
GESTAR. Porque tinham as oficinas, o momento do planejamento orientado pelo 
formador, o acompanhamento das atividades em sala de aula, que me deu mais 
segurança para me ariscar a aplicar uma metodologia diferente daquela que eu estava 
acostumada a fazer. A partir daí eu fui buscando outras coisas, de outros cursos, dos 
livros didáticos e paradidáticos, na internet. Com o GESTAR na Escola foi melhor do 
que o GESTAR II. Pois, antes, aplicava as atividades numa turma piloto, fazia o 
portfólio e não tinha nenhum tipo de troca. E acabava que essa turma se destacava em 
relação às outras. E agora todos os alunos da escola recebem o caderno, um professor 
articulador fazia a formação e compartilhava as coisas do GESTAR no AC, e nesse 
momento a gente fazia uma troca de experiências muito rica na escola, dava para 
saber o que os outros professores estavam fazendo com as suas turmas, mesmo que 
não estivesse aplicando as atividades do GESTAR. Que foi uma coisa rica que eu 
achei que o GESTAR perdeu em 2015, quando tirou a articulação. Porque ganhou pelo 
fato de todos os professores de Matemática poderem fazer a formação, mais perdeu 
pelo fato de não ter um professor coordenando o AC na escola, aí ficou tudo muito 
solto. 

Antes do GESTAR minhas aulas eram exclusivamente expositivas, eu não trazia nada 
de diferente. Até 2009, foi assim, muito embora eu me sentisse incomodada. Eu até 
procurava outras propostas, outras metodologias, fiz especialização em projetos 
matemáticos, justamente por causa disso. Conheci algumas propostas da Educação 
Matemática, como a Etnomatemática, a Resolução de problemas. Mas na 
especialização eu conheci mais a teoria, na prática o que me ajudou mesmo foi o 
GESTAR. Porque tinham as oficinas, o momento do planejamento orientado pelo 
formador, o acompanhamento das atividades em sala de aula, que me deu mais 
segurança para me ariscar a aplicar uma metodologia diferente daquela que eu 
estava acostumada a fazer. A partir daí eu fui buscando outras coisas, de outros 
cursos, dos livros didáticos e paradidáticos, na internet. Com o GESTAR na Escola foi 
melhor do que o GESTAR II. Pois, antes, aplicava as atividades numa turma piloto, 
fazia o portfólio e não tinha nenhum tipo de troca. E acabava que essa turma se 
destacava em relação às outras. E agora todos os alunos da escola recebem o 
caderno, um professor articulador fazia a formação e compartilhava as coisas do 
GESTAR no AC, e nesse momento a gente fazia uma troca de experiências muito rica 
na escola, dava para saber o que os outros professores estavam fazendo com as 
suas turmas, mesmo que não estivesse aplicando as atividades do GESTAR. Que foi 
uma coisa rica que eu achei que o GESTAR perdeu em 2015, quando tirou a 
articulação. Porque ganhou pelo fato de todos os professores de Matemática poderem 
fazer a formação, mais perdeu pelo fato de não ter um professor coordenando o AC 
na escola, aí ficou tudo muito solto. 

Expectativas: como cursistas e 
Impressões do Projeto GESTAR na 
Escola 
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TRANSCRIÇÕES RESUMO PALAVRAS-CHAVE 
O que eu penso hoje sobre prática pedagógica é que realmente é necessário 
trabalhar a Matemática de forma mais prática com os meninos. Eu vejo que os 
subsídios da Educação Matemática tornam o processo de aprendizagem da 
Matemática mais leve para os alunos, mais interessante. Os alunos se 
interessam mais do que quando a abordagem da aula é limitada a Matemática 
Pura. Porque hoje, temos esses dois ramos no ensino da Matemática. E antes 
eu só conhecia os processos da Matemática Pura, que é aquela coisa muito 
técnica. E a Educação Matemática nos possibilita trabalhar de forma mais 
ampla, mostrando ao aluno porque é importante aprender Matemática e qual a 
sua aplicação no dia a dia. Mas nem todo mundo consegue trabalhar assim, 
porque não é fácil ter essa sensibilidade de levar para sala de aula uma 
Matemática que não está presente nos livros didáticos. E o GESTAR nos 
possibilita isso. Nas atividades do GESTAR aparecem situações sociais 
presentes no dia a dia. Mas, infelizmente, uma boa parte dos professores, ainda 
acha que ‘o fazer’ e ‘o resolver’ é a única forma de ensinar Matemática. E a 
gente tem hoje o ENEM que serve para provar que essa forma de ensinar 
precisa ser repensada. E o ENEM é requisito dos vestibulares em nível 
nacional, tudo bem que é para aqueles alunos que estão saindo do ensino 
médio, mas é preciso preparar os alunos desde o Ensino Fundamental. Essa 
mudança precisa ser gradual. E o Ensino Fundamental é a base para o ensino 
médio, e se você não traz essa forma que o ENEM propõe para o Ensino 
Fundamental dificulta o trabalho do professo no ensino médio. Então, eu acho 
que essa mudança deve partir do Ensino Fundamental. Agora, eu acho que o 
papel da Universidade influência seriamente nessa visão técnica do ensino da 
Matemática e nessa resistência dos professores a essa mudança de paradigma 
no ensino da matéria. E assim, pra ser professor você precisa de uma pouco da 
teoria e um pouco da prática. A universidade nesse ponto deixa a desejar, não 
ensina ninguém a ser professor, não ensino o que você precisa para ir para sala 
de aula. Porque assim, a faculdade prepara você pra ser um professor, e 
quando encaramos a realidade, nós precisamos ser uma pouco de tudo. Porque 
a gente já entra no ambiente do aluno. A gente precisa saber analisar o aluno 
de diversas maneiras. Isso é choque, porque a gente que ser somente 
professor, e desse jeito não conseguimos fazer o nosso trabalho, porque tem 
horas que o aluno precisa do psicólogo, do artista, do agente de saúde, da 
mãe... tem que saber ouvir e entender, o sujeito que cada aluno traz consigo. E 
a universidade não nos prepara para viver essas adversidades na sala de aula. 

