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tem, ainda é muito pequeno quando a gente vai observar a grandeza de um profissional 
da educação. (Ruth, pág. 205, 2018). 

 



RESUMO 

 

Esta pesquisa buscou compreender como tem ocorrido o processo de formação 
no mestrado e o regresso ao campo de trabalho de professores de Ciências, no 
município de Jequié-BA.  É uma pesquisa de abordagem qualitativa, que tem 
aporte em história de vida, sendo os dados construídos com base em entrevistas 
narrativas, que foram transcritas e analisadas por meio de uma leitura 
compreensiva-interpretativa. As narrativas foram coletadas entre 2017 e 2018, 
com cinco professoras de Ciências da educação básica que concluíram o mestrado 
em Educação Científica e Formação de Professores, da Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia (UESB). Buscamos compreender as implicações deste processo 
formativo para a profissionalização e prática dos professores de Ciências 
participantes do estudo. O processo formativo foi narrado como complexo e 
angustiante, principalmente no período dedicado a construção de suas 
dissertações, sendo esta dificuldade apontada como consequência de uma 
formação inicial que não contemplou a pesquisa e a escrita científica. O regresso 
à sala de aula foi acompanhado por sentimentos de desvalorização, frustração, 
angústia, instabilidade e, também, pela superação dos obstáculos encontrados no 
retorno, os quais foram contornados, segundo as professoras colaboradoras, por 
conta da reconstrução e aquisição de conhecimentos durante as disciplinas do 
mestrado e apropriação de seus referenciais teóricos ao longo do processo 
formativo. A análise aponta que, após o mestrado, as professoras passaram a 
refletir a respeito das responsabilidades voltadas para o processo de ensino de 
seus alunos, o que tem resultado em mudanças em suas práticas mais 
direcionadas à uma aproximação afetiva entre estas e seu alunado. Estas ainda 
narraram o desejo de continuar seu processo de formação continuada e a 
permanência na educação básica pública, onde acreditam exercer, além da 
profissão, um ato social e político. A partir das análises, concluímos que este 
processo formativo – mestrado em Educação Científica e Formação de 
Professores, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), tem 
propiciado aos professores da educação básica que obtiveram esta formação, na 
perspectiva do desenvolvimento profissional de professores, a valorização 
pessoal com novas relações sobre o entendimento da profissão, de sua atuação 
para com a escola, seus alunos e a sociedade. Contudo, as narrativas apontam, 
também, que estes professores ao retornarem para suas escolas não encontram 
espaços de diálogos que lhes permitam contribuir com a melhoria do ensino, 
apesar do desejo desses em auxiliar seus pares em um processo de formação 
dentro do espaço escolar. Desse modo, esperamos que esse trabalho possa 
promover discussões futuras a respeito das relações entre a formação Stricto sensu 
e a atuação dos professores mestres na educação básica. 

Palavras-Chaves: Formação Continuada. Narrativas. Formação de professores 
de Ciências.  
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

This research sought to understand how the development process has taken 
place in the master's degree and the return to the field of science teachers in the 
municipality of Jequié-BA. It is a research of qualitative approach, that has 
contribution in life history, being the data constructed based on narrative 
interviews, that were transcribed and analyzed by means of a comprehensive-
interpretative reading. The narratives were collected between 2017 and 2018, 
with five science teachers from elementary school who obtained a master's 
degree in Scientific Education and Teacher Training, from the State University of 
Southwest Bahia (UESB). The implications of this training process for the 
professionalization and practice of the science teachers participating in the study 
were sought to be comprehended. The formative process was narrated as 
complex and distressing, especially in the period dedicated to the construction of 
their dissertations, being this difficult indicated as a consequence of an initial 
formation that did not contemplate research and scientific writing. The return to 
the classroom was accompanied by feelings of devaluation, frustration, anguish, 
instability and, also, by the overcoming of the obstacles faced in their return, 
which were overcome, according to the collaborating teachers, due to the 
reconstruction and acquisition of knowledge during the disciplines of the 
masters and appropriation of their theoretical references throughout the 
formative process. The analysis shows that, after the master's degree, the teachers 
began to reflect on the responsibilities assigned to the teaching process of their 
students, which has resulted in changes in their practices more directed to an 
affective approach between them and their student. They also mentioned the 
desire to continue their process of continuing education and to remain in public 
basic education, where they believe they have a social and political act besides 
their profession. Based on the analyzes, it is concluded that this training process 
- master's degree in Scientific Education and Teacher Training, of the State 
University of the Southwest of Bahia (UESB), has provided teachers of basic 
education who obtained this training, from the perspective of professional 
development of teachers , the personal valuation with new relations about the 
understanding of the profession, its performance towards the school, its students 
and society. However, the narratives also point that these teachers, when they 
return to their schools, do not find spaces for dialogues that allow them to 
contribute to the improvement of teaching, despite their desire to help their peers 
in a formation process within the school space. Thus, it is expected that this work 
may promote future discussions about the relationship between the Stricto sensu 
formation and the performance of the master teachers in basic education. 

Keywords: Professional Development. Narratives. Training of science teachers. 
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INTRODUÇÃO 
 

Amo o que vejo porque deixarei 
   Qualquer dia de o ver. 

   Amo-o também porque é. 
(Trecho do poema “Amo o que vejo” de Ricardo Reis/ heterônimos do 

escritor Fernando Pessoa, 1934)  

 

Iniciamos esta dissertação realizando o resgate de minhas lembranças 

sobre meus processos formativos e minha consolidação na profissão, por 

entender que tais aspectos me direcionaram ao encontro desta pesquisa, com a 

qual possuo algumas implicações. O percurso investigativo me propiciou o 

contato com a literatura sobre métodos pesquisa que eram até então 

desconhecidos por mim: estudos (auto)biográficos, história de vida, narrativas, 

leitura interpretativa-compreensiva, e estes têm contribuído para reflexões 

relevantes que tenho realizado a respeito de minha constituição e entendimento 

como professora. Deste modo, nesta apresentação, busco discorrer sobre minha 

vida escolar e acadêmica, minha relação com a escola pública e como se desenhou 

o encontro com o objetivo desta pesquisa.  

 

a) A formação, o direcionamento e relação com a pesquisa 

 

Sou a quarta filha entre cinco, três homens mais velhos e uma mulher, 14 

anos mais jovem. Minha formação escolar ocorreu em instituições públicas de 

ensino na cidade de Jequié-Ba, entre 1986 a 1992: Instituto Batista Jequieense 

(extinta), da 1ª a 4ª série; Instituto de Educação Régis Pacheco, apenas a 5ª série; 

Colégio Polivalente Edvaldo Boaventura, do Ensino Fundamental II ao 

Científico. Recordo-me com muito carinho dessas escolas, pois estas me 

oportunizaram vivências e minha construção como indivíduo social. Trago 

lembrança afetuosas de alguns professores até os dias atuais como referências 

para minha atuação profissional. 

Em 1993 consegui aprovação no processo de seletivo da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia para o curso de Licenciatura em Ciências, a 
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primeira da família a ingressar no ensino superior. Sem muita afinidade com a 

área de atuação, ou sem pensar sobre isso, ingressei no processo formativo por 

ser a possibilidade, a que melhor atendia minhas expectativas, no caso obter o 

diploma de nível superior. Após períodos de trancamentos e abandonos, no ano 

de 1998 retorno ao curso de Licenciatura em Ciências com Habilitação em 

Química, com o currículo do curso reestruturado, concluído a graduação no 

segundo semestre de 2002.  

Minhas primeiras experiências como docente foram vivenciadas ainda 

durante a graduação, um pouco antes da conclusão do curso, no ano de 2001, em 

uma turma de 8º Ano, em uma escola local, substituindo uma professora de 

Ciências. Este primeiro contato com a docência me permitiu conhecer algumas 

das tarefas que compõem o labor dos professores: preenchimento de cadernetas, 

a Atividade Complementar (A.C.), elaboração de atividades, articulação entre 

áreas, reuniões de pais e mestres, normas oficiais de funcionamento de uma 

escola, organização da rede escolar, entre outras.  

Após a conclusão do curso ingressei na rede pública do estado da Bahia, 

por meio de um contrato de Regime Especial de Direto Administrativo (REDA), 

com carga horária de 40 horas semanais, onde lecionei as disciplinas de Física e 

Matemática para o Ensino Médio, entre os anos 2002 e 2006, em uma unidade 

escolar que se localiza na periferia da cidade. E foi nesta unidade escolar que 

realizei meus entendimentos iniciais sobre ser professor, profissionalização, 

profissionalidade e profissão.  

No ano de 2005 concorri a uma vaga de professora efetiva da Secretária do 

Estado da Bahia, através de concurso público, no qual consegui aprovação, sendo 

convocada no ano de 2007 para assumir vaga de professora efetiva em Química 

na cidade de Lafaiete Coutinho-BA, onde permaneci por um ano, sendo 

transferida, ainda em estágio probatório, para a unidade escolar na qual iniciei 

minha carreira, na cidade de Jequié-BA, onde permaneço atuando nos anos finais 

do Ensino Fundamental e o Ensino Médio, nos turnos matutino e vespertino. Esta 

transferência ocorre em decorrência de uma vaga para a coordenação do 

programa “Ressignificação”, desenvolvido nesse período pela Secretária de 
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Educação do Estado da Bahia (SEC-BA), o qual tinha por objetivo reconfigurar o 

modelo da dependência e diminuir a defasagem idade-série desta unidade 

escolar. As dependências e reprovações neste período estavam associados, 

principalmente, as disciplinas de Física, Química e Matemática, o que levou a 

SEC-BA a redistribuir alguns professores da área.  

A escola na qual atuo desempenha um papel social na comunidade em 

que está situada, pois a mesma localiza-se em bairro periférico, onde os 

moradores são economicamente desfavorecidos e estão em situação de 

vulnerabilidade, consequência principalmente das disputas promovidas pelo 

tráfico de drogas.  Neste sentido, busca oferecer, além da formação escolar 

regular, cursos de capacitação 1  para os alunos, pais e comunidade no turno 

noturno, ou nos finais de semana.  O colégio enfrenta atualmente problemas 

relacionados a violência, indisciplina, desmotivação, evasão, tráfico de drogas 

nas imediações, associados a um número excessivo de alunos por turma, falta de 

pessoal de apoio, quadro docente insuficiente, pouco ou quase nenhum recurso 

financeiro para manutenção da estrutura física, entre outros. Essas situações 

promoveram, ao longo dos anos, alguns momentos de desencontro com minha 

profissão. 

Em minha atuação profissional, seja como professora, articuladora ou 

gestora, em um percurso de uma década e meia, muitas são as indagações, 

preocupações, desmotivação em relação ao processo de ensino na Educação 

Básica. A somatória de todas essas vivências tem contribuído para a construção 

de minha identidade profissional, e de meu entendimento sobre as relações que 

são inerentes ao ambiente escolar e, mais especificamente, ao ensino de Química.  

Após um longo período de encontros e desencontros com a profissão, 

desestimulada e, em um perceptível processo de adoecimento, me encorajei a 

retomar a frequentar a vida acadêmica, a partir de um convite de uma ex-colega 

de graduação para participar dos encontros do Grupo de Estudo e Pesquisa em 

                                                           
1 Estes cursos ocorrem em finais de semana, e são uma parceria entre Prefeitura Municipal de 
Jequié-Bahia, Governo do Estado da Bahia e o “Projeto ViVa”, Ong. que está em fase final de 
regularização, que conta com a participação da comunidade escolar, comunidade local e 
professores da própria unidade escolar. São oferecidos cursos de informática, básica e avançada, 
confeitaria, panificação, artesanatos, entre outros.  
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Ensino de Química e Sociedade-GEPEQS2, no início de 2013. 

 Os encontros promovidos pelo GEPEQS vieram como uma forma de 

reencontrar as bases de minha formação inicial, onde me foi possibilitado o 

convívio com outros professores de Química, que estavam na formação inicial, 

em mestrado, no ensino básico, superior, público e privado. Deste modo, passei 

a ter acesso a conhecimentos produzidos sobre o ensino de Ciências, e assim 

comecei a reavaliar minha trajetória como professora e também passei a 

pesquisar sobre minha prática.  

Nestas reuniões, espaço de cooperação e de colaboração, algumas 

posturas, diálogos e reflexões realizadas por professores em processo de 

formação Stricto Sensu, mestrado acadêmico em Educação Científica e Formação 

de Professores – PPG-ECFP, me chamaram atenção pela coerência e capacidade 

de (re)avaliar questões sobre ensino e aprendizagem na área de Ciências. Passei 

a me questionar, como estes professores poderiam estar contribuindo em seus 

espaços escolares, na sala de aula, após concluírem a formação no mestrado. Esta 

inquietação resultou em meu trilhar nesse processo formativo em 2013 e 2014, 

inicialmente como aluna especial. Em 2015 como aluna regular, após aprovação 

no processo de seleção no mestrado em educação cientifica e formação de 

professores.  

Já no início do mestrado, 2016, me engajei em um segundo grupo de 

estudo, o IMPRESSÕES3, onde são realizados estudos e pesquisas a respeito do 

desenvolvimento profissional de professores, onde pude ter contato com estudos 

que versam sobre história oral, história de vida, narrativas, estudos 

(auto)biográficos, métodos de investigação que buscam compreender como 

ocorrem os processos formativos de professores. A partir dessa nova perspectiva, 

reestruturei esta pesquisa, a qual também promoveu minha reavaliação e 

reflexão a respeito de como me tornei a Professora que sou e a que desejo ser, em 

                                                           
2  GEPEQS: Grupo de Estudo e Pesquisa em Ensino de Química e Sociedade Grupo. Está 
certificado desde o ano de 2013. Líder do Grupo Prof. Bruno Ferreira dos Santos.   
3 IMPRESSÕES: Estudo e Pesquisa em Desenvolvimento Profissional de Professores – trabalho, 
narrativa e memória formativa. Está certificado desde o ano de 2013. Líder do Grupo Profa. 
Talamira Taita Rodrigues Brito.   
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minha profissão. 

 

b) A Pesquisa: sua relevância, seus objetivos e organização  

 

Esta dissertação está situada na área de estudos sobre o Ensino de Ciências 

e Matemática e Formação de Professores, do Programa de Pós-graduação stricto 

sensu em Educação Científica e Formação de Professores (PPG-ECFP) 4  da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, e objetivamos investigar a 

formação continuada e o desenvolvimento profissional de professores de 

Ciências que realizaram o processo formativo acima referendado. Também se 

alinha aos estudos realizados dentro do grupo de estudo IMPRESSÕES, que 

versam sobre Desenvolvimento Profissional de Professores – trabalho, narrativa 

e memória formativa de professores, ao qual estou vinculada.  

A escola configura-se como um espaço de mudanças culturais e 

comportamentais, resultado de novas organizações políticas e sociais, no Brasil e 

no mundo. Aliado a estes aspectos temos a internet e os avanços tecnológicos, 

que nestas últimas três décadas têm promovido transformações nas relações 

humanas, consequentemente, no espaço escolar, nos fazeres da profissão 

professor. A formação inicial, que tem como objetivo promover aos futuros 

docentes conhecimentos para atuarem de modo satisfatório em suas salas de 

aula, não tem contemplado tais transformações sociais. 

Diante dessas novas demandas é que a formação continuada passa a se 

apresentar em estudos e nas políticas públicas, voltadas para melhoria da 

educação básica, como possibilidade para a (re)construção de saberes 

pedagógicos e práticos de professores que já estão na profissão, de modo a 

promover uma atuação profissional que esteja em conformidade com a realidade 

da sala de aula.  

Carvalho e Pérez (2003) apontam que a formação adequada dos 

professores é fundamental para o pleno exercício da docência, principalmente 

                                                           
4 http://www2.uesb.br/ppg/ppgecfp/  

http://www2.uesb.br/ppg/ppgecfp/
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dentro do ensino de Ciências. Este deve ser norteado pelas demandas da 

realidade escolar, em que os docentes sejam capacitados a atuar de modo 

adequado seus conhecimentos didáticos e pedagógicos.  Bonzanini e Bastos 

(2009) corroboram afirmando que a formação continuada permite a reflexão e 

reavaliação do papel do professor e do ensino que está sendo oportunizado aos 

alunos, além da atualização e/ou aprofundamento de conhecimentos de 

deveriam ser desenvolvidos na licenciatura. 

Cunha e Krasilchik (2000) ressaltam que resultados insatisfatórios em 

relação a qualidade de ensino de Ciências estão relacionados, entre outras 

questões, com a formação inicial dos docentes, que segundo as autoras, tem 

ocorrido de maneira inadequada. Estas ainda discorrem que a formação inicial 

não tem instrumentalizado os professores no sentido de possibilitar aquisição 

das habilidades necessárias à prática docente e que não tem promovido uma 

relação mais próxima entre conhecimentos teóricos e prático nos cursos de 

licenciatura. Nesse sentido, legitimam a formação continuada como uma maneira 

de promover a atualização dos professores que já estão em atuação.  

Segundo André et al. (1999), grande parte das pesquisas que tratam da 

formação continuada estão centradas em análises: de ações, programas e cursos 

de formação; no acesso e a permanência de professores nestes processos 

formativos; na formação em serviço; em práticas pedagógicas; na produção de 

materiais didáticos voltados para melhoria da qualidade de ensino, nos mais 

diversos níveis e contextos de atuação docente.  

Para Imbernón (2010) existe muita informação e pouca mudança no que 

tange os processos de formação continuada, com discussões teóricas importantes 

as quais têm promovido algumas melhorias no campo da educação básica, mas 

ainda distanciadas da prática da sala de aula, do contexto escolar, indo, desse 

modo, ao desencontro do sentido inicial para o qual esse processo formativo foi 

pensado. Para esse autor a formação continuada se configura como uma 

formação que busca compreender as situações que incidem sobre o processo de 

ensino de modo a (re)construir nos conhecimentos da profissão professor.  

Lüdke et al. (2009) ressaltam que grande parte do conhecimento produzido 
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em relação à formação continuada de professores do ensino básico foi construída 

sem a participação efetiva dos sujeitos que realizaram os processos formativos, 

no intuito de melhorar suas práticas. Esses autores apontam, ainda, que a 

participação de professores da educação básica na construção de estudos 

educacionais pode promover ascensão e o desenvolvimento destes no campo da 

pesquisa. A falta de engajamento entre pesquisa, professores e comunidade 

escolar, pode resultar em um distanciamento entre os conhecimentos produzidos 

e a realidade das escolas, principalmente após o término destas investigações.  

Por meio de buscas no banco de Dissertações e Teses da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES 5  averiguamos a 

existência de uma produção significativa a respeito da formação Stricto sensu, na 

qual os trabalhos voltados para área de educação discutem, entre os temas: 

Políticas Públicas, qualidade da educação, análises de documentos oficiais e 

livros didáticos.  