Pensando na prática pedagógica no contexto do ensino da 
matemática, é realmente necessário trabalhar de forma mais prática 
com os meninos. Os subsídios da Educação Matemática tornam o 
processo de aprendizagem da Matemática mais leve para os alunos, 
mais interessante. Os alunos se interessam mais do que quando a 
abordagem da aula é limitada a Matemática Pura. Hoje, percebo 
que temos esses dois ramos no ensino da Matemática. E antes eu 
só conhecia os processos da Matemática Pura, que é aquela coisa 
muito técnica. A Educação Matemática nos possibilita trabalhar de 
forma mais ampla, mostrando ao aluno porque é importante 
aprender Matemática e qual a sua aplicação no dia a dia.  
 
Nem todo mundo consegue trabalhar assim, porque não é fácil ter 
essa sensibilidade de levar para sala de aula uma Matemática que 
não está presente nos livros didáticos. E o GESTAR nos possibilita 
isso. Nas atividades do GESTAR aparecem situações sociais 
presentes no dia a dia.  
 
Boa parte dos professores, ainda acha que ‘o fazer’ e ‘o resolver’ é a 
única forma de ensinar Matemática. E a gente tem hoje o ENEM que 
serve para provar que essa forma de ensinar precisa ser repensada. 
E na minha opinião essa mudança deve partir do Ensino 
Fundamental.  
 
A Universidade influência seriamente nessa visão técnica do ensino 
da Matemática e nessa resistência dos professores a essa mudança 
de paradigma no ensino dessa matéria. Para ser professor você 
precisa de uma pouco da teoria e um pouco da prática. E a 
universidade, não ensina o que professor precisa para ir para sala 
de aula. A faculdade forma o Matemático, e quando encaramos a 
realidade, nós precisamos ser uma pouco de tudo. Precisamos lidar 
com as diversidades do ambiente escolar,saber analisar o aluno de 
diversas maneiras. Isso é choque, porque a gente quer ser somente 
professor, e desse jeito não conseguimos fazer o nosso trabalho, 
porque tem horas que o aluno precisa do psicólogo, do artista, do 
agente de saúde, da mãe.Tem que saber ouvir e entender, o sujeito 
que cada aluno traz consigo. E a universidade não nos prepara para 
viver essas adversidades na sala de aula. 
 

Concepção de prática pedagógica 
 
Resistência dos colegas 
 
Ambientes de aprendizagem 
 
Visão tecnicistas 
 
Perspectivas da formação de 
professores 
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TRANSCRIÇÕES RESUMO PALAVRAS-CHAVE 
No meu ponto de vista sobre a formação docente, é que precisa rever os processos 
da formação inicial do professor. A Universidade não forma o professor nas 
dimensões necessárias para o exercício da sua função docente, pois a mesma se 
ocupa exclusivamente com formação do conhecimento matemático que ele precisa 
dominar no contexto da disciplina. A Universidade não prepara o professor para ter 
sensibilidade com os processos cognitivos dos estudantes. É como se focasse a 
formação do professor para ser um pesquisador. Acho que é por isso que tem esse 
choque quando o professor vai para sala de aula, porque você vai querer mostrar 
tudo o que você aprendeu na faculdade na sala de aula e quando você chega lá, 
você vê que não aquilo, e que o conhecimento adquirido na sua formação inicial não 
é suficiente para lidar com a diversidade de situações que aparecem na sala de aula. 
E aí é que você percebe que não desse jeito que você vai conseguir trabalhar, porque 
a Matemática já é uma disciplina cercada de preconceitos, os alunos frequentemente 
apresentam aversão a disciplina, gerando uma série de dificuldade que dificulta o seu 
aprendizado, então se o professor não tiver uma sensibilidade para entender isso, ele 
não consegue muitos avanços. E a Universidade não ensina isso. A gente tem que 
correr atrás. E eu fiz isso. Busquei um curso de especialização em projetos 
matemáticos, busquei o GESTAR. Pra consegui ensinar a matemática de uma 
maneira que seja interessante e atrativa para o menino. Porque a Universidade não 
ensina a matemática básica que precisamos ensinar para os alunos, ela se ocupa 
exclusivamente em formar o matemático. Eu fiz dois anos de complementação, para 
dar aula de matemática e as disciplinas eram mais de cálculo e álgebra, tivemos 
psicologia, didática, matemática básica, mas o foco não foi sala de aula. 