Neste repositório, os estudos sobre as percepções dos professores da 

educação básica sobre o processo formativo do mestrado, bem como as 

contribuições desta formação para sua prática pedagógica se apresentam em 

número ainda bem inexpressivo. Não podemos deixar de ressaltar que o 

movimento de acesso dos professores da educação básica ao nível Stricto sensu é 

recente, em decorrência das políticas públicas fomentadas pela Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Brasileira, LDB 9.394/19966 e seus desdobramentos, por 

meio dos Planos Nacionais de Educação, que apontam a formação docentes e sua 

profissionalização como sendo uma das metas a serem atingida visando uma 

educação de qualidade.   

O levantamento realizado para esta pesquisa contemplou o intervalo entre 

2011, ano de implementação do mestrado em Educação PPG-ECFP, e março de 

2018. Na busca no portal da CAPES utilizamos incialmente os seguintes 

descritores: “‘narrativas”, “mestrado/Stricto sensu”, “professor de Ciências”, 

“regresso a sala de aula”, “regresso ao campo de trabalho”. Devido ao grande 

                                                           
5 http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/  
6 http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1996/lei-9394-20-dezembro-1996-362578-
publicacaooriginal-1-pl.html  

http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1996/lei-9394-20-dezembro-1996-362578-publicacaooriginal-1-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1996/lei-9394-20-dezembro-1996-362578-publicacaooriginal-1-pl.html
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número de títulos apresentados e, também, pela inconsistência destes com a 

nossa problemática inicial, realizamos a combinação dos descritores do seguinte 

modo: “narrativas, professores de Ciências e mestrado”; “narrativas e 

professores de Ciências”. Foram encontrados um total de 59 trabalhos associados 

ao uso de narrativas como método investigativo em pesquisas com professores e 

alunos, da educação básica e do ensino superior, das quais elegemos 3 para nos 

aprofundarmos.  

Em relação às “narrativas de professores de Ciências” foi encontrado um 

número considerável de títulos, principalmente no tocante a relatos, memórias, e 

formação de professores, como resgate de histórias de vida, para a compreensão 

de processos de formação e auto formação em seus movimentos dentro da 

educação básica, identidade docente, cursos de capacitação e aperfeiçoamento, e 

no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID).  

Para “regresso ao campo de trabalho de professores da educação básica”, 

foram encontradas três dissertações que tratam das contribuições da formação 

continuadas para a prática de professores que atuam no ensino escolar.  A 

dissertação de Barreiros (2013) investigou os sentidos, os significados e as 

contribuições da formação Stricto sensu para o trabalho docente dos professores 

da educação básica de Brasília-DF que concluíram o mestrado. O autor 

supracitado aponta, também, as motivações desses professores que culminaram 

na busca dessa formação.  Os dados foram elaborados por meio de questionários 

semiestruturados, sendo uma pesquisa quanti-qualitativa e baseada na análise 

de discurso. O estudo aponta que esses docentes se tornaram mais emancipados 

e autônomos, com o desenvolvimento de uma consciência política sobre o 

trabalho docente e suas implicações sociais, em que a profissão do professor é 

compreendida como um ato de resistência coletiva. Também são descritos 

processos de estranhamentos com a profissão após o mestrado.  

Silva (2015) em sua dissertação, buscou investigar o impacto da pós-

graduação Stricto sensu na formação de professores de Português da educação 

básica que atuam na rede pública de ensino do Distrito Federal, por meio de 

análise documental junto à Secretaria de Educação local e estudos de dissertações 
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e teses da CAPES que abordam o mestrado voltado à língua portuguesa, nessa 

região. Apontam para um aumento considerável nos últimos dez anos do 

ingresso e conclusão de professores de português na formação Stricto sensu, no 

Distrito Federal, com impacto positivo nos índices educacionais na região.   

O trabalho de Santos (2017) apresenta um estudo sobre os impactos e as 

possibilidades da formação continuada lato sensu na atuação de professores da 

educação básica de Camaquã-RS, por meio de entrevistas narrativas como   

método de obtenção de dados, sendo pautada na análise textual do discurso. A 

pesquisa é descrita como um estudo de caso, e seus resultados apontam para uma 

valorização, por parte das professoras participantes da pesquisa, sobre processo 

formativo estudado, e que tem promovido novas posturas desses profissionais 

dentro de suas práticas docentes e valorização profissional.  

O levantamento realizado, no entanto, não contemplam algumas questões 

em relação aos professores que realizam a formação do mestrado: i) Quais as 

expectativas, alcançadas ou não, destes professores mestres em seu retorno ao 

trabalho? ii) De que modo a formação em questão tem promovido mudanças nas 

concepções  e  no processo de (re)avaliação e reflexão sobre as práticas dos 

professores a respeito do ensinar e aprender?; iii) A atuação dos professores 

mestres, colaboradores da pesquisa, de algum modo se diferencia dos demais 

docentes que atuam na escola?; iv) Estes profissionais se constituíram como 

professores pesquisadores sobre a sua prática e, assim têm contribuído com a 

construção e/ou ressignificação de conhecimentos sobre o processo de ensino e 

aprendizagem?; v) Quais as percepções destes professores em relação a 

comunidade escolar sobre o seu regresso pós formação?  

Não pretendemos em nosso estudo responder a todas estas perguntas 

mas, com base nesses questionamentos, associados à literatura encontrada, 

elegemos e direcionamos os rumos da investigação ao encontro do cenário da 

pesquisa, o tipo de metodologia, possíveis colaboradores, método de análise, 

entre outros aspectos, a partir da seguinte problemática: Como é, para os 

professores de Ciências, regressar ao campo de trabalho após finalização de um 

mestrado? Desse modo, acreditamos que conhecer este movimento dos 
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professores da educação básica, que se afastam e retornam para a sala de aula 

após o processo de formação no mestrado é relevante, e pode promover novos 

conhecimentos sobre o entendimento do cotidiano da vida profissional de tais 

sujeitos e as relações tecidas entre a escola que o recebe, as suas condições de 

trabalho, para o acomodar nesse outro momento da vida profissional e suas 

mudanças de perspectivas quanto ao seu (auto)reconhecimento. 

Este estudo, que ora intitulamos “Tornar-se mestre e regressar ao campo 

de trabalho: narrativa de professores de ciências” tem por objetivo geral: 

compreender como tem ocorrido o regresso dos professores de Ciências às 

atividades docentes após a finalização do curso stricto sensu – mestrado e a partir 

deste os seguintes objetivos secundários: 

a) Apreender as motivações dos professores ao encontro do mestrado; 

b) Identificar quais as percepções que os professores colaboradores 

atribuíram a esse processo formativo;   

c) Averiguar os novos entendimentos das práticas dos professores por 

meio da formação do mestrado; 

Para tanto, essa dissertação foi assim organizada em quatro capítulos, 

além desta introdução. O primeiro capítulo apresenta uma revisão histórica e 

política a respeito da profissão professor, uma discussão a respeito das políticas 

públicas voltadas para a formação continuada como possibilidade de fomentar a 

valorização do magistério e, consequentemente, a melhoria na qualidade de 

ensino brasileiro.  

O segundo capítulo aborda como os novos desafios para atuação docente, 

em parte resultados das transformações sociais, culturais e tecnológicas, tem 

reconfigurado o espaço escolar e prática do professor. Discute também a respeito 

das identidades e do desenvolvimento profissional, bem como, a importância da 

pesquisa voltada à prática como fomentadora de reflexões a respeito das 

complexidades e superações dentro do campo da docência.  

O terceiro capítulo apresenta alguns conceitos e entendimentos a respeito 

das pesquisas qualitativas, História de Vida, Estudos (Auto)Biográfico, 

Narrativas, referencial teórico metodológico escolhido para esta investigação e 



27 
 

análise de dados.  O quarto capítulo descreve o percurso metodológico, bem 

como o cenário onde a pesquisa se deu, como chegamos até os colaboradores e 

como caminhamos ao encontro das narrativas dos participantes do estudo.  As 

análises das narrativas, realizadas com base na leitura interpretativa-

compreensiva, compõem o quinto capítulo.  Por fim, são apresentadas as 

considerações finais, onde trazemos nossas reflexões sobre o feito, sobre a relação 

construída com a pesquisa e seus desdobramentos, sobre nossa implicação com 

o investigado e com o caminhar dos pesquisadores. Apresentamos também os 

elementos pós-textuais que compõem este trabalho: referência, anexos e 

apêndices. 

 
“Muitas vezes tropeçamos, isso faz parte da caminhada, do espetáculo que cada um de 

nós tem que representar no palco da vida. Daí vem as quedas, que por pisarmos em qualquer 
lugar, nos levam literalmente ao chão. 

Porém, elas são importantes para que aprendamos a ver o rumo por onde estamos indo.” 
Neusa Marilda Mucci -poetisa. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pensador.com/autor/neusa_marilda_mucci_poetisa/
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CAPÍTULO 1 
 

A PROFISSÃO E A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE 
CIÊNCIAS NO BRASIL 

 
 

Uns, com os olhos postos no passado, 
Vêem o que não vêem: outros, fitos 
Os mesmos olhos no futuro, vêem 

O que não pode ver-se. 
(Trecho do poema “Colhe o dia, porque és ele” Ricardo Reis/ heterônimos do 

escritor Fernando Pessoa, 1933)  

 

Este capítulo busca dialogar a respeito da profissão Professor, elencando 

como os processos formativos à atuação docente se consolidaram no contexto 

histórico, político e social do Brasil. É apresentado uma breve revisão da 

literatura e a discussão de alguns documentos oficiais que tratam da 

normalização da profissão do professor, políticas públicas para formação inicial 

e continuada como possibilidade de fomentar e valorizar a carreira do magistério 

na educação básica.  

Esta discussão é pertinente para uma melhor compreensão a respeito dos 

processos de construção docente, e das relações de conformação e confrontações 

no campo de trabalho, das colaboradoras desta pesquisa, que atuam no ensino 

de Ciências. 

 

1.1 A consolidação da profissão Professor no contexto histórico e político do 
brasileiro 

 
 
O sistema educacional brasileiro ao longo das três últimas décadas tem 

passado por reformas políticas que objetivaram contemplar novas demandas do 

mercado de trabalho, a valorização de tipos de formações, bem como, o 

atendimento a interesses de grupos políticos. Tais questões são consequências 

das   transformações econômicas, culturais e políticas, globais e nacionais, que 

incidem sobre o entendimento da profissão do professor, dos processos 

formativos e a atuação docente (ROMANELLI, 1978 apud NARDI; CORTELA 

2015).  
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Como toda profissão, o magistério tem uma trajetória construída 
historicamente. A forma como surgiu a profissão, as 
interferências do contexto sociopolítico no qual ela esteve e está 
inserida, as exigências colocadas pela realidade social, as 
finalidades da educação em diferentes momentos – e, 
consequentemente, o papel e o modelo de professor, o lugar que 
a educação ocupou e ocupa nas prioridades de governo, os 
movimentos e lutas da categoria e as pressões da população e da 
opinião pública em geral são alguns dos principais fatores 
determinantes do que foi, é e virá a ser a profissão magistério. 
(BRASIL, 2000, p. 12). 

A formação inicial é um componente de fundamental importância no 

processo que engloba a profissão dos professores. É entendida como o processo 

de formação de profissionais para atuarem no ensino básico, no qual devem ser 

possibilitados aos futuros profissionais da educação, o desenvolvimento de 

competências e habilidades, por meio dos conhecimentos pedagógicos e 

específicos, oriundo de uma instrução formal obtidos em instituições de ensino 

superior e devidamente certificada (MELO; LUZ, 2005).  

Pérez (1999) complementa, afirmando que este primeiro momento 

formativo deve também promover nos futuros professores o entendimento da 

necessidade de se atualizar, a respeitos de novas estratégias, métodos, técnicas, 

ferramentas, de modo individual e coletivo, em um processo de reflexão sobre a 

prática, e assim, atender as transformações que incidem sobre a escola. 

Saviani (2009) destaca que formação para professores no Brasil passa a ser 

entendida como necessária após a independência do país, quando se é pensado 

uma educação popular. Contudo, o ofício de professor passa a ser considerado 

em nível superior somente em 1934, quando a Universidade de São Paulo, 

incorpora o Instituto de Educação, que se transforma na Seção de Educação da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras.  

Até os anos 60, atuavam como professores da educação básica 

profissionais das mais diversas áreas, em decorrência da falta de profissionais 

com formação apropriada. Também em decorrência de um sistema educacional 

que tinha como direcionamento, basicamente, a transmissão de conhecimentos 

de modo tradicional, onde se priorizava a repetição e memorização dos 

conteúdos (CORTELA, 2011).  
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Este cenário era propício ao entendimento de que qualquer indivíduo com 

conhecimento em uma determinada área, ainda que mínimo, poderia atuar de 

modo satisfatório em sala de aula, uma vez que o processo de aprendizagem 

estava atrelado, quase que exclusivamente, a uma metodologia que priorizava a 

repetição e memorização dos conteúdos. As tensões políticas entre as grandes 

potências, Estados Unidos da América e a extinta União Soviética, promoveu o 

desenvolvimento da indústria bélica e a corrida área espacial, que resultaram na 

divulgação, expansão e popularização das Ciências em todo o mundo.  

A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 4.024/61 

(LDB 4.024/61) foi aprovada apenas três anos antes da implementação da 

Ditadura Militar no Brasil. Nesse período o país passava por momentos de 

turbulência social, política e econômica, também consequência do contexto 

político internacional, que resultou na perda da democracia a partir de 1964. Em 

seu texto, a LDB 4.024/61, em consonância com o contexto social das décadas de 

60 e 70 propôs normas de como o sistema educacional brasileiro deveria estar 

organizado. Buscava promover e ampliar a oportunidade de escolarização, onde 

a educação escolar passou “[...] ser considerado como direito e responsabilidade 

tanto do poder público como da iniciativa privada [...]”(NARDI; CORTELA, 

2015, p. 16), na tentativa de diminuir as desigualdades sociais vigentes no país 

neste período organizada em níveis, como apontam Nardi e Cortela (2015): 

[...] a Educação foi organizada em níveis: Primário (4 anos 
obrigatório) e secundário, subdividido em Ginasial (4 anos) e 
Colegial (3 anos). Para este último, eram três opções possíveis: o 
Normal, o Clássico e o Científico. O primeiro era destinado 
àqueles alunos que pretendiam ser professores no ensino 
primário, chamado de “normalistas”; o segundo e o terceiro, 
destinados aos alunos que queriam seguir seus estudos em 
cursos superiores, nas áreas de ciências humanas, ciências exatas 
e biológicas, respectivamente. (NARDI E CORTELA, 2015, p. 18). 

Este documento também reorganizou e normatizou a formação e o 

exercício da profissão professor, com requisitos mínimos para que os 

profissionais de educação pudessem atuar em sala de aula. A LDB 4.024/61, em 

seu capítulo V discorre a respeito dessas questões:    

Art. 53. A formação de docentes para o ensino primário far-se-á: 
a) em escola normal de grau ginasial no mínimo de quatro séries 
anuais onde além das disciplinas obrigatórias do curso 
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secundário ginasial será ministrada preparação pedagógica;   
b) em escola normal de grau colegial, de três séries anuais, no 
mínimo, em prosseguimento ao vetado grau ginasial.” 
Art. 56. Os sistemas de ensino estabelecerão os limites dentro dos 
quais os regentes poderão exercer o magistério primário. 
Art. 59. A formação de professores para o ensino médio será feita 
nas faculdades de filosofia, ciências e letras e a de professores de 
disciplinas específicas de ensino médio técnico em cursos 
especiais de educação técnica. (BRASIL, 1961, p. 10).  

A LDB 4.024/61 passou por duas reformas, Lei 5.692/1971 e Lei 

7.044/1982, antes da promulgação da LDB de 1996, a Lei nº 9.394/96. Essas 

mudanças buscavam atender a linha do governo que estava sobre o regime 

militar, instaurado no Brasil desde 1964. É nesse contexto que o país firma 

contratos e acordos com órgãos internacionais que tinham como intencionalidade 

o controle do sistema educacional, dos profissionais da educação e 

consequentemente, da população, associado a ganhos financeiros para o grupo 

que estava no poder. O MEC-USAID, principal acordo firmado entre o Brasil e o 

Estados Unidos, não promoveu mudanças significativas para a melhoria da 

qualidade de ensino brasileiro, mas influenciou reformas voltadas para o ensino 

de 1º e 2º graus, bem como formação universitária (NARDI; CORTELA, 2015). 

Em 1982, a Lei 7.044/1982, propôs mudanças no que se refere ao ensino de 

1ª a 4ª séries, onde era exigido apenas a formação em nível de 2º grau, mantendo 

as orientações para os demais níveis de ensino, ou seja, há uma progressão no 

entendimento da relação entre a formação dos professores e os níveis de 

formação tidos como adequados para cada fases de escolaridade. São alterações 

discretas e ocorridas em um intervalo de tempo razoavelmente longo, mas que 

começaram a produzir as primeiras reflexões sobre os cursos de Licenciatura e 

na formação de professores.  

Em 1996 é promulgada a atual LDB, lei nº 9.394/96, período de 

redemocratização do Brasil e após a promulgação da Constituição de 1988 que 

que traz explicitado em seu texto o dever do Estado em oferecer educação 

gratuito e de qualidade para todos os brasileiros, sendo este um direito 

constitucional.  

A LDB 9.394/96 promoveu alterações pertinentes no entendimento sobre 

os requisitos necessários a atuação no magistério, dentro de cada nível, além de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/anterior_98/Vep644-L4024-61.pdf
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apontar como deveria ser a formação dos profissionais da educação. O estágio 

tem sua carga horária em um total de 400 h e passa a ser compreendido como um 

fundamental para o processo formativo dos futuros professores, distribuído 

durante os cursos de Licenciatura, de modo a transpor o modelo 3 +1, 

aproximando os conhecimentos teóricos e práticos. A formação inicial em nível 

superior passa a ser necessária para os docentes, inclusive os que já estavam em 

atuação, bem como processos formativos contínuos. Nardi e Cortela (2015) 

ressaltam que a LDB 9.394/96, ao mesmo tempo contemplou e conciliou alguns 

interesses internacionais e as demandas sociais do referido período. 

Essa legislação culminou na necessária reestruturação dos cursos voltados 

à formação de professores, o que foi proposto e implementado pelo Conselho 

Nacional de Educação/Conselho Pleno (CNE/CP 01/2002), que estabeleceu as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 

Básica em nível superior, em cursos de graduação plena. As licenciaturas 

passaram por um processo de reestruturação, com a elaboração de um currículo 

formativo mais próximo à docência e da educação básica, com a inserção de 

disciplinas mais direcionadas ao oficio do magistério, reforçando a 

obrigatoriedade dos estágios, em um tempo razoável, articulados com as 

disciplinas específicas, próprios de cada área de formação.  

Nesse contexto, a formação inicial como preparação profissional 
tem papel crucial para possibilitar que os professores se 
apropriem de determinados conhecimentos e possam 
experimentar, em seu próprio processo de aprendizagem, o 
desenvolvimento de competências necessárias para atuar nesse 
novo cenário. A formação de um profissional de educação tem 
que estimulá-lo a aprender o tempo todo, a pesquisar, a investir 
na própria formação e a usar sua inteligência, criatividade, 
sensibilidade e capacidade de interagir com outras pessoas. 
(BRASIL, 2000, p. 13). 

As universidades se adequam a esta nova realidade e juntamente com o 

os governos federais e estaduais passam a ofertar cursos de formação para os 

professores que ainda não possuem a graduação, mas que já estavam inseridos 

no ensino básico. Para tal são pensadas estratégias como ofertas de cursos 

diferenciados e que respeitem a realidade dos docentes, com base na meta 

referente ao artigo 62 da Lei 9394/96, que busca a totalidade dos professores com 

nível superior atuando nas escolas de todo o país.  
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Melhorar a formação docente implica instaurar e fortalecer 
processos de mudança no interior das instituições formadoras, 
respondendo aos entraves e aos desafios apontados. Para isso, 
não bastam mudanças superficiais. Faz-se necessária uma 
revisão profunda dos diferentes aspectos que interferem na 
formação inicial de professores, tais como: a organização 
institucional, a definição e estruturação dos conteúdos para que 
respondam às necessidades da atuação do professor, os 
processos formativos que envolvem aprendizagem e 
desenvolvimento das competências do professor, a vinculação 
entre as escolas de formação inicial e os sistemas de ensino. 
(BRASIL, 2000, p. 12). 

Em 2015, a segunda resolução do Conselho Nacional de Educação-

Conselho Pleno (CNE /CP 02/2015) foi promulgada. Esse documento traz um 

entendimento mais amplo a respeito da docência do professor, que passa a ser 

compreendida em seu Art. 2, como:  

§ 1º Compreende-se a docência como ação educativa e como 
processo pedagógico intencional e metódico, envolvendo 
conhecimentos específicos, interdisciplinares e pedagógicos, 
conceitos, princípios e objetivos da formação que se 
desenvolvem na construção e apropriação dos valores éticos, 
linguísticos, estéticos e políticos do conhecimento inerentes à 
sólida formação científica e cultural do ensinar/aprender, à 
socialização e construção de conhecimentos e sua inovação, em 
diálogo constante entre diferentes visões de mundo.  

§ 2º No exercício da docência, a ação do profissional do 
magistério da educação básica é permeada por dimensões 
técnicas, políticas, éticas e estéticas por meio de sólida formação, 
envolvendo o domínio e manejo de conteúdos e metodologias, 
diversas linguagens, tecnologias e inovações, contribuindo para 
ampliar a visão e a atuação desse profissional. (BRASIL, 2015, p. 
3). 

A docência, portanto, deve atender as novas demandas do contexto 

escolar, fomentadas pelas mudanças e transformações sociais, as quais 

promoveram novas relações entre professores, alunos, comunidade escolar e 

sociedade. Desse modo, ao professor compete motivar uma aprendizagem 

pautada na liberdade de aprender, permeada pelo espírito investigativo, 

fomentar o prazer em aprender e consequentemente, a permanência de seus 

alunos na escola. Cabe a esse profissional, ainda, uma educação em que a 

pluralidade e diversidade presente nas salas de aula sejam respeitadas por todos 

os envolvidos no processo de ensino, por meio da tolerância às diferenças de 

gênero, religião e cultura, que são pronunciadas neste documento “[...] como 
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princípios vitais para a melhoria e democratização da gestão e do ensino [...]” 

(BRASIL, 2015, p. 1). 

Esse documento busca abordar relações entre a formação inicial, 

valorização do magistério, e a formação continuada para quem já possui a 

licenciatura e está atuando, de modo a possibilitar a melhoria da educação básica 

em um “[...] processos dinâmico e complexo, direcionado à melhoria permanente 

da qualidade social da educação e à valorização profissional [...]” (BRASIL, 2015, 

p. 4), e para tal o texto defende de modo pontual a formação continuada como 

necessária e imperativa dentro das políticas públicas educacionais, como viés 

retomada da formação pelos professores, que pode por meio desses processos 

reconfigurar os conhecimentos obtidos tanto na formação inicial quanto os 

saberes desenvolvidos durante a prática sua docência. 

 

1.2 Políticas Públicas para a Formação Continuada no Brasil 
 

 
Os cursos de licenciatura têm buscado promover uma formação mais 

próxima da realidade escolar, onde os futuros professor irão atuar. Contudo, esse 

processo formativo não tem acompanhado a velocidade das transformações 

sociais e culturais vividas nas escolas, fato que sempre resultará em algumas 

lacunas em relação à formação inicial e a prática pedagógica dos professores.   

Chimentão (2009) chama atenção para as exigências que recaem sobre a 

profissão docente, pois se requer desses profissionais uma bagagem de 

conhecimentos sempre atualizados a respeito dos conteúdos específicos e 

também, em relação as mudanças sociais, o que vai além do espaço da sala de 

aula, mas que incidem sobre o processo formativo dos alunos. Essa autora afirma 

ainda à “[...] importância da capacitação dos profissionais da educação por meio 

da formação continuada”. Cunha e Krasilchik (2000) destacam que esse processo 

formativo pode “[...] garantir a atualização dos professores, como também de 

suprir deficiências dos cursos de formação. [...]” (CUNHA, KRASILCHIK, 2000, 

p. 2). 

 A formação continuada é compreendida por Chimentão (2009) como um 

processo onde saberes inerentes à atuação do professor, obtidos com a formação 
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inicial é são aperfeiçoados, melhorados e que podem resultar em práticas que 

promovam a melhoria da qualidade de ensino e consequentemente a mudança 

do educador sobre suas práticas a partir da reflexão de seu percurso formativo e 

no campo de trabalho. Essa autora complementa dizendo que: 

Fica mais difícil de o professor mudar seu modo de pensar o 
fazer pedagógico se ele não tiver a oportunidade de vivenciar 
novas experiências, novas pesquisas, novas formas de ver e 
pensar a escola. [...] para aqueles profissionais que já estão 
atuando, há pouco ou muito tempo, ela se faz relevante, uma vez 
que o avanço dos conhecimentos, tecnologias e as novas 
exigências do meio social e político impõem ao profissional, à 
escola e às instituições formadoras, a continuidade, o 
aperfeiçoamento da formação profissional. (CHIMENTÃO, 2009, 
p. 6). 

A formação continuada para professores ganha destaque no cenário 

educacional brasileiro no final da década de 1990 e início dos anos 2000, em 

virtude do aumento e direcionamento de cursos que buscavam promover 

formação aos professores que já estão no campo de trabalho, em acolhimento a 

LDB 9.394/96. 

No ano de 2004 uma rede de aperfeiçoamento foi lançada pelo governo 

federal com o intuito de garantir o acesso dos professores da rede pública de 

ensino e sem a formação em nível superior em cursos de licenciatura, para que 

esses obtivessem graduação em suas áreas de atuação. Essa rede também 

contemplou cursos de formação continuada como especialização e mestrado 

(BRASIL, 2006). Gatti e Barreto (2009) corroboram afirmando que: 

A proposta é “organizarem regime de colaboração entre União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, a formação inicial 
e continuada dos profissionais do magistério para as redes 
públicas da educação básica” (art. 1º). Enseja apoiar “a oferta e a 
expansão de cursos de formação inicial e continuada a 
profissionais do magistério pelas instituições públicas de 
educação superior”. E equalizar nacionalmente as 
“oportunidades de formação inicial e continuada dos 
profissionais do magistério” (art. 3º, incisos II e III). (GATTI; 
BARRETO, 2009, p. 51). 

Gatti (2008, p. 60) salienta: 

Assim, problemas concretos das redes inspiraram iniciativas 
chamadas de continuada, especialmente na área pública, pela 
constatação, por vários meios (pesquisas, públicos, avaliações), 
de que os cursos formação básica dos professores não vinham (e 
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vêm) propiciando adequada base para sua atuação profissional. 
Muitas das iniciativas públicas de continuada no setor 
educacional adquiriram, então, a feição de programas 
compensatórios e propriamente de atualização e 
aprofundamento avanços do conhecimento, sendo realizados 
com finalidade de suprir aspectos da má-formação alterando o 
propósito inicial dessa educação posto nas discussões 
internacionais –, que seria aprimoramento de profissionais nos 
avanços, renovações e inovações de suas áreas, dando 
sustentação à sua criatividade pessoal e à de grupos 
profissionais, em função dos rearranjos nas produções 
científicas, técnicas e culturais. (GATTI, 2008, p. 60). 

No ano de 2001 o Plano Nacional de Educação (PNE 2001-2010 7 ) foi 

elaborado e implementado pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC, sendo 

reestruturado em 2010 e posteriormente em 2015. Este documento destaca e 

relaciona a carência de professores de Ciências a qualidade de ensino, sendo esse 

fator de entrave no funcionamento e expansão do sistema educacional, então 

vigente. Assinala ainda à necessidade de fomentar a formação de professores 

nessa área de conhecimento, bem como, à adequação de espaços destinados a 

aulas de ciências, laboratórios, nas unidades de ensino médio (BRASIL, 2001).  

O PNE 2001-2010 apresentou diversas estratégias e metas que tinham 

como intuito a melhoria da qualidade da educação básica. Nesse sentido, o 

documento propõe o fomento à formação inicial e continuada de professores para 

a alfabetização de crianças, a ampliação a programas de iniciação à docência de 

estudantes dos cursos de licenciatura, para que esses possam aprimorar a 

formação dos mesmos, que irão atuar na educação básica, bem como buscam 

reestruturar os cursos de licenciatura: 

Art. 1º  
A carga horária dos cursos de Formação de Professores da 
Educação c comuns: 
I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente 
curricular, vivenciadas ao longo do curso; 
II - 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado 
a partir do início da segunda metade do curso; 
III - 1800 (mil e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos 
curriculares de natureza científicocultural; 
IV - 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades 
acadêmico-científicoculturais. 
Parágrafo único. Os alunos que exerçam atividade docente 
regular na educação básica poderão ter redução da carga horária 

                                                           
7 http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/L10172.pdf 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/L10172.pdf
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do estágio curricular supervisionado até o máximo de 200 
(duzentas) horas. (BRASIL, 2000, p. 1). 

A formação inicial de professores que atuam fora de sua área de graduação 

foi contemplada em programas como o Plano Nacional de Formação de 

Professores da Educação Básica (PARFOR) que foi criado a partir do decreto Nº 

6.755, de 29 de janeiro de 2009, e tem por objetivo “[...] organizar as demandas e 

ofertas dos cursos de formação inicial e continuada do país até o ano de 2014, 

tendo como meta alcançar os 600 mil professores das redes públicas que não têm 

formação adequada.[...] ”(MORORÓ, 2012, p. 3510).  

Urzetta e Cunha (2013) destacam que nesse tipo de formação as práticas 

de sala de aula, as atividades diárias das escolas são relacionadas aos 

conhecimentos teóricos e essa associação entre o teórico e o prático pode auxiliar, 

de modo significativo o desenvolvimento profissional dos professores. Desse 

modo, Imbernón (2006) destaca: 

A formação do professor deve estar ligada a tarefas de 
desenvolvimento curricular, planejamento de programas e, em 
geral, melhoria da instituição educativa, e nelas implicar-se, 
tratando de resolver situações problemáticas ou específicas 
relacionadas ao ensino em seu contexto. (IMBERNÓN, 2006, p. 
17). 

O PNE foi reformulado no ano de 2015 e sua vigência passa a ser de 2014-

2024, mas as preocupações em relação a formação dos professores permanecem 

no programa, por meio de parcerias entre instituições de educação de ensino 

superior, públicas e privadas, de forma orgânica e articulada às políticas de 

formação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios propostos. (BRASIL, 

2015).  

 Diante desta demanda, ocorreu o crescimento considerável de curso de 

curta duração no Brasil, em grande parte com caráter tecnicista, oferecidos por 

instituições particulares e públicas para os docentes que já estavam atuando em 

sala de aula. Gatti (2008) salienta que: 

O surgimento de tantos tipos de formação não é gratuito. Tem 
base histórica em condições emergentes na sociedade 
contemporânea, nos desafios colocados aos currículos e ao 
ensino, nos desafios postos aos sistemas pelo acolhimento cada 
vez maior de crianças e jovens, nas dificuldades do dia-a-dia nos 
sistemas de ensino, anunciadas e enfrentadas por gestores e 
professores e constatadas e analisadas por pesquisas. Criaram-se 
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o discurso da atualização e o discurso da necessidade de 
renovação. (GATTI, 2008, p. 3). 

A formação Lato Sensu, as especializações, também estão inseridas nessa 

perspectiva, na modalidade presencial ou a distância, promovidas pelas 

parecerias com governos Estaduais, Municipais e Federal. Gatti (2008) 

complementa afirmando que:  

Seria uma formação dos professores em exercício propiciando-
lhes a titulação adequada a seu cargo, que deveria ser dada nos 
cursos regulares, mas que lhe é oferecida como um complemento 
de sua formação, uma que já está trabalhando na rede. São 
projetos elaborados sob a coordenação do poder público, dentro 
especificações bem definidas. Citemos alguns desses projetos, 
com grande volume de participantes. (GATTI, 2008, p. 71). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para formação de professores de 

2015 (CNE/CP 02/2015) 8  ressalta em seu texto a importância da formação 

continuada de professores em todos os níveis de atuação docente e apresenta no 

capítulo VI, Art. 16, o seguinte entendimento para essa formação: 

A formação continuada compreende dimensões coletivas, 
organizacionais e profissionais, bem como o repensar do 
processo pedagógico, dos saberes e valores, e envolve atividades 
de extensão, grupos de estudos, reuniões pedagógicas, cursos, 
programas e ações para além da formação mínima exigida ao 
exercício do magistério na educação básica, tendo como 
principal finalidade a reflexão sobre a prática educacional e a 
busca de aperfeiçoamento técnico, pedagógico, ético e político do 
profissional docente. (BRASIL, 2015, p. 13). 

Esta formação, segundo esse documento, deve entre outras coisas 

estimular o desenvolvimento profissional dos professores que estão na educação 

básica, promover a aquisição de novos saberes e competências que possam 

auxiliar esses profissionais na resolução de problemas e desafios vivenciados em 

suas unidades de ensino. Promover uma formação que permita um ensino que 

contemple as ciências e as tecnologias presentes na sociedade atual, por meio de 

práticas mais reflexivas e críticas, pautadas na compreensão da autonomia e 

protagonismo, próprios da atuação docente. A formação continuada ainda deve 

buscar a melhoria das ações didáticas, por meio de parcerias em seu ambiente 

                                                           
8 http://www.observatoriodopne.org.br/uploads/reference/file/439/documento-
referencia.pdf  

http://www.observatoriodopne.org.br/uploads/reference/file/439/documento-referencia.pdf
http://www.observatoriodopne.org.br/uploads/reference/file/439/documento-referencia.pdf
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escolar, bem como outras instâncias educativas e articular o ensino e a pesquisa 

(BRASIL, 2015, p. 14).  

Esse documento também apresenta as atividades e/ou cursos que podem 

ser entendidos como formação continuada para professores, os quais se diferem 

em suas intencionalidades, carga horária e instituições às quais devem estar 

atrelados. Os cursos de aperfeiçoamento e atualização ocorrem de modo mais 

rápido e direto, quase sempre voltados a um treinamento, de um novo recurso 

ou metodologia. Têm duração média de 20h – 120h e são, muitas vezes, 

oferecidos pelos próprios órgãos educacionais ou em parceria com instituições 

privadas (BRASIL, 2015, p. 14). 

As atividades ou cursos de extensão ocorrem por meio de instituição de 

educação superior, sendo esse tipo de formação interligada ao ensino e pesquisa 

desenvolvida pelas universidades, por meio de grupos de estudos, congressos, 

encontros, simpósios, e atividades diversas, em uma carga horária mais 

flutuante. Os cursos de aperfeiçoamento têm por objetivo promover uma 

melhoria na atuação do profissional dos professores que estão em plena 

atividade em sala de aula.  

A formação em nível de especialização, Lato sensu, deve ter carga horária 

mínima de 360 h. O mestrado e doutorado, assim como a especialização, também 

devem ser oferecidos por universidades formadoras, mas essas possibilitam a 

obtenção da titulação de especialista, mestre ou doutor.  

O Stricto sensu contempla a formação no mestrado - profissionais e 

acadêmicos e o doutorado e apontam para o “[...] desenvolvimento da produção 

intelectual comprometida com o avanço do conhecimento e de suas interfaces 

com o bem econômico, a cultura, a inclusão social e o bem-estar da sociedade 

[...]” (BRASIL, 2017, p. 4). Já o mestrado profissional tem por objetivo uma 

formação mais técnica, onde se promova uma qualificação e capacitação 

“[...]mediante o estudo de técnicas, processos, ou temáticas[...]” voltados para um 

campo de conhecimento e atuação em específico” (BRASIL, 2014, p.1). Ribeiro 

(2005) ressalta ainda que: 

A principal diferença entre o mestrado acadêmico (MA) e o MP 
é o produto, isto é, o resultado almejado. No MA, pretende-se 
pela imersão na pesquisa formar, a longo prazo, um pesquisador. 
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No MP, também deve ocorrer a imersão na pesquisa, mas o 
objetivo é formar alguém que, no mundo profissional externo à 
academia, saiba localizar, reconhecer, identificar e, sobretudo, 
utilizar a pesquisa de modo a agregar valor a suas atividades, 
sejam essas de interesse mais pessoal ou mais social. Com tais 
características, o MP aponta para uma clara diferença no perfil 
do candidato a esse mestrado e do candidato ao mestrado 
acadêmico. (RIBEIRO, 2005, p. 8). 

Segundo a CAPES, em sua última avaliação de 2017, no Brasil foram 

registrados um total de 4.564 programas de Pós-Graduação, devidamente 

reconhecidos e avaliados, que estão distribuídos entre Mestrado Acadêmico, 

Mestrado Profissionais e Doutorado, com as maiores concentrações na região 

Sudestes, Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte.  O quadro a seguir ilustras essa 

distribuição. 