No meu ponto de vista precisa rever os processos da formação inicial do 
professor. A Universidade não forma o professor nas dimensões 
necessárias para o exercício da sua função docente, pois a mesma se 
ocupa exclusivamente com formação do conhecimento matemático que 
ele precisa dominar no contexto da disciplina. A Universidade não 
prepara o professor para ter sensibilidade com os processos cognitivos 
dos estudantes. É como se focasse a formação do professor para ser um 
pesquisador. Acho que é por isso que tem esse choque quando o 
professor vai para sala de aula, porque ele quer mostrar tudo o que 
aprendeu na faculdade e quando chega na prática, percebe que o 
conhecimento adquirido na sua formação inicial não é suficiente para 
lidar com a diversidade de situações que aparecem.  
Matemática é uma disciplina cercada de preconceitos, os alunos 
frequentemente apresentam aversão a disciplina, gerando uma série de 
problemas que dificultam o seu aprendizado, então se o professor não 
tiver uma sensibilidade para entender isso, ele não consegue muitos 
avanços. E a Universidade não ensina isso. Eu fiz dois anos de 
complementação, para dar aula de matemática e as disciplinas eram 
mais de cálculo e álgebra, tivemos psicologia, didática, matemática 
básica, mas o foco não foi sala de aula.Então, busquei um curso de 
especialização em projetos matemáticos, busquei o GESTAR. Para 
consegui ensinar a matemática de uma maneira que seja interessante e 
atrativa para o menino.  

Perspectivas da formação de 
professores 
 
 

Então, como eu senti essa dificuldade na minha prática, eu sempre fui buscando 
outros cursos para preencher essas lacunas da minha formação inicial. Eu fiz vários 
cursos, mas continuei buscando, porque esses cursos muitas vezes eram extensão 
da faculdade, como o curso de atualização da UFBA, por exemplo. Muita coisa que 
eu vi nesse curso, foi o que eu vi no curso de licenciatura. Mas as estratégias para 
sala de aula não eram orientadas nesses cursos, então eu tinha que me virar. E 
nesse ponto o GESTAR me ajudou muito, pois eu encontrei forma diferentes de 
ensinar, atividades criativas, contextualizadas… então, eu me identifiquei com o 
projeto por isso. Por eu gostar de inovar e querer estar sempre aprendendo, eu 
sempre estou buscando coisas diferentes para aplicar com os meus alunos. Mas eu 
vejo que muitos professores não aderem ao projeto porque acham que dá muito 
trabalho. Então, vai de quem gosta mesmo. E cá entre nós no início dá um pouco de 
trabalho mesmo, porque é uma mudança de paradigma, vocês sair da sua zona de 
conforto, na qual você está acostumado a fazer sempre as mesmas coisas, mas com 
o tempo você percebe que diversificar as estratégia de trabalho pedagógico, é um 
ganho muito importante porque você consegue atingir um número melhor de alunos, 
consegue ajudar os alunos que apresentam dificuldade me matemática a diminuir 
esses problemas com a disciplina, mobiliza diferentes habilidades dos estudantes, 
torna o aprendizado em matemática mais atrativo e os estudantes mais participativos. 
Eu achei que o meu trabalho com professora se tornou muito mais produtivo quando 
comecei a diversificar a minha prática em sala de aula. 

Eu percebi que precisava mudar minha prática, por isso busquei outros 
cursos, para preencher essas lacunas da minha formação inicial. Eu fiz 
vários cursos, mas continuei buscando, porque esses cursos muitas 
vezes eram extensão da faculdade, como o curso de atualização da 
UFBA, por exemplo. Muita coisa que eu vi nesses cursos, foi o que eu vi 
no curso de licenciatura. As estratégias para sala de aula não eram 
orientadas nesses cursos. Nesse aspecto foi o GESTAR que me ajudou, 
pois eu encontrei formas diferentes de ensinar, atividades criativas, 
contextualizadas. 
Por eu gostar de inovar e querer estar sempre aprendendo, eu me 
identifiquei com o projeto. Mas tem muitos professores não aderem 
porque acham que dá muito trabalho. Então, percebo que tem que ter 
um interesse do professor em querer fazer diferente. Dá muito trabalho 
mesmo no início, porque é uma mudança de paradigma, tem que sair da 
sua zona de conforto, mas com o tempo você percebe que diversificar as 
estratégia de trabalho pedagógico, é um ganho muito importante porque 
você consegue atingir um número melhor de alunos, consegue ajudar os 
alunos que apresentam dificuldade me matemática a diminuir esses 
problemas com a disciplina, mobiliza diferentes habilidades dos 
estudantes, torna o aprendizado em matemática mais atrativo e os 
estudantes mais participativos. Eu achei que o meu trabalho com 
professora se tornou muito mais produtivo quando comecei a diversificar 
a minha prática em sala de aula. 