Quadro 1: Programas de pós-graduação avaliados e reconhecidos pela CAPES 

 
 

Região 

Total de Programas de pós-graduação 

Total ME DO MP DP ME/DO MP/DP 

CENTRO-OESTE 379 141 11 58 0 169 0 

NORDESTE 937 391 20 162 1 364 3 

NORTE 266 124 3 52 0 87 3 

SUDESTE 1981 395 42 382 1 1162 10 

SUL 977 294 13 161 0 509 6 

Totais 4564 1345 89 815 2 2291 22 

Cursos Avaliados 
e Reconhecidos UF 

Total de Programas de pós-graduação 

Total ME DO MP DP ME/DO MP/DP 

BA 201 73 5 43 0 80 0 

Região 
Totais de Cursos de pós-graduação 

Total ME DO MP DP 

CENTRO-OESTE 548 310 180 58 0 

NORDESTE 1304 755 384 165 4 

NORTE 358 211 91 56 3 

SUDESTE 3153 1557 1204 392 11 

SUL 1492 803 522 167 6 

Totais 6879 3636 2381 838 24 

Cursos Avaliados 
e Reconhecidos 

UF 

Total de Cursos de pós-graduação 

Total ME DO MP DP 

BA 281 153 85 43 0 

Legenda: ME: Mestrado Acadêmico; DO: Doutorado Acadêmico; MP: Mestrado Profissional; 
DP: Doutorado Profissional; ME/DO: Mestrado Acadêmico e Doutorado Acadêmico; MP/DP: 
Mestrado Profissional e Doutorado Profissional. 

Fonte: Elaborado pela autora com base na Plataforma Sucupira9, 2018. 

 

Os dados obtidos no último levantamento chamam atenção para o 

aumento dos cursos, principalmente para os mestrados acadêmicos e 

                                                           
9https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/q
uantitativoRegiao.jsf;jsessionid=IpC19tcuSCVdbQWNHKsjYjWE.sucupira-213 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoRegiao.jsf;jsessionid=IpC19tcuSCVdbQWNHKsjYjWE.sucupira-213
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoRegiao.jsf;jsessionid=IpC19tcuSCVdbQWNHKsjYjWE.sucupira-213
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profissionais na área de educação, em torno de 25% (2011-2016). Os mestrados 

profissionais (MP) na área da educação buscam propiciar uma formação de 

professores a partir das práticas de ensino e com os mestrandos inseridos no 

campo de atuação.  

André (2017) afirma que o mestrado profissional foi iniciado tardiamente, 

no ano de 2009, no campo educacional brasileiro, pois este foi visto com 

estranhamento, uma vez que seu caráter mais prático e aplicável sugeria que o 

mesmo não privilegiava a pesquisa, com rigor científico e não possibilitaria 

mudanças nas concepções sobre o ensino e a prática docente dos professores 

pesquisadores. 

Entretanto, essa autora complementa que o mestrado profissional 

apresenta como vantagem o fato de estar diretamente voltado para a realidade 

escolar, o que pode auxiliar na produção de novas e mais eficientes 

possibilidades para superação de problemas próprios da educação básica. Já o 

mestrado acadêmico constrói investigações que nem sempre estão bem alinhadas 

com as questões dos contextos das escolas. Ela ainda afirma que no que tange a 

estruturação e desenvolvimento, rigor científico, planejamento e estudos dentro 

da pesquisa, estes mestrados se aproximam significativamente. 

A Bahia registra 201 programas de Mestrados e doutorado, sendo 

oferecidos 153 cursos de mestrado acadêmico, 43 profissionais e 85 doutorados 

entre instituições públicas e privadas. A Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia possui 16 programas de mestrado e 05 de mestrado/doutorado. Os cursos 

encontram-se distribuídos do seguinte modo: 05 doutorados, 16 mestrados, 

sendo 04 profissionais e 03 acadêmicos (voltados para as áreas de educação e 

ensino) entre estes últimos o Mestrado em Educação Científica e Formação de 

Professores, vinculado ao Programa de Pós-graduação do departamento de 

Ciências Biológicas, campus Jequié, o lócus dessa pesquisa.    

Os planos de carreira do magistério, sejam nas instâncias federais, 

estaduais ou municipais, em consonância com a LDB 9.394/1996, vinculam a 

obtenção dessas formações continuadas (especialização, mestrado e doutorado) 

à promoções na carreira, quase sempre traduzidos em ganhos financeiros, 

incorporados aos salários dos professores, que podem variar em suas 
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porcentagens de uma classe para outra10. Ainda segunda essa legislação, bem 

como, os documentos oficiais que regem a carreira do professor, é garantido o 

direito de afastamento para realização de cursos de aperfeiçoamento profissional  

Em 2016, o governo do Estado da Bahia promulgou o decreto 16.417, de 16 

de novembro de 2015, no qual foi suspensa a concessão de licenças aos servidores 

públicos estaduais para a realização de cursos de qualificação, com base na lei da 

responsabilidade fiscal e contenção de despesas. Contudo, as condições de 

melhoria salarial continuaram atreladas, entre outras coisas, à mudança de nível 

e classe/padrão do professor, que só é possível se obter por meio da participação 

em cursos.  

Buscamos, neste capítulo, promover reflexões e relações a respeito do 

contexto histórico e político do Brasil, para compreendermos como se forjou a 

profissão Professor em nosso país, e assim entendermos quais são os processos 

formativos tidos como necessários para a atuação docente em nosso país. Para 

tal, nos centramos em estudos de autores que versam a respeito do sistema 

educacional brasileiro, bem como documentos oficiais.  

Abordamos, também, algumas relações entre a formação inicial e 

continuada e as implicações das políticas públicas educacionais para o acesso, 

permanência e conclusão dos professores da educação básica nestes processos 

formativos, que são quase sempre relacionados a uma perspectiva de melhoria 

na qualidade do ensino público.  

 Estas reflexões se fazem necessárias para que possamos promover uma 

análise mais próxima dos significados e sentidos apresentados pelas professoras 

participantes das pesquisas em suas narrativas a respeito de seus processos de 

formação inicial, encontro com a docência, permanência na profissão e a busca 

para superar os desafios de seu cotidianos, caminhar no mestrado e o regresso 

para a sala de aula. 

 
 
 

                                                           
10 Os professores efetivos, em alguns estados, são categorizados em “Padrões” que correspondem 
ao tempo de exercício na rede de ensino. Quanto maior o tempo em atividade, mais elevado é o 
padrão, que incide diretamente sobre o salário base e as gratificações oriundas de cursos de 
aperfeiçoamento, ou até mesmo, mudança de nível de formação.  
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CAPÍTULO 2 
 

A DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA E A PESQUISA SOBRE 
A PRÁTICA 

 
O ensino se modifica em decorrência da sua necessária ligação 

com o desenvolvimento da sociedade e com as condições reais em que 
ocorre o trabalho docente. (Libâneo, 1990)  

 
O objetivo desse capítulo é apresentar uma discussão a respeito de alguns 

desafios vivenciados por professores no campo da atuação docente e no ensino 

de Ciências, relacionados principalmente as condições de trabalho vivenciadas 

pelos professores atualmente. Elencamos, posteriormente, aspectos da 

identidade e do desenvolvimento profissional como fatores que incidem sobre a 

compreensão da profissão professor. Ao final buscamos descrever como a 

investigação voltada para o ensino e a prática docente podem possibilitar o 

desenvolvimento de uma consciência crítica a respeito dos desafios da profissão. 

 

2.1 Os desafios de ser professor de ciências na atualidade 
 
 
As transformações no ambiente escolar vêm ocorrendo de modo gradual 

e as relações entre professores e alunos também se reestruturaram. Nas últimas 

três décadas, como resultado da abertura política após a década de 80, 

neoliberalismo nos anos 90 e as políticas públicas pautadas em acordos entre 

instituições financeiras internacionais e o Ministério da Educação, foi promovido 

um maior acesso e permanência dos estudantes da educação básica nas escolas. 

E essas, por sua vez, tornaram-se mais universais, plurais e as diferenças 

existentes são legitimadas e devem ser respeitadas. Candau (2014) aponta que as 

mudanças na estruturação e organização das escolas não acompanharam a 

velocidade das transformações sociais, assim como as reformas nos currículos 

para formação dos professores. 

Libâneo (2001) corrobora afirmando que diante das mudanças sociais, que 

também incidem sobre as escolas, o professor passa a assumir novas demandas 

em sua atuação e a ele atualmente cabe o papel de mediar o ensino, colocar os 

alunos como protagonistas em suas aprendizagens, promover a relação entre o 
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currículo escolar e o cotidiano do aluno.  Para o referido autor, os docentes devem 

também: conhecer estratégias de ensino diferenciadas que promovam a formação 

crítica e reflexiva de seus alunos; reconhecer o impacto das novas tecnologias da 

informação e comunicação no contexto escolar e considerá-los no momento do 

planejamento de suas atividades; atender a diversidade cultural e valorizar as 

diferenças no processo de ensino; promover uma formação ética; investir na 

atualização científica, técnica e cultural.  

Ser professor requer, independentemente do nível escolar ou disciplina, 

dedicação e esforço por parte de quem se propõe a este a esta profissão 

(IMBERNÓN, 2009). Segundo Nóvoa (1999) a prática docente vem ao longo dos 

anos sendo modificada, em consonância com as transformações sociais, o que 

tem exigido do professor uma carga de responsabilidades cada vez maior, sendo 

sua atuação muitas vezes, não mais restrita à sua área de formação.  

Por vezes, também é cobrado ao professor, a tarefa de nortear, facilitar, 

promover a integração social, uma educação para além dos conhecimentos 

escolares, a orientação de questões psicológicas e afetivas de seus alunos, ou seja, 

uma visão imbricada de responsabilidades que transcendem o papel do 

professor, onde cabe ainda ao professor ser humano, ético, competente 

(ARAÚJO; YOSHIDA , 2009) 

Giroux (1997) afirma que essas novas demandas do trabalho docente 

atingiram diretamente as condições de trabalho do professor e tal fato tem 

promovido a proletarização da profissão, levando a uma atuação docente muitas 

vezes voltada para atividades meramente técnicas e burocráticas, que não 

permitem o desenvolvimento crítico dos professores e a compreensão dos 

princípios que regem a prática em sala de aula. Nuñez e Ramalho (2004), em 

relação as condições de trabalho complementam:  

Os resultados mostram que um número significativo de 
professores desenvolve suas atividades em duas ou mais escolas. 
A carga horária não é extensa, mas é prejudicada quando deve 
ser compartilhada com vários espaços da atividade profissional. 
Essa situação não contribui para o desenvolvimento profissional 
dos professores e nem para a construção de uma nova identidade 
associada aos projetos inovadores que a reforma impõe à escola. 
Como se tem mostrado, a preferência dos professores em relação 
ao tempo desejado se relaciona com o aperfeiçoamento, com a 
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formação continuada em espaços formais e informais. (NUÑEZ; 
RAMALHO, 2004, p. 3). 

Assim, Candau (1997) aponta o espaço escolar como local onde a formação 

do professor é continua, pois este se desenvolve e adquire saberes experienciais, 

em sua prática. Contudo, como afirmam Araújo e Yoshida (2009):  

Cabe ressaltar que nem sempre o professor consegue buscar esse 
conhecimento em condições dignas de trabalho, pois, o momento 
atual exige do educador conhecimentos que vão além daqueles 
de sua área específica, levando-o a avaliar e rever 
constantemente sua prática pedagógica, visando mudanças. 
(ARAÚJO; YOSHIDA, 2009, p. 18). 

Deste modo, ensinar pode ser compreendido como ato de constante 

reformulação de conceitos, práticas e reflexões sobre o aprender e o ensinar, o 

que não é simples de se realizar, uma vez que nossas escolas e professores ainda 

estão embasados em métodos educacionais do século passado, em muito 

ultrapassados, o que torna o aprendizado desestimulante, estático e indiferente 

ao que ocorre no mundo. Uma possibilidade de promover novos modos de 

ensinar e aprender na profissão professor consiste no processo de discutir sobre 

a práxis, sua e do outro, para profissão, na atuação. Assim, Nóvoa (2009) salienta: 

Através dos movimentos pedagógicos ou das comunidades de 
prática, reforça-se um sentimento de pertença e de identidade 
profissional que é essencial para que os professores se apropriem 
dos processos de mudança e os transformem em práticas 
concretas de intervenção. É esta reflexão coletiva que dá sentido 
ao seu desenvolvimento profissional. (NÓVOA, 2009, p.11). 

Krasilchik (2012) discorre sobre a necessidade de promover um ensino na 

educação básica que possibilite aos alunos o pleno exercício da cidadania, com 

uma atuação social pautada em uma postura ética e crítica. A autora ainda 

destaca que o ensino de Ciências pode auxiliar nesta formação, mas que as 

condições encontradas no sistema educacional brasileiro não têm possibilitado 

este tipo de ensino.  

Pimenta (1999) afirma que o professor deve ter conhecimento científico, o 

qual deve ser contextualizado; ter saberes pedagógicos, os quais consistem na 

compreensão da repercussão do papel da relação entre professor e aluno e da 

motivação no processo de ensino e aprendizagem, bem como na compreensão do 

que seja aprender e ensinar, sem desconsiderar a experiência que deve ser 
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construída a partir das vivências no contexto escolar. Essa afirmação evidencia a 

complexidade da profissão professor.  

Para Tardif e Lessard (2005), o trabalho do professor é algo complexo, 

onde muitas vezes são exigidas atitudes autônomas por parte dos que realizam 

a atividade docente em um sistema extremamente burocrático. As condições de 

trabalho, segundo esses autores, também estão associadas a falta de materiais, a 

ambientes precários onde as aulas são ministradas, ao elevado número de alunos 

e a diversidade das turmas, uma carga horária intensa, com muitas disciplinas a 

lecionar, ao tipo de vínculo empregatício, além da necessária participação em 

atividades administrativas, reuniões, e “[...] esses fatores não somam-se, 

simplesmente. Eles atuam em sinergia, para criar uma carga de trabalho 

complexa, variada e portadora de tensões diversas[...]” (TARDIF; LESSARD, 

2005, p. 114). As condições de trabalho devem permitir aos professores 

desenvolver atividades pautadas no espírito criativo, na reflexão, para 

desenvolverem os conhecimentos “[...] sobre o que e como ensinar[...]” 

(MOTIMER; SILVA, 2003). 

Krasilchik (2012) discorre sobre os fatores que incidem sobre a qualidade 

do ensino de Ciências na educação básica, os quais podem estar relacionados a: 

formação inicial dos professores - que não foram devidamente preparados e 

capacitados para realizar um ensino científico; questões referentes a organização 

dos currículos; falta de materiais didáticos e laboratórios; a burocracia inerente 

ao sistema educacional; condições de trabalho - salários baixos, compensado por 

jornadas duplas, as vezes triplas; a desvalorização profissional; pouco tempo 

para o planejamento das aulas e a interdisciplinaridade com outras áreas de 

conhecimento.  

Tardif e Raymond (2000) apontam que a carreira docente e o 

desenvolvimento na profissão refletem as relações e interações do profissional da 

educação com o espaço e sujeitos com os quais convivem, com as demandas que 

assumem, nem sempre por escolha:  

A institucionalização da carreira denota o fato de que se trata de 
uma realidade social e coletiva, que os indivíduos que a exercem 
são membros de categorias coletivas de atores que os 
precederam e que seguiram a mesma trajetória ou uma trajetória 
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sensivelmente idêntica. Pertencer a uma ocupação significa, 
portanto, para os indivíduos, que os papéis profissionais por eles 
desempenhados remetem a normas que eles devem adotar em 
relação a essa ocupação. Essas normas não se limitam a 
exigências formais relativas às qualificações dos membros de 
uma ocupação. Elas abrangem também atitudes e 
comportamentos estabelecidos pela tradição ocupacional e por 
sua cultura. Além disso, essas normas não são necessariamente 
formalizadas; muitas delas são informais e devem ser 
aprendidas no âmbito da socialização profissional, no contato 
direto com os membros que atuam na escola, e com a experiência 
de trabalho. (TARDI E RAYMOND, 2000, p. 224-225). 

Cunha (2003) destaca que as condições de trabalhos dos professores 

impactam seu desempenho em sala de aula, a relação com seus pares, alunos, 

comunidade escolar, com a profissão. Essa autora complementa: 

Os baixos salários levam ao fenômeno da intensificação e as 
condições não condizentes de trabalho influenciam a autoestima 
dos docentes, sendo parte substancial das mazelas que se 
instalam nas suas trajetórias profissionais. Esses fenômenos 
ratificam a posição de que a reflexão a respeito da formação e o 
exercício docente exige uma relação intrínseca com o contexto 
social, seus valores e tensões, explicitando a constante atualidade 
de sua discussão. (CUNHA, 2013, p. 618). 

O ensino de Ciências também pode tender ao fracasso se for apresentado 

aos alunos de modo tradicional, por meio de memorização de informações e 

conteúdos, sem que haja a relação entre os fenômenos, a realidade dos alunos em 

ambientes propícios a uma convivência respeitosa entre professor e alunos. A 

falta de proximidade entre o ensino de Ciências e a realidade e conhecimentos 

prévios dos alunos também pode gerar aversão a essa área de conhecimento 

(KRASILCHIK, 2012). 

Não podemos deixar de pontuar que a escola onde o professor ensina 

ciências, não se encerra mais em seus muros, ou em suas vizinhanças, ela faz 

parte do mundo, assim como o inverso.  Discutir a escola dos dias atuais e suas 

demandas, é fundamental para que essa possa ser melhor compreendida e desse 

modo, entendermos melhor qual o papel dos professores nestes ambientes e na 

vida dos alunos. Cunha (2013) aponta que a “[...] violência, a drogadição e a crise 

de autoridade, são problemas da sociedade contemporânea que afetam 

significativamente a escola e impactam o tradicional papel do professor [...]” 

(CUNHA, 2013, p. 10). Candau (2000) destaca que do mesmo modo que a 
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violência produzida em sociedade incide sobre a escola, a violência produzida 

pela escola também influência a sociedade.  

Krasilchik (2012) afirma que para promover o ensino de Ciências e 

consequentemente a formação científica dos alunos, deve-se propiciar melhorias 

nas relações vigentes nas escolas, com autonomia do professorado para tomar 

decisões sobre a estrutura, organização e condições de trabalho entre estes, 

oferecer equipamentos, matérias e locais voltados para a prática e 

experimentação, promover um planejamento engajado entre as áreas de 

conhecimento e oportunizar os professores a se qualificarem e se aperfeiçoarem 

para práticas mais reflexivas.  

Portanto, a melhoria do ensino de Ciências nas escolas, tem relação 

diretamente com a melhoria nas condições de trabalho e a percepção dos 

professores sobre seu atual papel em sala de aula e no tipo de ensino de Ciências 

que se deseja propiciar aos seus alunos. Isto pode ser propiciado por meio de um 

processo contínuo de formação, imbricado pela pesquisa voltada às práticas 

docente, no intuito de desenvolver a autonomia, a participação, colaboração, 

reponsabilidade, sentimento de pertença a profissão e a escola. Pesquisar sobre 

si, seus pares, as relações e interações do sistema educacional que constroem e 

potencializam os desafios enfrentados pelo professor. 

 

2.2 O desenvolvimento profissional: a compreensão e o caminhar na profissão 

 

Nóvoa (1995) aponta que o desenvolvimento docente ocorre ao longo da 

vida profissional do professor (antes, durante e após processos formativos), com 

a aquisição de concepções e saberes práticos que podem ser (re)construídos e 

modificados. É também, o resultado dos contextos social, político e escolar no 

qual estão inseridos, os quais determinam como se dará a construção da 

identidade dos professores. Nuñez e Ramalho (2005) definem o desenvolvimento 

profissional “[...] como um processo de autotransformação e de transformação 

das práticas educativas dos professores[...]” (NUÑEZ; RAMALHO, 2005, p. 19). 

A palavra “professor” pode nos remeter a uma série de interpretações, 

pois esta é um termo polissêmico, associado principalmente a mestres, aquele 
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que lidera, ao sacerdócio, sendo cada entendimento resultado de conjunções 

distintas que auxiliaram a construção da compreensão dessa profissão, já 

discutida no capítulo anterior. Contudo, ser professor não é apenas lidar com as 

ações inerentes à profissão, os afazeres da sala de aula, preparar aulas, corrigir, 

fazer chamadas, a avaliar, aplicar atividades, pontuar. Na verdade, ser professor 

é também isso, mas sem dúvida é mais do que isso.  

A profissão “professor” passa por uma compreensão do “saber”, ou seja, 

pelo conhecimento cognitivo e não apenas o específico, o do executar uma tarefa. 

É um saber de relações, de interações, que por vezes, não é discutido na formação 

universitária, mas é construída na profissão, na prática, para um 

desenvolvimento pessoal e que incide na identidade profissional. Pimenta (2005) 

afirma que por esse motivo “[...] é importante mobilizar os saberes da 

experiência, os saberes pedagógicos e os saberes científicos, enquanto 

constitutivos da docência, nos processos de construção da identidade de 

professores [...]” (PIMENTA, 2005, p. 6). 

Para Nóvoa (1999) o professor é, como todos os outros profissionais, um 

ser em constante formação, dentro de seu espaço de trabalho, que se faz durante 

todo seu percurso, no fazer, na troca com os seus pares, sem fim determinado, 

que se construiu ao longo de sua carreira.  Pacheco (2012) ressalta que se 

compreendermos o que somos, poderemos reelaborar nossos valores para 

melhor, para o nosso melhor e isso seria uma possibilidade que incidiria em 

tomadas de decisões, em qualquer lugar e momento da vida e também na 

profissão. O autor conclui dizendo [...] “um professor não ensina aquilo que diz; 

o professor transmite aquilo que é [...]” (PACHECO, 2012, p. 2).  Esse pensamento 

pode inicialmente parecer simples e corriqueiro, mas traz as complexidades da 

profissão. 

Avançar em um pensamento sobre a profissão professor é um movimento 

complexo, que exige reflexão crítica em relação ao ensino e as implicações sobre 

os fazeres diários de um docente. Esta nova forma de compreender e de se 

relacionar com esse ofício propicia, aos professores, sentimentos de 

comprometimento e responsabilidade, quase sempre a partir de inquietações 

pessoais e de reconstruções contínuas sobre sua atuação.  Pimenta (2005) afirma: 
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Entendemos que uma identidade profissional se constrói a partir 
da significação social da profissão, da revisão constante dos 
significados sociais da profissão, da revisão das tradições. [...] da 
reafirmação de práticas consagradas culturalmente e que 
permanecem significativas; práticas que resistem a inovações 
porque prenhes de saberes válidos às necessidades da realidade. 
[...] Se constrói, também, pelo significado que cada professor, 
enquanto ator e autor, confere à atividade docente no seu 
cotidiano, a partir de seus valores, de seu modo de situar-se no 
mundo, de sua história de vida, de suas representações, de seus 
saberes, de suas angústias e anseios, do sentido que tem em sua 
vida o ser professor. Assim como a partir de sua rede de relações 
com outros professores, nas escolas, nos sindicatos e em outros 
agrupamentos. (PIMENTA, 2005, p. 06). 

Quase sempre, esse movimento é iniciado ainda durante o curso de 

licenciatura, pois é nestes espaços, ditos formais para a formação de professor, 

que novos e antigos conhecimentos, em torno da identidade docente, são 

abordados, trazidos a reflexão, elencados por meio de disciplinas, do currículo, 

do fazer pedagógico formativo.  

As universidades e os centros de educação superior são locais 

fundamentais para construção desse saber. Contudo, a identidade profissional 

também se constrói no espaço escolar, nas trocas com os pares e se consolida na 

vivência entre profissões. Ao ingressarem na profissão, diante dos muitos 

desafios a cumprir, a reflexão em relação a essa elaboração de si pode ficar em 

segundo plano, mas ainda assim estará ocorrendo. 

Esse processo de se desenvolver na profissão ocorre de modo contínuo, a 

partir de qualificações, atualizações, formações e reflexões sobre a prática, e será 

sempre permeado pelas vivências pessoais com seus pares, no campo de 

trabalho, por meio do que rege sua atuação. Estas relações podem promover um 

entendimento mais claro, objetivo, bem como real do que é a docência para um 

professor (DAY, 2001). 

 A formação docente é permeada por entendimentos que estão 

intimamente ligados à compreensão sobre a profissão e que podem definir os 

caminhos de consolidação da identidade profissional do professor e como estes 

peregrinam em busca da mesma e de seu desenvolvimento. Os diversos 

conhecimentos e aprendizagens que são abarcadas pelos docentes nos processos 

de formação, seja inicial ou continuada, bem como suas experiências de vida 
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escolar, afetiva, familiar, social, reverberam sobre a construção da identidade 

profissional e os caminhos que serão tomados para o desenvolvimento na 

profissão.  

No campo da pesquisa, grande parte dos conhecimentos e das discussões 

sobre identidade profissional tem sido promovida pelas universidades nos 

cursos iniciais, com a discussão de currículos e ementas disciplinares, em um 

repensar inclusive sobre as políticas de formação e os programas que incentivam 

a carreira docente, e buscam garantir a permanência e conclusão nos cursos de 

licenciatura.  

 Já os cursos de pós-graduação, principalmente os que se enquadram em 

formação educacional e de formação de professores, têm voltado seu olhar para 

a formação antes e depois do ingressar na profissão, ou seja, um olhar sobre a 

prática e o cotidiano dos professores, para se compreender como essa identidade 

e tem sido construída.  

O processo de formação docente se autotransforma, encontrando-se em 

constante mutação, em que o professor enquanto ser social, também, se modifica, 

se (re) constrói, por meio das relações com o outro, do olhar sobre o outro e com 

o olhar do outro sobre si, em um processo de motivação, de empatia entre atores 

da educação, que ocorre por meio da contextualização do indivíduo, assim como 

a profissão, a escola, em consonância com os sentidos e significados sociais a estes 

conferidos (PIMENTA, 2005). Nuñez e Ramalho (2004) definem que: 

[...] a profissionalização como um processo de construção da 
identidade docente pelos professores, na qualidade de um grupo 
que exerce uma atividade social específica. A profissionalização 
do professor define-se, em parte, por características objetivas. É 
também uma identidade, uma forma de representar a profissão, 
as suas responsabilidades, a sua formação contínua e a sua 
relação diversa com outros profissionais. A profissionalização é 
um movimento ideológico na medida em que repousa em 
“novas representações” do ensino, do saber do professor e no 
interior do sistema educativo. Mas é também político e 
econômico por induzir, no plano das práticas e das organizações, 
novos modos de gestão do trabalho docente e de relações de 
poder entre os grupos no seio da instituição escolar e fora dela. 
(NUÑEZ; RAMALHO, 2004, p.3). 

Nóvoa (1995), ao conceituar profissionalização, afirma que esta se 

constitui como sendo “[...] um processo, através do qual os trabalhadores 
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melhoram o seu estatuto, elevam os seus rendimentos e aumentam o seu poder, 

a sua autonomia[...]” (NOVOA, 1995, p.11). Esse processo ocorre numa dupla 

perspectiva, individual e coletiva, a individual refere-se à formação a partir das 

experiências subjetivas, enquanto que a perspectiva coletiva se concretiza a partir 

das experiências coletivas. Dessa forma, formação e profissionalização se 

complementam e estão articuladas do seguinte modo: a profissionalização se 

desenvolve à medida que a formação é também desenvolvida e repercute na 

valorização da profissão tanto em nível de status como economicamente, ambas 

podem resultar em um profissionalismo na carreira docente. Como afirma 

Libâneo (2001):   

[...] significa compromisso com o projeto político democrático, 
participação na construção coletiva do projeto pedagógico, 
dedicação ao trabalho de ensinar a todos, domínio da matéria e 
dos métodos de ensino, respeito à cultura dos alunos, 
assiduidade, preparação de aulas etc. (LIBÂNEO, 2001, p. 90). 

Nuñez e Ramalho (2014) descrevem que o profissionalismo docente possui 

laços indissociáveis com os saberes docentes e o contexto escolar onde o professor 

exerce sua profissão. Essa relação de retroalimentação pode promover nesses 

profissionais o desejo e a busca por saberes e competências, no intuito de alçar 

novos conhecimentos e entendimentos sobre o que ensinar, como ensinar, e por 

que ensinar e assim, atender a finalidade da educação, em que a prática docente 

é também, um ato social.  

Esses autores apontam ainda a pesquisa como fundamental componente 

para o desenvolvimento profissional, a qual permite um “[...] crescimento pessoal 

e profissional do professor, mas também melhoria em sua prática educativa, com 

base em novos saberes, práticas inovadoras, entre outros. [...]” (NUÑEZ; 

RAMALHO, 2005, p. 19). 

O Plano Nacional de Educação (PNE 2014/2024), em seu texto,  aborda a 

necessária formação de profissionais da educação que fomentem nos futuros 

professores o entendimento da importância em se realizar estudos e pesquisas 

voltadas para a articulação entre a formação e a pesquisa pelos docentes, durante 

o processo de formação inicial e continuada (BRASIL, 2014). Araújo e YOSHIDA 

(2009) em seu estudo discutem que: 
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A busca pela formação continuada deverá ser uma constante na 
formação do educador e, para tal, é preciso estar aberto ás 
transformações e ao conhecimento que está disponível. 
Atualmente é necessário que o professor seja um pesquisador, 
por excelência, não apenas um transmissor de conhecimentos, 
pois este papel pode ser substituído por qualquer equipamento. 
(ARAÚJO; YOSHIDA, 2009, p. 13). 

Pesce e André (2012), e Franco e Carvalho (2013), em seus estudos, 

apontam para a importância do papel da pesquisa no desenvolvimento 

profissional, que segundo os autores deve ser incentivado na graduação com o 

intuito de fomentar nos futuros professores pesquisadores capacidade de 

analisar suas práticas, desenvolver novos saberes imperativos à prática docente 

atual, tais como conhecimentos, habilidades, atitudes, relações entre teoria e 

prática, visão crítica e perspectivas de superação do que está posto, por meio de 

uma autonomia intelectual. Tal desconstrução e reconstrução não são um 

processo simples, ao contrário, se tornam complexos ao estarem intimamente 

associados a crenças, hábitos, saberes, ou seja, à própria identidade profissional 

do professor, características construídas ao longo da formação inicial e nas 

vivências no processo de ensino.  

A pesquisa permite ao professor reavaliar sua realidade, suas condições 

de trabalho, a concepção de professor profissional e a importância de reavaliar 

sua atuação (NUÑEZ; RAMALHO, 2005); MALDANER, 1994). A pesquisa sobre 

a prática fomenta no professor a capacidade de ponderar sobre seu contexto de 

ensino para, a partir de seus conhecimentos teóricos e práticos, elaborar meios de 

superar os problemas averiguados.  

Para Marcelo (2009), aprender a ensinar faz-se através da aprendizagem 

por observação, que muitas vezes não se gera de forma intencional, mais que vai 

penetrando de forma inconsciente às estruturas cognitivas e emocionais, 

chegando a criar expectativas e crenças difíceis de eliminar.  

O desenvolvimento profissional docente pode ser entendido como uma 

atitude permanente de indagação, de formulação de questões e procura de 

soluções. Neste sentido, o desenvolvimento profissional docente apresenta 

algumas características que integra diferentes tipos de perspectivas, pois 

considera-se que este é um processo a longo prazo, no qual o professor está 

inserido em situações concretas de ensino, avaliação, observação e reflexão, e a 
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identidade docente evolui e se desenvolve de forma individual e coletiva, não é 

algo que se possui, mas sim que se desenvolve ao longo do tempo. O 

desenvolvimento profissional afeta diretamente a interpretação e valorização que 

os professores fazem de suas experiências de formação de professores.   

 

2.3 A pesquisa como possibilidade para o desenvolvimento profissional  

 

Para Carvalho e Pérez (2003), a pesquisa sobre a prática por parte dos 

professores possibilita a ruptura com visões simplistas sobre o processo de ensino 

e aprendizagem de Ciências, partindo de práticas docentes espontâneas para um 

fazer pedagógico mais crítico e elaborado, que rompe com posturas teóricas e que 

levem a aquisição de novas práticas e a reconstrução do conhecimento específico, 

que facilite os processos de analisar seus métodos de ensino e o avaliar da 

aprendizagem dos alunos e a iniciação do professor à pesquisa, transformando-

se, assim, em uma necessidade formativa de primeira ordem. Imbernón (2009) 

afirma que: 

A eleição da pesquisa como base da formação tem um substrato 
ideológico, ainda que implícito. Parte-se da constatação de que, 
nas condições de mudança contínua em que se encontra a 
instituição escolar os professores devem analisar e interiorizar a 
situação de incertezas e complexidade que caracteriza sua 
profissão e devem renunciar a qualquer forma de dogmatismo e 
de síntese pré-fabricada. (IMBERNÓN, 2009, p. 77). 

Assim, é impossível vislumbrar uma prática docente investigativa, na qual 

professores buscam a construção de novos saberes por parte de seus alunos 

pautado na pesquisa, se esse não estão familiarizados com tais práticas 

(CARVALHO E PEREZ, 2003). A pesquisa sobre a prática é uma aliada no 

processo de construção da identidade profissional e no desenvolvimento 

enquanto professor, pois permite a criação de relações coesas entre teoria e a 

prática tornando-se, desse modo, um princípio científico e educativo.  

A importância de se desenvolver o ato da pesquisa no trabalho docente 

tem se tornado um assunto muito discutido na academia e por meio desses 

diálogos, que visam sobretudo a melhoria da educação, o ato de pesquisar a 

prática docente tem produzido um grande e valioso acervo, em relação ao 
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conhecimento necessário a atuação docente, além de contribuir para 

aproximação entre as instituições de formação de professores e a educação básica 

Há um consenso entre diversos estudiosos da educação de que a pesquisa 

é essencial na formação do docente. Segundo Pavanello (2003), o professor deve 

ter a sua disposição um conhecimento abrangente, que faça com que ele não se 

limite a conteúdos e sim, observe que é mais importante ter um conhecimento 

diferenciado desse conteúdo.  

Em um curso de formação docente, a pesquisa se constitui como uma 

forma de mostrar, para os futuros professores, como é importante buscar novos 

conhecimentos, pois é preciso ser inovador, ser criativo, perante alunos para 

propiciar a curiosidade desses frente a novos conhecimentos. Assim, a pesquisa 

deve ser uma constante na formação dos professores, entendida como algo que 

se inicia desde as primeiras experiências no contexto escolar e se perpetua ao 

longo da vida (NÓVOA, 1999). 

Contreras (2002) aponta que a análise e a crítica da própria prática por 

parte dos professores podem propiciar resultados mais efetivos para a melhoria 

da atuação docente. Esse tipo de reflexão possibilita o envolvimento em 

atividades que levem o professor como pesquisador de sua própria prática, 

induzindo-os a refletir sobre o seu trabalho. O autor ainda expõe que a docência 

possui alguns hábitos e disposições que estão implícitas nas ações dos 

professores, mas que em alguns momentos é possível torná-las consciente para 

poder aperfeiçoá-la. Pois, o processo de se aprimorar na profissão docente não se 

produz transmitindo teorias, mas questionando as habilidades e recursos que 

refletem capacidades pessoais da própria prática de ensino, ao conhecimento 

ministrado ou às pretensões educativas (CONTRERAS, 2002). 

Tais considerações levam a compreensão de que a postura do professor no 

exercício da docência requer conhecimentos e habilidades específicas ao 

desempenho da função. O que consiste em uma atuação que exige conhecimentos 

sobre os diversos processos de atuação no contexto escolar, tais como: a 

aprendizagem, avaliação, metodologias de ensino, objetivos a serem alcançados, 

entre outros. Além das diversas situações marcadas pela complexidade em que 

o professor precisa intervir.  
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Dessa forma, entende-se a necessidade de avançar para novos 

posicionamentos comprometidos com as práticas pedagógicas emancipadoras, 

que busquem a crítica ao tecnicismo e à racionalidade instrumental. Pois, é a 

partir deste ponto de vista que as discussões entre os pesquisadores a favor da 

reflexividade e da necessidade da pesquisa no processo de formação do professor 

ganhou forças como possibilidade de desenvolvimento profissional e melhoria 

do ensino.  

Em meio às contribuições trazidas por alguns estudiosos do tema, é 

possível destacar as reflexões de Nóvoa (1995), que mostram novas 

oportunidades de diversificar os padrões de formação valorizando os saberes do 

próprio docente como profissional ativo na implementação das políticas 

educativas, como também fez Giroux (1997), que não concorda com a redução do 

trabalho do professor ao tecnicismo, em que apenas reproduzem o conhecimento 

externo que lhes é apresentado.  

Nesse sentido, o ato de pesquisar sobre a própria prática, a prática do 

outro, a pesquisa acadêmica construída, é de suma importância no processo de 

formação e profissionalização, pois permite que o professor produza 

conhecimentos a partir da sua investigação e assim levantar questões e respostas, 

tanto teóricas como práticas, para os problemas e desafios cada vez mais 

complexos e urgentes do cotidiano escolar. 

Inúmeros são os desafios encontrados no contexto educativo. O avanço 

das tecnologias e as incumbências colocadas ao professor nessa conjuntura já não 

permitem pensar num modelo de formação distante da realidade em que o 

docente se encontra inserido, nesse sentido a pesquisa assume fundamental 

importância no processo de desenvolvimento docente, pois permite que o 

professor problematize sua prática, busque inová-la e além de reavaliar 

concepções e práticas que, porventura, não possam atender as necessidades da 

contemporaneidade. O professor que almeja se posicionar de modo efetivo 

diante de tais necessidades, deve ajustar-se constantemente ao novo, tratar das 

descobertas e inovações que surgem como desafios e problematizações, 

contribuindo assim, com a melhoria da qualidade de ensino nos diferentes 

contextos educativos.  
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A perspectiva de formação de professores centrada na pesquisa incita o 

professor à reflexão, a avaliar a sua atuação com vista ao aprimoramento de sua 

formação. Dessa forma, práticas de ensino podem ser revistas, melhoradas e 

prever melhorias das condições de trabalho dos professores e futuros 

professores, especialmente nas escolas, ambiente natural para o seu 

desenvolvimento profissional.  