Significados que aportam a formação 
continuada  
 
Implicações na prática pedagógica 
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TRANSCRIÇÕES RESUMO PALAVRAS-CHAVE 
É difícil para mim fazer uma avaliação do meu trabalho como professora, mas 
eu acho que faço um bom trabalho. Eu me esforço para buscar coisas diferentes 
para os meus alunos, e acho que o retorno que eles dão do meu trabalho é de 
certa forma positivo. E eu sou uma professora exigente. Eu acho que na sala de 
aula tem que dar limites para os alunos. Porque assim, eles dão mais atenção 
ao estudo. Se comprometem com o estudo, eu acho que a gente tem que dar 
bastante atenção aos alunos e observar a diversidade que temos na sala de 
aula. Cada aluno traz consigo uma história, e essas histórias estão presentes o 
tempo inteiro na sala de aula. é preciso estar atento a isso, dar atenção que eles 
precisão e trabalhar com muito critério, os limites na sala de aula. Então assim, 
eu estou satisfeita com a minha função docente. 

É difícil fazer uma avaliação do meu trabalho como professora, mas 
eu considere que faço um bom trabalho. Me esforço para buscar 
coisas diferentes para os meus alunos, e acho que o retorno deles é 
positivo. Eu sou uma professora exigente. Acho que na sala de aula 
tem que ter limites. Porque assim, os alunos se comprometem 
mais.Os alunos precisam de bastante atenção. Precisamos 
conhecer a diversidade que temos na sala de aula. Porque cada 
aluno traz consigo uma história, que estão presentes o tempo inteiro 
na dinâmica da aula. É preciso estar atento a isso, dar atenção que 
eles precisão e trabalhar com muito critério, os limites na sala de 
aula. Eu estou satisfeita com a minha função docente. 

Avaliação da função docente 

A formação continuada é muito importante para o trabalho do professor, pois 
quando você faz a formação continuada enquanto está trabalhando, você está 
aprendendo coisas novas que já podem ser implementadas na sua prática. 
Assim, eu acho que é válido você está e está aprendendo. Porque se você faz 
um curso do seu interesse, que lhe apresenta possibilidades para sala de aula, 
você se sente motivado em partir pra prática. Agora é claro, tudo isso depende 
da formação que é oferecida e de quem faz essa formação. Porque tem gente 
que faz o curso, as vezes, tem até o discurso bonito, mas prática em sala de 
aula não muda nada, aí não adianta. Muitas vezes faz a formação por fazer, só 
pra ter um percentual de aumento no contracheque, e aí não leva essa 
formação pra sala de aula, e continua dando as aulas do mesmo jeito que fazia 
antes, sem se preocupar se o aluno está motivado. Então o que eu vejo é muito 
isso, os professores correndo para fazer cursos, se preocupando apenas com o 
percentual de aumento no salário, sem efetivar na prática o que deveria ter 
aprendido nesses cursos. E é o que eu vejo com alguns colegas, quando eu 
trago algumas novidades dos cursos que a gente faz, poucos são aqueles que 
se interessam em aplicar com os alunos. Tem professor que pensa assim, “eu 
tenho que cumprir minha carga horária, eu já tenho meu tempo de serviço, já 
completei meu percentual, o estado não me paga bem, e essas coisas, então 
pra que eu vou inovar, pra que eu vou fazer uma coisa mais, deixa pra que está 
chegando”. Então, quem está chegando é que tem a responsabilidade de está 
fazendo alguma coisa diferente com os alunos? E como ficam os alunos que 
estão sob a responsabilidade desse professor que se recusa em diversificar a 
sua prática? Eu entendo que quando se chega a uma determinada idade, 
realmente deve ser mais cansativo, mas se você vem num ritmo de trabalhado 
de uma determinada forma, você consegue ir assim até o final. E é isso, eu vejo 
muito professor fazendo cursos, mas não muda a prática e ainda tem o hábito 
de criticar o professor que faz alguma coisa de diferente, “Ah! Fez porque é 
jovem, está chegando agora”. Eu vejo muito colega que gosta de projetos, mas 
na sala de aula não muda sua forma de trabalhar. Só gosta daquela coisa 
pontual. Portanto eu vejo assim, não adianta fazer uma formação continuada 
por fazer, tem que repensar a prática em sala de aula.  

A formação continuada é muito importante para o trabalho do 
professor, pois quando você realiza a formação continuada 
enquanto está trabalhando, aprende coisas novas que já podem ser 
implementadas na sua prática. Agora é claro, tudo isso depende da 
formação que é oferecida e de quem faz essa formação. Porque tem 
gente que faz o curso, às vezes, tem até o discurso bonito, mas 
prática em sala de aula não muda nada, aí não adianta. Muitas 
vezes faz a formação por fazer, só para ter um percentual de 
aumento no contracheque, não leva nada de novo para sala de aula, 
e continua dando as aulas do mesmo jeito que fazia antes, sem se 
preocupar se o aluno está motivado. 
Quando eu trago as novidades dos cursos que faço, poucos são 
aqueles que se interessam em aplicar com os alunos. Tem 
professor que acha que já está fazendo demais cumprindo com a 
sua carga horária, acha que aplicar atividades diferenciadas vai 
tomar muito tempo e preferem deixar para os professores recém-
formados esse tipo de prática. 
Então eu fico pensando, essa responsabilidade é apenas de quem 
está chegando? E como ficam os alunos que estão sob a 
responsabilidade desse professor que se recusa em diversificar a 
sua prática? Eu entendo que quando se chega a uma determinada 
idade, realmente deve ser mais cansativo, mas se você vem num 
ritmo de trabalho, você consegue seguir assim até o final. Tem 
professor que faz os cursos, não muda nada na prática dele e ainda 
critica o professor que faz alguma coisa de diferente. Não adianta 
fazer uma formação continuada por fazer, tem que repensar a 
prática em sala de aula. 