A pesquisa contribui para a constituição de uma identidade, para a 

profissionalização docente, para o bom desempenho do professor em sala de 

aula, pois permite a busca por respostas frente às situações vivenciadas, além de 

possibilitar a aproximação entre a academia com a escola pública, dos professores 

formadores com os professores que estão em plena atuação, entre os problemas 

e as possíveis soluções.  

Portanto, é fulcral dialogar a respeito das relações inerentes entre a 

identidade e o processo de desenvolvimento dos professores, os quais definem 

como estes profissionais se posicionam diante aos desafios e novas demandas 

encontrados no campo de trabalho. Faz-se necessário, também, discutir como o 

entendimento sobre estas questões podem promover reconstruções e 

reavaliações da prática docente por meio do ato de pesquisar sobre si, seus pares, 

a sala de aula e o contexto escolar.  

Deste modo, nos enveredamos nessas discussões para melhor 

compreender como as professoras de nossa pesquisa podem ter se constituído na 

profissão, a partir de enfrentamentos e entendimentos dos desafios que foram 

vivenciados no exercício da profissão.  Acreditamos, também, que as professoras 

colaboradoras da pesquisa, experenciaram o ato de pesquisar sobre suas práticas, 

e de seus pares, ao longo do mestrado. Movimentos que deve ser melhor 

conhecidos a partir de suas narrativas, compreendendo se imbuíram novas 

reflexões sobre si, seus pares, a sala de aula, a escola, a sua profissão, o que se é, 

e o que se deseja ser como docente.  
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CAPÍTULO 3 
 

ASPECTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DA 
PESQUISA: AS NARRATIVAS (AUTO)BIOGRÁFICAS 

 
Eu não sou eu, nem sou o outro, 

Sou qualquer coisa de intermédio: 
Pilar da ponde tédio 

Que vai de mim para o Outro.  
(Mário de Sá-Carneiro, 1914) 

 

A pesquisa pode ser vista como a busca de respostas a partir de um 

problema inicial, que, por vezes, surge a partir de observações e vivências do 

pesquisador. Investigar, indagar, conhecer, compreender, averiguar, identificar, 

elucidar, são as diversas formas de se alcançar respostas para as inquietações 

construídas diante de uma problemática. Independentemente do modelo 

traçado, a pesquisa pode contribuir para a construção, a reconstrução e 

reestruturação de conhecimentos. 

Este capítulo trata de aspectos teóricos que nortearam o campo dessa 

investigação e, para tal, construímos reflexões sobre pesquisa na perspectiva 

qualitativa, com abordagem dos estudos (auto)biográficos, histórias de vida, no 

gênero história oral e narrativa.  

 

3.1 A conformação à abordagem qualitativa e as pesquisas em educação 

 

A Ciência não deve remeter a uma verdade imutável e irretocável, que por 

si só deva ser aceita, sem ser questionada. Ao contrário, é por meio da pesquisa 

científica que conhecimentos podem ser comprovados, refutados e, também, 

reconfigurados.  Lüdke e André (1986) corroboram, nesse sentido, afirmando que 

este tipo de pesquisa em um ato político, de transformação e emancipação, 

segundo o que tange o entendimento essencial dessa palavra que, por vezes, é 

apresentada de modo distorcido, equivocado, a serviço de ideais de 

determinados grupos sociais e políticos que desejam apenas o “convencimento” 

de terceiros com base no status do verbete. Assim, cabe ao pesquisador um rigor 

em relação a sua conduta na construção do estudo investigativo, deve estar de 

algum modo ligado ao seu objeto de estudo, com comprometimento e 
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responsabilidade. 

 Nesse movimento, o ato de pesquisar deve ser retroalimentado com novas 

indagações, até que as lacunas referentes aos questionamentos iniciais da 

pesquisa não permaneçam e assim, tenhamos um bom entendimento sobre o que 

se está pesquisando. Elucidar processos por vezes invisíveis à sociedade, na 

tentativa de alcançar não apenas uma resposta, mas a compreensão de um todo 

é uma tarefa que exige métodos científicos confiáveis, dentro de um rigor e em 

coerência com a realidade estudada, o que é possível, de forma eficaz, por meio 

de estudos conduzidos pela perspectiva qualitativa. Flick (2002) delineia que: 

As ideias centrais que conduzem a pesquisa qualitativa diferem 
daquelas empregadas na pesquisa quantitativa. Os aspectos 
essenciais da pesquisa qualitativa consistem na escolha correta 
de métodos e teorias oportunos, no reconhecimento e na análise 
de diferentes perspectivas, nas reflexões dos pesquisadores a 
respeito de sua pesquisa como parte do processo de produção de 
conhecimento, e na variedade de abordagens e métodos. (FLICK, 
2002, p.20). 

Filho (2002) corrobora a respeito da investigação qualitativa, dizendo que 

esta:  

(...) Concebe o homem como sujeito e ator. Enfatiza a 
centralidade do significado, considerando-o como produto da 
interação social. Entende a verdade como relativa e subjetiva, 
reconhece a mudança e aceita a teoria do conflito. A realidade é 
dependente da mente do sujeito e o pesquisador não pode se 
colocar fora da história nem da vida social.(...) A realidade é 
dependente da mente do sujeito e o pesquisador não se pode 
colocar fora da história nem da vida social. (FILHO,2002, p. 39-
40).  

A abordagem qualitativa surge a partir de estudos da Sociologia e 

Psicologia, já no século XIX, no intuito de compreender as novas demandas 

sociais, em um contexto em que as pesquisas de natureza quantitativa não 

conseguiam mais responder. Em educação, os primeiros registros da 

investigação qualitativa surgem a partir de estudo da Antropologia, e no ano de 

1954 e é com a Escola de Chicago, já no século XX, que se desenvolvem os 

primeiros métodos de coleta e de análises qualitativas, o que culmina em 

publicações com essa abordagem, na década de 70, em acolhimento das 

mudanças sociais e políticas deste período. (BOGDAN; BIKLEN, 1994; LÜDKE; 

ANDRÉ, 1986; WELLER; PFAFF, 2011). Godoy (1995) corrobora, afirmando que:  



60 
 

[...] a pesquisa qualitativa não procura enumerar e/ ou medir os 
eventos estudados, nem emprega instrumental estatístico na 
análise dos dados. Parte de questões ou focos de interesses 
amplos, que vão se definindo à medida que o estudo se 
desenvolve. Envolve a obtenção de dados descritivos sobre 
pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto do 
pesquisador com a situação estudada, procurando compreender 
os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos 
participantes da situação em estudo. (GODOY, 1995, p. 58).   

Os estudos abarcados nessa perspectiva têm sua execução no ambiente no 

qual o fenômeno estudado ocorre, sendo o investigador o principal instrumento 

para a obtenção das informações a partir de dados essencialmente descritivos, 

pormenorizados, detalhados por às vezes até a exaustão. São permeados pela 

subjetividade dos participantes da pesquisa (pesquisador e colaboradores) com 

relação aos seus sentimentos, entendimentos, no qual a compreensão do processo 

é o prioritário, sendo o resultado final, inicialmente esperado, por vezes 

diferenciado do que se acreditava alcançar. Minayo afirma que:  

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. 
Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade 
que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o 
universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 
atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 
relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 
reduzidos à operacionalização de variáveis. (MINAYO, 2001, p. 
21-22).   

No campo educacional, a abordagem qualitativa assume fundamental 

importância, na medida em que fomenta uma reflexão sobre a atuação dos atores 

que compõem esse cenário, contribuindo para seu aprimoramento, bem como, 

para a ressignificação do conhecimento, principalmente o que os professores 

possuem, por meio de uma pesquisa realizada mais intimamente ligada aos 

elementos da investigação: cenário, temática, colaboradores (BORTOLINI, 2009).  

Essa abordagem se pronunciou no campo da pesquisa educacional com 

vigor no Século XX, após o lançamento da primeira revista dedicada à 

investigação qualitativa em Educação, a “International Journal for Qualitative 

Studies in Education” e a partir desse marco, ocorreu o início de uma 

considerável produção de trabalhos qualitativos voltada para a área educacional, 

tais como livros, revistas, jornais (BOGDAN; BIKLEN, 1994; LÜDKE; ANDRÉ, 

1986; WELLER; PFAFF, 2011).  
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Nesse mesmo período, no Brasil, ocorreu um aumento de teses e 

dissertações que discutiam questões educacionais ancorados nos métodos 

qualitativos como consequência da implementação de programas de pós-

graduação (ZANETTE, 2017). A produção de conhecimentos no campo 

educacional promoveu uma diferenciação bem definida, e uma segregação entre 

os métodos quantitativos – que dominavam este cenário – e os qualitativos, que 

expandiram principalmente a partir dos anos 1990 (GATTI; ANDRÉ, 2008). 

Essa abordagem investigativa trouxe a possibilidade de compreender o 

cotidiano escolar brasileiro para além de números e estatística, e desse modo 

desvelar as relações sociais, econômicas e culturais das escolas, possibilitando 

uma melhor apreensão das interações do processo de ensino-aprendizagem 

colaborando com novas práticas educacionais, bem como, tomadas de 

gerenciamento de recursos e decisões em relação a políticas públicas. Gatti e 

André (2008) destacam quatro pontos cruciais desta abordagem para as 

pesquisas educacionais:  

1. A incorporação, entre os pesquisadores em educação, de 
posturas investigativas mais flexíveis e com maior adequação 
para estudos de processos micro-sócio-psicológicos e culturais, 
permitindo iluminar aspectos e processos que permaneciam 
ocultados pelos estudos quantitativos;  
2. A constatação de que para compreender e interpretar grande 
parte das questões e problemas da área de educação é preciso 
recorrer a enfoques multi/inter/transdisciplinares e a 
tratamentos multidimensionais.  
3. A retomada do foco sobre os atores em educação, ou seja, os 
pesquisadores procuram retratar o ponto de vista dos sujeitos, os 
personagens envolvidos nos processos educativos;  
4. A consciência de que a subjetividade intervém no processo de 
pesquisa e que é preciso tomar medidas para controlá-la. 
(GATTI; ANDRÉ, 2008, p. 9). 

Como consequência, as pesquisas qualitativas em educação passam a 

estudar e entender alguns aspectos do contexto escolar, tais como as interações, 

as implicações que permeiam as relações entre alunos, professores, comunidade 

escolar, pais, sociedade. Esta compreensão não ocorre de modo superficial, 

desconectado e a escola, outrora um lugar sagrado onde não havia espaço para 

questionamentos, passa a se revelar como um local permeado por conflitos 

sociais, de naturezas múltiplas, que comprometem o desenvolvimento de seu 

papel em sociedade.  
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A pesquisa-ação, estudos etnográficos e estudo de caso são os tipos de 

pesquisa contempladas na perspectiva qualitativa, que podem ser desenvolvidas 

por vários métodos: observação direta e participante, entrevistas coletivas ou 

individuais, grupos focais e análises documentais (MORESI, 2003). No campo 

educacional os estudos etnográficos, as histórias de vida ou estudos (auto) 

biográficos, a abordagem internacionalista e análise de discurso são os métodos 

mais utilizados, dentro da perspectiva qualitativa (GATTI; ANDRÉ 2008). 

 

3.2 Estudos (auto) biográficos como campo teórico metodológico 

 

Os métodos de investigação podem ser entendidos como um conjunto de 

ações conduzidas por ferramentas diversas, que possibilitam produzir dados e 

assim, responder questões suscitadas a partir de uma problemática mais ampla, 

da compreensão de um fenômeno e/ou um processo (GODOY, 1995; WELLER, 

PFAFF, 2002; FLICK, 2007). O percurso metodológico está imbricado, também, as 

escolhas do pesquisador que estão interligados a problemática, aos objetivos, mas 

principalmente ao objeto de pesquisa.  

Flick (2007) aponta em seus estudos para os diversos métodos e 

ferramentas utilizados nas investigações do campo da Psicologia, das Ciências 

Sociais e na Educação, pensados de modo a desvelar e compreender o processo 

do estudo, em que tais pesquisas caminham para apreciações mais locais, 

pontuais, temporais. 

Os estudos (auto)biográficos, por intermédio das Histórias de Vida, se 

voltam para os processos de formação e para a auto formação inicial e continuada 

de professores. Josso (1999) relata que essa perspectiva investigativa encontrou 

no campo educacional um terreno vasto e fértil, no qual promoveu a produção 

de conhecimentos mais próximos a realidade da escola, no intuito de discutir as 

multiplicidades inerentes a este contexto. A autora destaca:  

Na Europa, na América do Norte e na América do Sul têm se 
desenvolvido igualmente projetos de conhecimento a partir do 
desenvolvimento de “histórias de vida”, bem como têm sido 
encorajados, sustentados, acompanhados ou supervisionados 
projetos de formação, de ação ou de intervenção utilizando as 
abordagens biográficas. (JOSSO, 1999, p. 14). 
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O ato de contar a história vivida acompanha a humanidade mesmo antes 

da invenção da escrita, pois o homem já garantia a transmissão de suas vivências, 

rotinas, de seu cotidiano por meio de pinturas e símbolos, bem como pela 

transmissão oral dos saberes, costumes e desse modo, a história e a cultura de 

povos foram transmitidas, repassada às novas gerações.  

Diversos autores, entre os quais  Freitas (2006), Flick (2007), Souza,  (2002; 

2007), Freitas; Ghedin (2015), Lüdke; André (1986), Weller; Pfaff (2011) trazem 

em seus textos o entendimento sobre os estudos biográficos, História Oral, 

História de Vida e Narrativas como método de investigação, que serão 

brevemente descritas a seguir. 

É comum a literatura divergir em relação a tipologia dentro dos estudos 

(auto)biográficos, não sendo difícil encontrarmos, por vezes, termos distintos, 

utilizados para sinalizar uma possível justeza. Sobre tal fato, Souza (2007) 

destaca: 

As variadas tipificações ou classificações no uso do método 
biográfico inscrevem-se no âmbito de pesquisas 
socioeducacionais como uma possibilidade de, a partir da voz 
dos atores/atrizes sociais, recuperar a singularidade das 
histórias narradas por sujeitos históricos, socioculturalmente 
situados, garantindo às mesmas o seu papel de construtores da 
história individual/coletiva intermediada por suas vozes. 
(SOUZA, 2007, p. 10). 

O estudo biográfico tem por objetivo compreender como os indivíduos se 

formam e como compreendem e experimentam suas vivências, quais significados 

incorporaram ao que foi experenciado, como entendem e percebem seu processo 

de formação pessoal, social e profissional, por meio da reprodução e do produzir 

da realidade, na qual os indivíduos estão inseridos, com o resgate memorial 

próprio a esse tipo de estudo, dando conta assim do devir destes sujeitos 

(DELORY-MOMBERGER, 2012). 

Esse tipo de estudo tem seu cerne nos estudos da Antropologia Social, que 

objetiva a compreensão de como os sujeitos se constituem no meio social, e qual 

o papel das relações entre estes e o externo que o envolve e incide sobre o seu 

interno, enquanto ser social individualizado e coletivo.  Delory-Momberger 

(2012) argumenta que:  

A utilização dos termos biografia e biográfico para designar não 
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a realidade fatual do vivido, e sim o campo de representações e 
de construções segundo as quais os seres humanos percebem sua 
existência, enfatiza até que ponto essa compreensão narrativa da 
experiência se apresenta como uma escrita, isto é, como um 
modo de apreensão e de interpretação da vivência, com sua 
dinâmica e sua sintaxe, seus motivos e suas figuras. (DELORY-
MOMBERGER, 2012, p. 525). 

 

O estudo biográfico e (auto)biográfico não deve ser entendido, no entanto, 

como um mero mecanismo de resgate de lembranças, não que também não o seja, 

mas esse tipo de estudo deve promover o ligar e religar das memórias ao processo 

de construção do sujeito, cabendo à análise do que foi apreendido, uma 

interpretação atenta para que se possa alcançar, além do que é narrado, as 

relações que se encontram ocultas, sem a intencionalidade de julgar o que emerge 

(JOSSO, 2006).  

Souza (2004) ressalta que: 

Autobiografia, biografia, relato oral, depoimento oral, história de 
vida, história oral de vida, história oral temática, relato oral de 
vida e as narrativas de formação são modalidades tipificadas da 
expressão polissêmica da história oral. Nas pesquisas na área de 
educação adota-se a história de vida, mais especificamente o 
método autobiográfico e as narrativas de formação, como 
movimento de investigação-formação, seja na formação inicial 
ou continuada de professores/professoras. (SOUZA, 2004, p. 
143). 

No final da década de 1970 e início da 1980, no Século XX, os estudos 

(Auto)Biográficos, a História Oral, por meio das  História de Vidas, passam a ser 

melhor difundidos, principalmente em acolhimento às mudanças sociais 

mundiais, as quais solicitam novas formas de pesquisa, que possibilitassem 

entender e não mais apenas quantificar, os fenômenos individuais e coletivos, 

entre esses os que são próprios da cultura escolar.  Neste sentido, Souza (2006) 

afirma:  

No âmbito da História da Educação e de outros campos do 
conhecimento educacional, as pesquisas com fontes menos 
tradicionais e mais recorrentes começam a ter e adquirir novo 
estatuto metodológico e apresentam novos esforços para uma 
compreensão das práticas educativas e escolares. (SOUZA, 2006, 
p. 81). 

A História de Vida se firma no final dos anos 1980 no Brasil, momento em 
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que a conjuntura política e social incide sobre as discussões acadêmicas, que 

assinalam para a ineficiência do tratamento estatístico em relação a compreensão 

do contexto escolar, pois a este são inerentes diversas variáveis. Os estudos na 

área de educação passam, então, a girar em torno de questões sobre a prática 

docente, o cotidiano escolar, a formação dos professores para e na profissão, os 

motivos para a permanência, ou não, no campo de atuação. Nesse sentido, os 

estudos educacionais, norteado pelas Histórias de Vida, permitiu a tomada de 

um paradigma compreensivo, a partir da fala dos sujeitos que compõem esse 

universo. Souza (2007) corrobora destacando que: 

[...] que a história de vida se legitima como método/técnica de 
investigação/formação, situando-se no campo da virada 
hermenêutica, em que se compreendem os fenômenos sociais 
como textos e a interpretação como atribuição de sentidos e 
significados das experiências individuais e coletivas. (SOUZA, 
2007, p. 65).  

Freitas (2006) corrobora afirmando que: 

A História de vida pode ser considerada um relato 
autobiográfico, mas do qual a escrita – que define a autobiografia 
– está ausente. Na história de vida é feita a reconstituição do 
passado, efetuado pelo próprio indivíduo, sobre o próprio 
indivíduo. Esse relato – que não é necessariamente conduzido 
pelo pesquisador – pode abranger a totalidade da existência do 
informante. Para tanto, seriam necessárias inúmeras horas de 
gravação. (FREITAS, 2006, p.22). 

O relato autobiográfico tem produzido um número considerável de 

estudos e conhecimentos, mediado por percepções e compreensões dos sujeitos 

que vivenciam os fenômenos para o qual os estudos são pensados, 

principalmente no cenário educacional. Essa metodologia permitiu que a “fala” 

dos atores da educação, que, por muito tempo, estiveram à margem das decisões 

políticas, passassem a ser consideradas relevantes. As pesquisas com a aporte da 

abordagem qualitativa atende essa intencionalidade, pois permite o estudo com 

e sobre o professor, em suas experiências individualizadas, dentro de uma 

coletividade, na formação como ser único e social (SOUZA, 2014).  

No Brasil, os primeiros registros da utilização da História Oral como 

método datam da década de 1970, período em que se iniciam debates social e 

político no país. No estado de São Paulo é fundado o Museu da Imagem e Som, 

espaço que inicia projetos voltados para este tipo de abordagem, no intuito de 
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preservar a memória cultural brasileira. No Rio de Janeiro, em 1975, o Centro de 

Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) da 

Fundação Getúlio Vargas, cria um setor dedicado somente a História Oral.  

O interesse a respeito dessa abordagem no país ganha fôlego nos anos de 

1980, no Século XX, ainda no regime militar, que coíbe ações que promoviam 

registros de opiniões e depoimentos (FREITAS, 2006), mas já em um processo que 

caminhava para a abertura do sistema de governo. A partir desse momento surge 

o interesse em entender os movimentos inerentes ao contexto escolar, fenômenos 

e processos ignorados e próprios da educação brasileira. Souza (2007) afirma que:  

Do início dos anos 90 para cá, emergem pesquisas sobre 
formação de professores que abordam as histórias de vida, 
tematizando sobre a memória, as representações sobre a 
profissão, os ciclos de vida, o trabalho com a autobiografia ou as 
narrativas de professores em exercício, em final de carreira ou 
em formação. Essa perspectiva de pesquisa vincula-se ao 
movimento internacional de formação ao longo da vida, que 
toma a experiência do sujeito. (SOUZA, 2007, p. 3). 

A abordagem qualitativa e os estudos de histórias de vida podem permitir 

conhecer os fenômenos inerentes a sala de aula, ao contexto escolar, que por 

vezes são negados ou negligenciados, a partir da fala dos sujeitos que estão 

inseridos nestes espaços e, por vezes possibilita ao pesquisador estar próximo 

destes fenômenos, o que permite um conhecimento pautada nas realidades que 

são narradas nestes tipos de estudos.  

 

3.3 A Narrativa por meio de entrevista  

 

A Narrativa é um processo de comunicação, onde alguém fala e outro 

alguém escuta e/ou lê. Nesse processo de mão dupla, ocorrem codificações e 

decodificações e, por vezes, o que é expressado inicialmente pode ser 

compreendido de uma outra forma.  Tal fato pode ser explicado por conta dos 

significados e das significações dadas pelos sujeitos que participam de um 

processo comunicativo, pois esses indivíduos trazem consigo suas vivências, que 

incidem sobre a forma de ver, sentir, falar e ouvir sobre um fenômeno. Assim, 

Souza (2007) discorre: 
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Entender as afinidades entre narrativas (auto)biográficas no 
processo de formação e autoformação é fundamental para 
relacioná-las com os processos constituintes da aprendizagem 
docente. Desta forma, as implicações pessoais e as marcas 
construídas na trajetória individual/coletiva, expressas nos 
relatos escritos, revelam aprendizagens da formação e sobre a 
profissão. (SOUZA, 2007, p. 4). 

Lüdke e André (1986) ressaltam que a  entrevista se configura como um 

dos métodos mais importantes   para construção de dados dentro da abordagem 

qualitativa, principalmente no campo da Educação, pois possibilita compreender 

questões científicas, por meio da perspectiva humana, o que está sendo 

pesquisando, ou seja, a partir da interação entre os sujeitos da pesquisa 

(colaborador e pesquisador) com o contexto no  qual o fenômeno estudado 

ocorreu, ou ocorre, individualmente ou em espaços de coletividade (escolas, 

família, trabalho e etc.). 

Para Freitas (2006) os estudos norteados por meio de narrativas podem ser 

classificados em entrevista do tipo: história oral, história de vida e história 

temática. A autora complementa dizendo que “[...] A história oral é um método 

que utiliza a entrevista, associado a outras técnicas para produzir conhecimentos 

a partir de narrativas da experiência humana [...]”, portanto “[...] é o método e a 

fonte [...]” (FREITAS, 2006, p. 19).  

Souza (2007), ao discorrer a respeito das pesquisas que tratam da formação 

docente nos oferece a seguinte linha de entendimento: 

A narrativa (auto)biográfica – ou, mais especificamente, o relato 
de formação – oferece um terreno de implicação e compreensão 
dos modos como se concebe o passado, o presente e, de forma 
singular, as dimensões experienciais da memória de 
escolarização e de formação. Entender as afinidades entre 
narrativas (auto)biográficas no processo de formação e auto-
formação é fundamental para relacioná-las com os processos 
constituintes da aprendizagem docente. (SOUZA, 2007, p. 7-8). 

A narrativa obtida por meio da entrevista tem se configurada como uma 

importante fonte de dados para os estudos (auto)biográficos, principalmente no 

campo da educação, pois esse método possibilita compreender e trazer à tona 

conhecimentos práticos, pessoais e profissionais dos professores, aspectos sobre 

a sua docência, seu processo formativo, possibilitando a construção de novos 

conhecimentos com base nos momentos biografados que foram experienciados, 
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“[...] portanto, a narrativa não é apenas o produto de um ato de contar [...] ela 

tem também um poder de efetuação sobre o que narra[...]” (DELORY-

MOMBERGER, 2012, p. 82). 

Para tal, o pesquisador inicialmente elabora uma pergunta geradora, no 

intuito de estimular o colaborador em sua narrativa à problemática da pesquisa,  

quase sempre com uma condução para temas secundários, que antecederam o 

fenômeno estudado, sendo, posteriormente, o colaborador conduzido a uma 

investigação mais detalhada, em pontos específicos que possam ou não ter sido 

abordados pelo mesmo em um primeiro momento (FLICK, 2007). 

O uso de um roteiro é muito útil nesse tipo de método, mas deve ser 

planejado com cuidado, pois essa ferramenta não deve imprimir a condução nas 

narrativas, mas auxiliar o pesquisador a nortear a entrevista, promovendo um 

diálogo centrado no assunto de interesse da pesquisa, respeitando-se o tempo de 

cada colaborador. Schütze (2011) destaca que: 

Entrevista narrativa autobiográfica produz dados textuais que 
reproduzem de forma completa o entrelaçamento dos 
acontecimentos e a sedimentação da experiência da história de 
vida do portador da biografia, de um modo que só é possível no 
contexto de uma pesquisa sociológica sistemática. Não apenas o 
curso “externo” dos acontecimentos, mas também as reações 
“internas”, as experiências do portador da biografia com os 
acontecimentos e sua elaboração interpretativa por meio de 
modelos de análise conduzem a uma apresentação 
pormenorizada. (SCHÜTZE, 2011, p. 213). 

No momento da entrevista narrativa, o pesquisador deve estar atento a 

hesitações, pausas, respirações, ou outras reações, que não são audíveis, mas que 

são expressadas pelo entrevistado, o que pode permitir captar sentidos e 

implicações que, por motivos pessoais, o relato não dê conta. Tais observações 

podem ser melhor percebidas nos momentos das inferências do pesquisador, 

norteada por um roteiro (BAUER; GASKELL, 2015). 

Nesse processo de ir e vir o pesquisador poderá, também, passar a se ver, 

se identificar, e se perceber, em um devir sobre seu processo de formação, no 

momento de narrativa do outro, seu colaborador. É o processo de formação e de 

formar-se a partir do outro (DELORY-MOMBERGER, 2012). Moresi (2003) 

evidencia que na abordagem qualitativa o pesquisador estará em uma relação de 

proximidade como objeto e objetivos da pesquisa, na qual o pesquisador “[...] faz 
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pouco segredo de seu envolvimento íntimo no processo de descoberta, tendo em 

vista que há poucos estágios, ou talvez nenhum, durante os quais ele se veja 

alijado dos procedimentos de pesquisa. [...]” (MORESI, 2003, p. 70). 

Segundo Schütze (2011), a entrevista narrativa autobiográfica deve iniciar 

de modo a se ter um relato autobiográfico, sem que haja a interrupção do 

pesquisador, para que não se quebre a narrativa, respeitando-se a cronologia 

escolhida pelo colaborador. Somente após a percepção de que a narrativa cessou 

é que caberá ao entrevistador iniciar uma exploração do que foi relatado, aspectos 

que não foram tratados de forma detalhadas pelo colaborador no momento da 

narrativa inicial, mas ainda não realizados por meio de perguntas diretas. Em um 

terceiro momento é que deverá ser conduzido questionamentos, se necessários, 

que leve o depoente a argumentações que promovam a capacidade de explicar e 

de abstrair como especialista e teórico do seu eu. Schütze (2011) afirma ainda que:  

Por fim surgem os entroncamentos das experiências resultantes 
de acontecimentos e desenvolvimentos que não estavam 
totalmente conscientes para o próprio portador da biografia, que 
estava ofuscada, até mesmo reprimidos ou que deveriam 
permanecer oculto por detrás de um biombo de legitimação 
secundária. O resultado é um texto narrativo que apresenta e 
explícita de forma continuada o processo social de 
desenvolvimento e mudança de uma identidade biográfica, isto 
é, sem intervenções ou supressões decorrentes da abordagem 
metodológica ou dos pressupostos teóricos do pesquisador. 
(SCHÜTZE, 2011, p. 212). 

Deve-se esclarecer que a entrevista narrativa biográfica é aqui um 

mecanismo utilizado para promover o narrar dos depoentes, para gerar as 

histórias. Contudo, essa técnica é aberta quanto ao procedimento analítico que se 

segue após a fase de construção de dados (JOVCHELOVITCH e BAUER, 2010). 

Nesse trabalho, a técnica se atém à perspectiva hermenêutica, na análise 

compreensiva-interpretativa. Sousa e Cabral (2015) esclarecem sobre: 

A relevância da entrevista como técnica utilizada nas pesquisas 
qualitativas é amplamente reconhecida, especialmente nas 
pesquisas educacionais. A Entrevista Narrativa configura-se 
como uma técnica de coleta de dados utilizada na pesquisa; seu 
nome deriva da palavra latina narrare, relatar, contar uma 
história.[..] Essa técnica de pesquisa de cunho qualitativa, 
denominada não estruturada, contrapõe-se ao tradicional 
modelo pergunta-resposta da grande maioria das entrevistas 
que definem a estrutura das entrevistas, ordena as perguntas e 
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as faz a partir de seu próprio vocabulário. (SOUSA; CABRAL, 
2015, p. 153-154).  

As narrações resgatam memórias, assim o sujeito tem a oportunidade de 

se ouvir, de reavaliar o quer foi vivenciado, de refletir a respeito de seu processo 

formativo, ocorrendo nesse movimento a ressignificação do seu caminhar na 

profissão. Por esse motivo, os estudos de História de Vida são também 

compreendidos como um processo de formação, ou formativo. “[...] sua ideia 

básica é reconstruir acontecimentos sociais a partir da perspectiva dos 

informantes, tão diretamente quanto possível [...]” e com um processo de 

construção de dados composto da “[...] preparação, seguida de iniciação, 

narração central, fases de perguntas e por fim fase conclusiva [...]” 

(JOVCHELOVITCH; BAUER, 2010). 

Portanto, tais apontamentos, compreendemos que a investigação, para a 

obtenção das narrativas deve ser tangenciada, inicialmente, de modo amplo, para 

promover ao colaborador penetrar em suas memórias, desnudo de receios e 

motivado pela consciência crítica de seu papel dentro da investigação, que se 

configura como o contador da sua história de vida, de contar o que lhe pertence, 

de elucidar, de modo real e verídico o que ainda não se conhece.  

Essa construção circunstancial, as questões mais específicas, 

pormenorizadas, poderão surgir, ou serem motivadas a emergir dentro da 

narrativa pelo próprio colaborador, ou pelo pesquisador, que estará munido de 

seu roteiro de entrevista, o qual lhe serve de como uma espécie de lembrete de 

pontos essenciais (BAUER; GASKELL, 2015). Souza (2014, p. 42) ressalta que “[...] 

são diversas as possibilidades de análise com fontes narrativas, (auto)biografias, 

memoriais e com escritas em processo de formação[...]”, que em nossa pesquisa 

está ancorada na leitura compreensiva-interpretativa, nosso próximo tópico de 

discussão.  

A narrativa por meio de entrevista permite um caminhar mais pontual 

para os objetivos traçados para uma pesquisa, contudo, não atribui ao processo 

narrativo, se bem planejado e realizado, um sentimento de engessamento e 

direcionamento, no qual os participantes do estudo podem se expressar de forma 

livre mas, ainda assim, atendendo as expectativas iniciais do pesquisador, ou até 

mesmo, superando-as. 
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3.4  A análise compreensiva- interpretativa com base no círculo hermenêutico: 
nosso exercício de análise 

 

Os estudos (auto)biográficos buscam realizar a captura de relatos, seja por 

narrativa ou escrita, que resultam em um material textual, o qual deve ser 

analisado de forma cuidadosa, no intuito de se conhecer e compreender os fatos 

enunciados pelos colaboradores da investigação. Em um primeiro momento esse 

tipo de estudo busca despertar nos sujeitos que narram suas memórias uma 

tomada de consciência em relação ao fenômeno narrado, que pertencem, de um 

modo único, a estes, pois foi vivenciado por eles.  

Portanto, o narrador torna-se capaz de se posicionar em relação à sua 

trajetória passada, com base em suas lembranças e assim, alcançar o 

entendimento enquanto o seu ser, na vida e na profissão, em direção a um 

movimento para o seu devir. Josso (2010) afirma que as histórias de vida abarcam 

a totalidade da vida em todos seus registros, em uma dinamicidade entre o 

passado, presente e futuro, é um ligar e religar, ligar e desligar. É nesse processo 

de despertar as memórias, no qual o acontecido, atual e por vir, se transpassam, 

que ocorre a formação e o formar-se dos envolvidos na pesquisa. Esse 

pensamento está em consonância com Delory-Momberger:  

O devir biográfico é sempre o produto de uma interação entre a 
ação dos indivíduos e o determinismo das estruturas. E a 
maneira como as pessoas dão conta (também a si próprias), pelo 
relato, dos caminhos e processos por meio dos quais se 
constituíram não pode deixar de recortar as estruturas 
sincrônicas e diacrônicas que modelam os percursos individuais. 
(DELORY-MOMBERGER, 2012, p. 526-526). 

O sujeito narrador, ao discorrer sobre fatos que lhe marcaram de modo 

diferenciado, o faz em uma cronologia que está relacionada às suas 

intencionalidades, suas prioridades. O modo como narra, pode ser resultado da 

reconstrução de suas percepções de si, e de si no processo. Essa via de formação 

se dá, também, em direção ao entrevistador, que ao ouvir o relato do outro 

resgata suas próprias memórias, e passa a buscar meios e condições de 

compreender a fala do entrevistado sobre o processo que se estuda e também de 

si em relação a suas intencionalidades com a pesquisa.  
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A análise interpretativa de narrativas busca evidenciar a relação entre o 

objeto de estudo, seus objetivos e o processo de investigação-formação e assim, 

apreender as regularidades e irregularidades do/no conjunto das falas, partindo 

sempre da singularidade das histórias e das experiências relatadas da vivência 

escolar por cada sujeito (SOUZA, 2004). 

Souza (2011) apresenta um esquema para a realização da leitura 

compreensiva-interpretativa, a qual está disposta da seguinte forma: 

[...] O Tempo I - centra-se na organização e leitura das narrativas, 
tendo em vista a construção do perfil do grupo pesquisado, para, 
em seguida avançar na leitura cruzada, a fim de apreender 
marcas singulares, regularidades e irregularidades do conjunto 
das histórias de vida-formação. [...] 
[...] Tempo II – [...]vincula-se às leituras cruzadas (Tempo I), tendo 
em vista a construção do perfil biográfico do grupo pesquisado 
e a possibilidade de apreensão de regularidades, irregularidades, 
particularidades e subjetividades de cada história 
individualmente e do conjunto das narrativas do grupo, 
mediante a organização temática e agrupamento de unidades de 
análise que possibilitam a compreensão-interpretação do texto 
narrativo, através do seu universo de significados e significantes. 
Cabe destacar que o objeto central da análise temática, como 
tempo II, consiste na construção, após a leitura cruzada, das 
unidades de análise temática, tendo em vista a análise 
compreensiva-interpretativa. [...] 
[...] Tempo III – análise interpretativa-compreensiva – vincula-se 
ao processo de análise, desde o seu início, visto que exige leituras 
e releituras individuais e em seu conjunto do corpus das 
narrativas, recorrendo aos agrupamentos das unidades de aná-
lise temática e/ou ao conjunto das narrativas e das fontes 
utilizadas. (SOUZA, 2011, p. 43-46).  

Dentro da abordagem qualitativa as narrativas são amplamente utilizadas 

como meio de produção dos dados, consequentemente estas podem ser 

analisados por técnicas variadas, entre as quais está a leitura compreensiva-

interpretativa. Esse método de análise é complexo, e requer compromisso, 

desapego, paciência e tempo e, exige do pesquisador, em um ato de quase 

abdicação de si, o olhar com o outro, com os olhos do outro, respeitando as 

experiências sociais, familiares, culturais, emocionais e psicológicas, que estão 

entrelaçados a este olhar, construído destas relações. É um desnudar-se de si, 

para vestir-se do outro. Minayo (2012), aponta ainda:  

Interpretar é um ato contínuo que sucede à compreensão e 
também está presente nela: toda compreensão guarda em si uma 
possibilidade de interpretação, isto é, de apropriação do que se 
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compreende. A interpretação se funda existencialmente na 
compreensão e não vice-versa, pois interpretar é elaborar as 
possibilidades projetadas pelo que é compreendido. 
Compreender é exercer a capacidade de colocar-se no lugar do 
outro, tendo em vista que, como seres humanos, temos condições 
de exercitar esse entendimento. Para compreender, é preciso 
levar em conta a singularidade do indivíduo, porque sua 
subjetividade é uma manifestação do viver total. Mas também é 
preciso saber que a experiência e a vivência de uma pessoa 
ocorrem no âmbito da história coletiva e são contextualizadas e 
envolvidas pela cultura do grupo em que ela se insere. 
(MINAYO, 2012, p.623). 

Os estudos (auto)biográficos tem aporte na hermenêutica crítica, pois 

buscam compreender os sentidos dados ao entendimento de vidas, na vida, no 

compreender de si, da sua oratória, do seu eu no mundo, de seu mundo, pois 

essa abordagem se dedica a conhecer e compreender como ocorrem os processos 

de formação dos indivíduos, em suas individualidades que perpassam pelas 

interações na coletividade. A hermenêutica está ligada a heurística. Para Souza 

(2011):  

Intencionalidade, subjetividade, descrição densa, tradições, 
cotidiano e representações dos atores sociais são pontos 
fundamentais dessa abordagem de pesquisa. A partir da tríade 
heurística, interpretação hermenêutica e participação implicada 
do pesquisador, busca apreender e compreender os sentidos e 
vivências dos atores, no intuito de descobrir, conhecer e 
interpretar o cotidiano. (SOUZA, 2011, p. 216).  