Significados que aportam a 
formação continuada  

Continua  
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Continuação 
TRANSCRIÇÕES RESUMO PALAVRAS-CHAVE 
Agora sobre a formação continuada oferecida pelo GESTAR, eu acho que 
precisa rever algumas coisas. No ano de 2014, eu atuei um pouco mais, porque 
ainda tinha a articulação. Eu fazia a formação e socializava tudo no AC com os 
meus colegas. Nem todo mundo aplicavam as atividades, mas todos aderiram a 
avaliação do GESTAR. E os demais colegas socializavam o que estavam 
fazendo para justificar porque não dava para aplicar as atividades do GESTAR, 
e a maioria estava fazendo um trabalho baseado em aulas expositivas e 
aplicação de exercícios, um ou outro que mostrava uma proposta que fugia um 
pouco desse paradigma. Esse ano eu já achei que nessa parte a minha atuação 
foi um pouco fraca, porque eu estou aplicando as atividades do GESTAR, 
encontro meus colegas na formação do projeto, mas não sei o que eles estão 
aplicando em sala de aula, porque não tem mais o papel do professor 
articulador que ficava coordenando o AC na escola para promover essa troca de 
experiências. E eu acho assim quando não tem uma pessoa para coordenar 
essas ações fica tudo muito solto, porque eu acho assim, se você é mais 
cobrado diretamente, aplica diretamente, e quando você não é cobrado, você 
faz o que você quer. Tem pessoas que são assim, que precisa desse empurrão, 
ter um pouco de incentivo. Eu sei que esse incentivo deveria ser natural de cada 
um, mas tem pessoas que não são assim. Que só tem aquela preocupação do 
“EU”, a preocupação comigo acima da preocupação com o outro. Vejo o 
compromisso de estar aqui em todas as aulas, cumprindo seu horário, mas para 
fazer alguma coisa de diferente, que vai dar um pouco mais de trabalho em 
benefício do aluno, ai já fica mais difícil. Tem gente que não faz mesmo. Agora 
eu vejo também que o papel da gestão da escola é fundamental, porque a 
escola tem que incentivar o professor e oferecer condições favoráveis para que 
as coisas aconteçam na escola. 

Na minha opinião a formação continuada oferecida pelo GESTAR 
precisa rever algumas coisas. No ano de 2014, eu atuei um pouco 
mais, porque ainda tinha a articulação. Eu fazia a formação e 
socializava tudo no AC com os meus colegas. Nem todo mundo 
aplicavam as atividades, mas todos aderiram a avaliação do 
GESTAR. E os demais colegas socializavam o que estavam 
fazendo para justificar porque não dava para aplicar as atividades 
do GESTAR, e a maioria estava fazendo um trabalho baseado em 
aulas expositivas e aplicação de exercícios, um ou outro que 
mostrava uma proposta que fugia um pouco desse paradigma.  
Esse ano eu já achei que a minha atuação foi um pouco fraca, 
porque eu estou aplicando as atividades do GESTAR, encontro 
meus colegas na formação do projeto, mas não sei o que eles estão 
aplicando em sala de aula, porque não tem mais o papel do 
professor articulador que ficava coordenando o AC na escola para 
promover essa troca de experiências.  
Ao meu ver, quando não tem uma pessoa para coordenar essas 
ações, fica tudo muito solto, porque se você é cobrado diretamente, 
aplica diretamente, e quando você não é cobrado, você faz o que 
você quer. Tem pessoas que são assim, que precisam desse 
empurrão, ter um pouco de incentivo. Eu sei que esse incentivo 
deveria ser natural de cada um, mas tem pessoas que não são 
assim. Que só tem aquela preocupação do “EU”, a preocupação 
comigo acima da preocupação com o outro. Vejo o compromisso de 
estar aqui em todas as aulas, cumprindo seu horário, mas para fazer 
alguma coisa de diferente, que vai dar um pouco mais de trabalho, 
em benefício do aluno, ai já fica mais difícil. Tem gente que não faz 
mesmo. Nesse contexto, o papel da gestão da escola é 
fundamental, porque a escola tem que incentivar o professor e 
oferecer condições favoráveis para que as coisas aconteçam na 
escola. 

Expectativas: como cursistas e 
Impressões do Projeto GESTAR na 
Escola 
 

O GESTAR superou minha expectativa como cursista. Porque eu consegui 
trabalhar com outras metodologias, outras estratégias de ensino. O GESTAR na 
Escola tem pra mim duas importantes frentes, a parte teórica que é discutida 
nos encontros de formação e a parte prática da sala de aula. E as experiências 
que eu tive com as atividades do GESTAR foram muito boas, eu gostei 
bastante. 

O GESTAR superou minha expectativa como cursista. Porque eu 
consegui trabalhar com outras metodologias, outras estratégias de 
ensino. O GESTAR na Escola tem para mim duas importantes 
frentes, a parte teórica que é discutida nos encontros de formação e 
a parte prática da sala de aula. As experiências que eu tive com as 
atividades do GESTAR foram muito boas, eu gostei bastante. 

Expectativas: como cursistas e 
Impressões do Projeto GESTAR na 
Escola 
 

Continua 
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Continuação 
TRANSCRIÇÕES RESUMO PALAVRAS-CHAVE 
Ser professor hoje é um desafio, porque a gente não tem muito reconhecimento. A 
gente tem muitos desafios, espera uma remuneração melhor que não acontece muito 
fácil. Pra conseguir ter um salário decente, é preciso trabalhar em várias escolas. 
Então, eu vejo que ser professor atualmente, não é uma tarefa fácil. As condições de 
trabalho não são favoráveis, não temos materiais suficientes para desenvolver nosso 
trabalho, não temos reconhecimento, existe muita falta de respeito com a categoria. 
Nossa remuneração não é adequada ao trabalho que nós temos. Então, é preciso 
gostar bastante do que faz, porque não é uma profissão valorizada. É muito 
complicada ser professor hoje… não só na Bahia, mas em todo Brasil. E assim, as 
vezes a gente faz um concurso, sabendo o que vai receber, mas quando a gente 
começa a atuar que se depara com tantos desafios, tendo que fazer o que não 
aprendemos na formação inicial, a gente percebe que se ganha muito pouco para 
tudo que precisamos fazer, nas condições que temos de fazer. Aí, fica uma sensação 
de perda. Porque o nosso trabalho, pelo menos de um professor comprometido, é 
árduo. Nós temos esse desafio… Porque a vida é um desafio, as drogas, a violência, 
a família, … então a gente vive no meio dessa diversidade em sala de aula. E o 
retorno dos alunos em sala de aula é que não nos deixa desistir. Quando você tem 
uma turma participativa, quando você ver seu aluno crescer,... porque não é fácil 
você acompanhar o desenvolvimento de um aluno, são poucos que conseguem 
progredir nos estudos, e nos projetos nós conseguimos acompanhar mais de perto o 
desenvolvimento do aluno, a gente não consegue fazer isso no seriado, porque cada 
ano você recebe alunos diferentes, repletos de dificuldades que você precisa 
aprender a entender no decorrer do ano, e quando você começa a entender como 
esse aluno aprende o ano acaba e no ano seguinte são novos alunos. Então, assim, 
nesse curto espaço de tempo, quando conseguimos acompanhar o progresso do 
aluno, isso é muito gratificante e é a maior recompensa que um professor pode ter. 
Por isso, me esforço em levar para a sala de aula uma matemática que seja acessível 
para o aluno, para que ele se sinta parte do processo e perceba que todos têm iguais 
condições de aprender matemática e que esse processo pode e deve ser prazeroso 
para alunos e professores. Então, ser professor é um desafio, mas eu amo esse 
desafio, eu amo o que eu faço e não me vejo fazendo outra coisa. Eu até já pensei 
em buscar outras coisas, por causa da remuneração do professor, que eu acho que 
deveria ser melhor, mas eu não me vejo fazendo outra coisa, eu amo ensinar. Eu já 
pensei em fazer um concurso federal ou coisa parecida, mas não me vejo 
trabalhando atrás de uma mesa sem contato com outras pessoas, eu já me 
acostumei com a adrenalina de ser professora, de lidar com o menino, ajudar o 
menino a superar suas dificuldades. Não consigo me ver fazendo outra coisa. Mas 
queria uma remuneração melhor, gostaria de ter uma remuneração que não me 
deixasse pensar em algum dia deixar de ser professora. Gostaria que minha 
profissão fosse reconhecida, pelo papel que desempenha na sociedade na formação 
do sujeito. Gostaria de ser tratada com mais respeito, porque eu amo o que faço e 
exerço minha profissão com muito amor. Se tivesse o meu trabalho reconhecido 
financeiramente eu jamais pensaria em fazer outra coisa, eu iria me especializar mais 
e mais.  

Ser professor hoje é um desafio, porque a gente não tem muito 
reconhecimento. A gente tem muitos desafios, espera uma remuneração 
melhor que não acontece muito fácil. Para se ter um salário decente, é 
preciso trabalhar em várias escolas. Então, eu vejo que ser professor 
atualmente, não é uma tarefa fácil. As condições de trabalho não são 
favoráveis, não temos materiais suficientes para desenvolver nosso 
trabalho, não temos reconhecimento, existe muita falta de respeito com a 
categoria. Nossa remuneração não é adequada ao trabalho que nós 
temos. Então, é preciso gostar bastante do que faz, porque não é uma 
profissão valorizada. É muito complicada ser professor hoje. Não só na 
Bahia, mas em todo Brasil. Eu que a gente faz o concurso, sabendo o 
que vai receber, mas quando a gente começa a atuar que se depara com 
tantos desafios, tendo que fazer o que não aprendemos na formação 
inicial, a gente percebe que se ganha muito pouco para tudo que 
precisamos fazer, nas condições que temos de fazer. E fica uma 
sensação de perda. Porque o nosso trabalho, pelo menos de um 
professor comprometido, é árduo. Nós temos esse desafio. Porque a 
vida é um desafio, as drogas, a violência, a família, e a gente vive no 
meio dessa diversidade em sala de aula. E o retorno dos alunos em sala 
de aula é que não nos deixa desistir. Quando você tem uma turma 
participativa, ou quando vê seu aluno progredindo compensa toda essa 
dificuldade que nós temos na profissão. 
 
Por isso, me esforço em levar para a sala de aula uma matemática que 
seja acessível para o aluno, para que ele se sinta parte do processo e 
perceba que todos têm iguais condições de aprender matemática e que 
esse processo pode e deve ser prazeroso para alunos e professores.  
 
Ser professor é um desafio, mas eu amo esse desafio, eu amo o que eu 
faço e não me vejo fazendo outra coisa. Eu até já pensei em buscar 
outras coisas, por causa da remuneração do professor, que eu acho que 
deveria ser melhor, mas eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu amo 
ensinar. Eu já pensei em fazer um concurso federal ou coisa parecida, 
mas não me vejo trabalhando atrás de uma mesa, sem contato com 
outras pessoas. Eu já me acostumei com a adrenalina de ser professora, 
de lidar com o menino, ajudar o menino a superar suas dificuldades. Não 
consigo me ver fazendo outra coisa. Mas queria uma remuneração 
melhor, gostaria de ter uma remuneração que não me deixasse pensar 
em algum dia deixar de ser professora. Gostaria que minha profissão 
fosse reconhecida, pelo papel que desempenha na sociedade na 
formação do sujeito. Gostaria de ser tratada com mais respeito, porque 
eu amo o que faço e exerço minha profissão com muito amor. Se tivesse 
o meu trabalho reconhecido financeiramente eu jamais pensaria em 
fazer outra coisa, eu iria me especializar mais e mais.  

Ser professor/professora: a escolha de 
uma profissão e perspectivas atuais 
 
Condições de trabalho e valorização 
profissional 

Fonte: Elaboração própria a partir das narrativas dos sujeitos, 2016. 

  



Quadro XII. Análise documental 

Diretrizes do Projeto 
GESTAR na Escola 

Paulo Maria Juliana Mércia 

Plano de Curso 
Referencial do Projeto 

Plano de curso do sujeito 

Conteúdos conceituais e 
procedimentais 

O professor não 
segue o plano de 
curso referencial do 
Projeto, em seu 
planejamento são 
elencados os 
tópicos de cada 
unidade sem 
descrever os 
conceitos e 
procedimentos que 
serão explorados. 

A escola adota o 
plano de curso 
referencial do 
Projeto GESTAR na 
Escola, 
estabelecendo uma 
seleção de 
conteúdos 
conceituais e 
procedimentais de 
diferentes campos 
temáticos. A 
professora não 
segue o plano de 
curso que a escola 
adota, em seu 
planejamento são 
elencados os 
tópicos de cada 
unidade, no entanto 
faz a abordagem 
dos conteúdos 
conceituais e 
procedimentais 
mesclando entre os 
diferentes campos 
temáticos.  

A professora segue 
parcialmente o 
plano de curso 
referencial do 
Projeto, estabelece 
os conteúdos 
conceituais e 
procedimentais, 
mas não diversifica 
muito na seleção 
dos campos 
temáticos. 

A escola adota o 
plano de curso 
referencial do 
Projeto GESTAR na 
Escola, 
estabelecendo uma 
seleção de 
conteúdos 
conceituais e 
procedimentais de 
diferentes campos 
temáticos. A 
professorra segue o 
plano de curso que 
a escola adota. 

Competências e 
habilidades 

Não são descritas 
as competências e 
habilidades a serem 
trabalhadas acerca 
dos conteúdos 
selecionados. 

São descritas as 
competências e 
habilidades 
conforme 
orientações do 
Projeto. 

Algumas 
competências e 
habilidades são 
descritas conforme 
orientações do 
Projeto. 

São descritas as 
competências e 
habilidades 
conforme 
orientações do 
Projeto. 

Transversalidades/diálogos 
possíveis 

São descritas as 
transversalidades 
com as atividades 
do Projeto GESTAR 
na Escola, mas não 
se especifica os 
diálogos possíveis 
com os demais 
projetos da SEC-BA 
que a escola tem 
parceria. 

São descritas as 
transversalidades 
com as atividades 
dos Projetos 
Estruturantes da 
SEC-BA que a 
escola tem parceria 
a cada unidade 
letiva. 

São descritas as 
transversalidades 
com as atividades 
do Projeto GESTAR 
na Escola, mas não 
se especifica os 
diálogos possíveis 
com os demais 
projetos da SEC-BA 
que a escola tem 
parceria. 

São descritas as 
transversalidades 
com as atividades 
dos Projetos 
Estruturantes da 
SEC-BA que a 
escola tem parceria 
a cada unidade 
letiva. 

Metodologia São descritas 
algumas estratégias 
designadas como 
atividades. 

São descritas 
algumas opções de 
estratégias 
metodológicas para 
o trabalho didático 
em sala de aula. 

São descritas 
diversificadas 
opções de 
estratégias 
metodológicas para 
o trabalho didático 
em sala de aula. 

São descritas 
diversificadas 
opções de 
estratégias 
metodológicas para 
o trabalho didático 
em sala de aula. 

Processo Avaliativo (forma 
e critério) 

Na descrição das 
atividades são 
especificadas as 
formas de 
avaliação, mas não 
se especificam os 
critérios. 

Na descrição das 
atividades são 
especificadas as 
formas de 
avaliação, mas não 
se especificam os 
critérios. 

Na descrição das 
atividades são 
especificadas as 
formas de 
avaliação, mas não 
se especificam os 
critérios. 

Na descrição das 
atividades são 
especificadas as 
formas de 
avaliação, mas não 
se especificam os 
critérios. 

Sequência Didática 
Referencial do Projeto 

Sequência Didática do sujeito 

Tema Não trabalha nessa 
perspectiva  

São estabelecidos 
diferentes temas a 
cada unidade 

Não trabalha nessa 
perspectiva  

São estabelecidos 
diferentes temas a 
cada unidade 

Público-alvo Especifica o 
público-alvo 
conforme a série 
que trabalha. 

Especifica o 
público-alvo 
conforme a série 
que trabalha. 

Especifica o público-
alvo conforme a 
série que trabalha. 

Especifica o 
público-alvo 
conforme a série 
que trabalha. 
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Conteúdos conceituais e 
Procedimentais 

São listados alguns 
tópicos conceituais 
para o trabalho de 
cada semana de 
aula 

São listados alguns 
tópicos conceituais 
para o trabalho de 
cada semana de 
aula 

São estabelecidos 
os conteúdos 
conceituais e 
procedimentais de 
do campo temático 
selecionado. 

São estabelecidos 
os conteúdos 
conceituais e 
procedimentais de 
diferentes campos 
temáticos. 

Competências e 
Habilidades 

Não são descritas 
as competências e 
habilidades a serem 
trabalhadas acerca 
dos conteúdos 
selecionados. 

Não são descritas 
as competências e 
habilidades a serem 
trabalhadas acerca 
dos conteúdos 
selecionados. 

São descritas as 
competências e 
habilidades 
conforme 
orientações do 
Projeto. 

São descritas as 
competências e 
habilidades 
conforme 
orientações do 
Projeto. 

Materiais utilizados Não estabelece 
uma relação prévia 
dos materiais a 
serem utilizados. 
Com frequência 
utiliza o quadro, 
pincel atômico e 
apagador. Quando 
tem a necessidade 
de usar outros 
materiais, se 
articula com os 
alunos para 
providenciar. 

Não estabelece 
uma relação prévia 
dos materiais a 
serem utilizados, 
pois utiliza com 
frequência o 
quadro, pincel 
atômico e 
apagador. 

Não estabelece uma 
relação prévia dos 
materiais a serem 
utilizados, embora 
tenha o hábito de 
utilizar uma 
diversidade de 
materiais. 

Não estabelece 
uma relação prévia 
dos materiais a 
serem utilizados, 
embora tenha o 
hábito de utilizar 
uma diversidade de 
materiais. 

Desenvolvimento Não estabelece um 
planejamento prévio 
de como a aula será 
desenvolvida. 
Realiza o trabalho 
em sala de aula a 
partir da lista de 
conteúdos 
selecionados. 

Não estabelece um 
planejamento prévio 
de como a aula 
será desenvolvida. 
Realiza o trabalho 
em sala de aula a 
partir da lista de 
conteúdos 
selecionados. 

Não estabelece um 
planejamento prévio 
de como a aula será 
desenvolvida. 
Realiza o trabalho 
em sala de aula a 
partir dos conteúdos 
conceituais e 
procedimentais. 

Não estabelece um 
planejamento prévio 
de como a aula será 
desenvolvida. 
Realiza o trabalho 
em sala de aula a 
partir dos conteúdos 
conceituais e 
procedimentais. 

Avaliação Costuma realiza 
alguns exercícios 
para 
acompanhamento 
dos processos de 
aprendizagem, mas 
sem planejamento 
prévio. 

Costuma realiza 
alguns exercícios 
para 
acompanhamento 
dos processos de 
aprendizagem, mas 
sem planejamento 
prévio. 

Costuma realiza 
alguns exercícios 
para 
acompanhamento 
dos processos de 
aprendizagem, mas 
sem planejamento 
prévio. 

Costuma realiza 
alguns exercícios 
para 
acompanhamento 
dos processos de 
aprendizagem, mas 
sem planejamento 
prévio. 

Referências Como utiliza apenas 
o livro didático, não 
costuma relacionar 
as fontes de 
pesquisa. 

Como utiliza 
apenas o livro 
didático, não 
costuma relacionar 
as fontes de 
pesquisa. 

Não costuma 
relacionar as fontes 
de pesquisa, mas 
utiliza outras obras 
além do livro 
didático. 

Não costuma 
relacionar as fontes 
de pesquisa, mas 
utiliza outras obras 
além do livro 
didático. 

Fonte: Elaboração própria, 2016 
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Quadro XIII. Roteiro de observação 

QUESTÃO ELEMENTOS ENCONTRADOS 

O professor preparou um 
planejamento para a aula? 
Qual? 

 

No seu planejamento o 
professor segue as diretrizes 
do GESTAR ou outro tipo de 
orientação? Como? 

 

Quais estratégias 
metodológicas utilizadas pelo 
professor? 

 

A metodologia utilizada pelo 
professor favoreceu o 
envolvimento/participação dos 
alunos? 

 

Quais foram os recursos 
utilizados para o 
desenvolvimento da aula? 

 

Como o professor avalia o 
trabalho realizado na turma? 

 

 