A hermenêutica centra-se no modo como o sujeito narra suas histórias, 

com seus sentidos e significados, nos quais projeta suas interpretações de si nos 

processos de formação, o que permite a estes sujeitos muito além do narrar, ele 

(re)significa para si o que narrou, em um movimento de interpretação, teorização 

e significação das vivências (MEIRELES, 2015). A autora trata da produção de 

uma hermenêutica de si, e toma como base as categorias analíticas de Schütze, 

para qual todo indivíduo tem a capacidade de narrar e analisar suas histórias 

como um teórico sobre o seu eu. Souza (2007) destaca: 

A relação entre memória e esquecimento revela sentidos sobre o 
dito e o não-dito nas histórias individuais e coletivas dos sujeitos, 
marca dimensões formativas entre experiências vividas e 
lembranças que constituem identidades e subjetividades, 
potencializando apreensões sobre as itinerâncias e as práticas 
formativas. O não-dito vincula-se às recordações e não significa, 
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necessariamente, o esquecimento de um conteúdo ou de uma 
experiência. (SOUZA, 2007, p. 3).  

Realizar a interpretação-compreensiva por meio da hermenêutica implica 

em construir novos conhecimentos e entendimentos a partir congruência entre os 

sentidos do pesquisador e/sobre colaborador, do compreender o outro a partir 

de si. É um exercício de espelhar-se, de reinventar o outro. 

Neste capítulo realizamos uma revisão sobre os processos investigativos, 

dentro da abordagem qualitativa, que podem permitir a compreensão de como 

tem ocorrido a formação de professores de ciências no mestrado em educação 

científica e o retorno ao trabalho. Buscamos, desse modo descrever as 

possibilidades da abordagem qualitativa, dos estudos de histórias de vida, 

história oral, que utilizam a narrativa para a construção dos dados e posterior 

interpretação-compreensiva a partir das narrativas das colaboradoras da 

pesquisa.  

Esta interpretação também traz as percepções e entendimentos do 

pesquisador sobre si, sobre o processo e sobre as participantes, em movimento 

de espelhar-se no outro, de compreender o fenômeno com o outro, a partir do 

que é narrado. Para tal, foram realizadas discussões de entendimentos teóricos 

de autores que dialogam com este tipo de abordagem. Julgamos relevante este 

caminhar, para melhor situar a pesquisa, seu percurso metodológico. 
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CAPÍTULO 4 
 

PERCURSO METODOLÓGICO: O CAMINHAR AO 
ENCONTRO DAS NARRATIVAS DAS PROFESSORAS 

COLABORADORAS 
 

 
Objetivamos nesse capítulo descrever os caminhos percorridos por esta 

pesquisa ao encontro dos colaboradores. Nesse sentido, buscamos apresentar o 

cenário onde a pesquisa ocorreu, como se deu a escolha e o contato com os 

participantes, a construção das narrativas.  

Esta pesquisa se harmoniza com abordagem qualitativa por ter como 

objetivo compreender o processo formativo stricto sensu de professores de 

Ciências da educação básica e suas percepções a respeito do regresso ao trabalho,  

por meio do olhar de outros e com os outros, dos atores que estão inseridos no 

fenômeno estudado, respeitando seus entendimentos a respeito do processo que 

experienciaram, ou seja, desenvolvemos o interesse em conhecer, apreender 

sobre esse processo.  

Essa pesquisa foi submetida à aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, na Plataforma Brasil, em 

agosto de 2016, com aprovação em março de 2017, sendo todo o caminho 

metodológico descrito realizado somente após a aprovação da mesma. (Apêndice 

A).  

 

4.1 O contexto da Pesquisa: a cidade de Jequié-BA e sua rede de ensino 

 

Segundo Zanete (2017) nas pesquisas acadêmicas ao pesquisador cabe 

conhecer e discutir sobre o percurso metodológico escolhido para que seja 

possível compreender qual a melhor modo de transformar o fenômeno estudado 

em um objeto de pesquisa. Deste modo, com a delimitação do campo de 

investigação, esta pesquisa centrou-se em professores da rede pública, na cidade 

de Jequié-Bahia, que ingressaram nos cursos de mestrados vinculados à 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), especificamente no 

mestrado em Educação Científica e Formação de Professores, do Departamento 
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de Ciências Biológicas (DCB), campus Jequié-BA, como lócus, pois este programa 

tem como público alvo professores pedagogos e professores de Ciências e 

Matemática. Assim, consideramos pertinente apresentar algumas informações 

sobre a cidade de Jequié-Ba e a configuração da rede de ensino desta cidade.  

A Cidade de Jequié está situada no interior da Bahia, mais precisamente 

na região Sudoeste, a 365 km de Salvador, no sudoeste do estado, entre as zonas 

da caatinga e da mata, com uma população de aproximadamente 162.209 

habitantes (IBGE11), e tem como principais atividades econômicas o comércio, a 

indústria e a agricultura.  

A rede pública de ensino de Jequié é composta por escolas estaduais, 

municipais e o Instituto Federal. No ano de 2018, segundo o Censo Escolar, 

apresentava aproximadamente 28.189 estudantes matriculados na rede pública 

Municipal e Estadual, distribuídas em: creches, Pré-Escola, Ensino Fundamental 

I e II, Ensino Médio, EJA e Profissionalizante, localizadas na cidade, zona rural e 

distritos (CENSO ESCOLAR12). 

 Em 2015 a rede de ensino melhorou seus Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB13), mas os mesmos ainda estão bem abaixo da meta, como 

indicam as informações a seguir: a) Anos iniciais 3,8 (meta- 4,1); b) Anos Finais 

da rede municipal 2,9 (meta-3,4); c) Anos Inicias da rede estadual 3,2 (meta-3,9); 

d)Anos Finais da rede estadual 2,9 (meta- 3,6).  

A Lei 144514 de 01 de julho de 1998 regulamenta o magistério público 

municipal de Jequié, e tem por orientação as disposições da Lei Estadual 

8.26115 de 29 de maio de 2002, que rege o Ensino Fundamental e Médio, 

bem como o magistério estadual. Em ambas as regulamentações,  fica clara 

a necessidade de professores formados em sua área de atuação, com 

formação mínima, comprovada e oficializada por instituições 

reconhecidas, para atuação no magistério, respeitando-se é claro, cada um 

dos níveis de ensino. Esses regimentos também reconhecem a necessidade 

                                                           
11  https://www.ibge.gov.br/  
12 http://portal.inep.gov.br/censo-escolar  
13  http://portal.inep.gov.br/ideb  
14 https://leismunicipais.com.br/a/ba/j/jequie/lei-ordinaria/1998/145/1445/lei-ordinaria-n-
1445-1998-dispoe-sobre-o-estatuto-do-magisterio-publico-municipal-e-da-outras-providencias  
15  http://www.legislabahia.ba.gov.br/verdoc.php?id=78384&  

https://www.ibge.gov.br/
http://portal.inep.gov.br/censo-escolar
http://portal.inep.gov.br/ideb
https://leismunicipais.com.br/a/ba/j/jequie/lei-ordinaria/1998/145/1445/lei-ordinaria-n-1445-1998-dispoe-sobre-o-estatuto-do-magisterio-publico-municipal-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/ba/j/jequie/lei-ordinaria/1998/145/1445/lei-ordinaria-n-1445-1998-dispoe-sobre-o-estatuto-do-magisterio-publico-municipal-e-da-outras-providencias
http://www.legislabahia.ba.gov.br/verdoc.php?id=78384&
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de garantir aos profissionais da educação qualidade nas condições de 

trabalho, em termos salariais e formação continuada, para a qual está 

garantida a liberação desses profissionais por até dois anos, sem o prejuízo 

de sua remuneração (Lei 1445/98 e Lei 8.261/2002), e a valorização da 

carreira por meio de melhorias na remuneração. Esses apontamentos estão 

em consonância com as legislações vigentes, a LDB 9394/96, que 

promoveu ações que dirigiram incentivo a formação inicial e continuada 

dos professores que atuam na Educação Básica.  

 

4.2 O mestrado acadêmico em Educação Científica e Formação de Professores  

 

Para chegarmos aos nossos colaboradores foi necessário inicialmente 

conhecer o programa de Pós-graduação em Educação Científica e Formação de 

Professores (PPG-ECFP) 16  da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(UESB). Este mestrado acadêmico está vinculado ao Departamento de Ciências 

Biológicas (DCB), aprovado pela CAPES em 2010, e implementado no ano 

seguinte. A formação oferecida tem por objetivos principais promover a pesquisa 

nas áreas de ensino de Ciências e Matemática, bem como a formação de 

educadores nas áreas de ensino de Biologia, Física, Química, Matemática e 

Pedagogia em duas linhas de pesquisa: Formação de Professores de Ciências e 

Matemática e, Currículo e Processos de Ensino-Aprendizagem.  

O mestrado acadêmico PPG-ECFP apresenta estrutura curricular  

composta por disciplinas obrigatórias e optativas, atividades programadas de 

pesquisa, atividades complementares, estágio supervisionado e atividades 

relacionadas à dissertação de mestrado, distribuídas em um total de 68 créditos, 

perfazendo um total de 1020 horas de formação, além do exame de proficiência 

em língua estrangeria e exames de qualificação (Resolução Nº34/2010 e Nº 

113/2013- PPG-ECFP)17. 

Esse mestrado tem se confirmado como uma formação continuada de 

qualidade, com conceito 4 junto à CAPES, com destaque na excelência e 

                                                           
16 http://www2.uesb.br/ppg/ppgecfp/  
17 http://www2.uesb.br/ppg/ppgecfp/wp-content/uploads/2016/09/113-Regulamento.pdf  

http://www2.uesb.br/ppg/ppgecfp/
http://www2.uesb.br/ppg/ppgecfp/wp-content/uploads/2016/09/113-Regulamento.pdf
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quantidade de suas produções: dissertações, publicações de artigos, capítulos de 

livros, e demais trabalhos. Desenvolve intercâmbio institucionais com outras 

universidades nacionais e internacionais, e promove a aproximação entre a 

academia e as escolas e, desse modo, tem corroborado para discussões a respeito 

da melhoria do ensino.  

Até o ano de 2018 foram realizados 08 editais, período entre 2011-2018, 

para seleção de alunos regulares em processo seletivo organizado em três etapas: 

prova especifica, avaliação de currículo e do anteprojeto e, por fim, entrevista. 

Com base nas informações do site do programa PPG-ECFP, foi possível observar 

que 84% indivíduos selecionados nesses processos seletivos são do sexo 

feminino, como descreve a tabela 1, a seguir:  

                Quadro 2: Levantamento dos Aprovados no PPG-ECFP 

Ano Aprovados Total 

Feminino Masculino 

2011 15 -- 15 

2012 11 04 15 

2013 18 04 22 

2014 22 03 25 

2015 24 01 25 

2016 21 04 25 

2017 20 05 25 

2018 18 07 25 

Total 149 28 177 

                Fonte: elaborado pela autora. 

 
Os colaboradores da pesquisa foram selecionados após a realização de um 

levantamento iniciado com a coleta de informações na página do Programa de 

Pós-graduação em Educação Científica e Formação de Professores, – PPG-ECFP 

da Universidade Estatual do Sudoeste da Bahia (UESB) –  onde foi possível obter 

a relação de todos os aprovados nos processos de seleção entre os anos de 2011-

2015, intervalo de tempo que contempla o maior número de dissertações 

defendidas, em um total de 102 indivíduos.  

Por meio da Secretária de curso do PPG-ECFP obtivemos os e-mails 

atualizados de todos os ex-alunos e alunos regulares que ingressaram no 

programa, sendo, então, realizado um primeiro contato, por meio do qual 

solicitamos a estes que respondessem cinco questionamentos: 1- Tem formação 

na área de Ciências  (Química, Física, Biologia) ou Matemática?; 2- Já concluiu o 

Mestrado PPG-ECFP?; 3- Lecionava na educação básica no período em que 
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ingressou no Mestrado em Educação e Formação de Professores-Campus 

Jequié?; 4- Após concluir o mestrado retornou a educação básica? 

É importante ressaltar que nessa comunicação foi explicitado a todos os 

contatados, num total de cento e dois alunos e ex-alunos, que os mesmos 

deveriam responder a essa pesquisa de modo colaborativo, não sendo a 

participação dos mesmos uma imposição, pois, a intenção não era provocar 

nenhum risco ou desconforto a esses indivíduos.  

Setenta e nove professores responderam a este primeiro questionário, via 

e-mail. Para melhor desenhar o perfil dos alunos e ex-alunos do programa, 

contemplando deste modo os 102 alunos aprovados no mestrado entre 2011-2015, 

realizamos também consultas em seus currículos na Plataforma Lattes. A seguir 

a tabela com um resumo das informações alcançadas: 

Quadro 3: Levantamento dos alunos e ex-alunos do programa PPG-ECFP  
 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Aprovados 15 15 22 25 25 102 

Contato 10 15 22 25 23 95 

Concluintes 15 13 21 21 23 93 

Evadido 00 02 01 04 02 09 

Responderam 09 12 15 17 16 69 

Possíveis 
colaboradores 

03 03 08 05 02 21 

Aceitaram 00 01 03 01 00 05 

Área 

Ano/Gênero 

2011 2012 2013 2014 2015 
Total 

F. M. F. M. F. M. F. M. F. M. 

Pedagogia 04 00 04 03 05 00 08 02 09 00 35 

Biologia 06 00 04 00 08 00 05 02 08 00 33 

Química 02 00 02 00 03 00 05 00 02 00 14 

Física 02 00 00 00 00 01 00 00 01 01 5 

Matemática 01 00 01 01 03 02 03 00 04 00 15 

Totais 
15 00 11 04 19 03 21 04 24 01 

102 
15 15 22 25 25 

Fonte: Elaborado pela autora.  
 

Dos 102 indivíduos, 35 são da área de Pedagogia, 33 licenciados em 

Biologia, 15 da área de Matemática e 14 de licenciados em Química. Chama 

atenção o baixo número de licenciados em Física, apenas 5, o que representa 4,9% 

do total de alunos aprovados nos processos de seleção do referido período. Os 

alunos evadidos somam ao todo 9 indivíduos, dos quais 3 são de área de 

Pedagogia, 2 de licenciados em Química, 1 licenciado em Física, 1 licenciado em 

matemática e 2 de licenciados em Biologia.  A predominância de indivíduos do 
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sexo feminino também chama atenção, 89%, e apenas 11 % do sexo masculino.  

Essas informações permitiram encontrar inicialmente vinte e um 

professores com perfil desejado para nosso estudo, ou seja, professores que: a) 

possuem licenciatura na área de Ciências e Matemática, b) atuavam na rede 

básica de ensino, c) professores que saíram de licença para estudo durante o 

processo formativo Stricto Sensu, no Programa de pós-graduação em Educação 

Científica e Formação de Professores, e regressaram a sala de aula após concluir 

o  mestrado. Desse modo, encaminhamos o convite de participação aos 21 

professores, novamente via email, com alguns esclarecimentos sobre a pesquisa: 

objetivos, método de construção dos dados.  

Desses, seis professores não responderam o contato, oito recusaram 

participar da pesquisa por questões de saúde, sobrecarga no trabalho, ou por 

estarem residindo em outras cidades. Dois professores e cinco professoras se 

disponibilizaram a colaborar com nosso estudo, sendo que apenas as professoras 

retornaram o contato para discutir detalhes em relação a data, local e horário para 

a coleta das narrativas. Estas expressaram alguns questionamentos em relação a 

possibilidade de serem identificadas ou associadas a qualquer informação 

narrada. O receio descrito por essas colaboradoras nos fez considerar esse receio 

como uma possível explicação para a recusa e falta de retorno dos outros 

professores.  

Das 05 professoras, 04 solicitaram afastamento integral de suas atividades 

docentes, licença para estudo, com duração de 24 meses a 30 meses, essas ainda 

mantem vínculo efetivo com a Secretaria de Educação do Estado da Bahia, 

atuando em sala de aula. Uma das professoras foi contemplada com a licença 

apenas em seu segundo ano de formação no mestrado e uma única colaboradora 

pediu exoneração junto a este órgão para poder realizar o processo formativo. 

 

4.3 As Entrevistas narrativas como interface do acesso as histórias de cada 
colaboradora  

 
 

Com a delimitação do campo de investigação e com os colaboradores pré-

definidos, buscamos elaborar um instrumento que nos auxiliasse na captação e 

construção das narrativas e assim, nos aproximarmos dos objetivos da pesquisa, 
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sem comprometer o caráter pessoal e autônomo que esperávamos de uma 

narrativa.    

Neste sentido, para esta pesquisa foi elaborado um roteiro de entrevista 

(Apêndice F) no intuito de contemplarmos alguns aspectos específicos da 

trajetória e formação dos professores colaboradores em consonância com a 

problemática e o objetivos da pesquisa. Para tal, definimos os seguintes eixos:  

i) encontro com a formação inicial e profissão; 

ii) dos impactos desta formação em relação às condições do trabalho 

docente da Educação Básica;  

iii)  apreender as motivações que culminaram no ingresso e conclusão no 

mestrado;  

iv) entender como tem ocorrido o regresso dos colaboradores ao ambiente 

de trabalho 

v) conhecer as expectativas, anseios, angústias, superações, sentimentos 

de sucesso, permanência e realizações antes e após o processo formativo e o 

regresso ao trabalho. 

O Roteiro apresentava cinco eixos, com  desdobramentos mais específicos, 

que serviram também de fomento para locuções a respeito de aspectos 

secundários e até mesmo inesperados: percepção da docência, a identidade 

profissional, formação continuada e, perspectivas futuras na profissão e na vida, 

formação inicial, profissão e profissionalização, realização pessoal, valorização 

salarial, experiências formativas, emancipação, sucessos e insucessos, 

motivações, obstáculos, relações com seus pares, reflexão sobre a prática, 

angustias, medos, trocas, (des)motivações internas e externas, permanência, auto 

reconhecimento, reavaliação de si, da profissão e do campo de atuação, processo 

formativo, movimentos futuros (Apêndice F)  

As narrativas dos colaboradores foram construídas entre agosto de 2017 a 

fevereiro de 2018, utilizamos o gravador e câmera de vídeo como meios de 

registros, sendo os relatos transcritos na íntegra, e o material textual resultante 

foi apresentado a cada um dos colaboradores, para que estes dessem 

assentimento sobre o produzido, que foi analisado para obtenção dos resultados. 

As narrativas, completas, foram anexadas na versão final desta dissertação em 
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mídia digital e estão com nomes fictícios conforme o Termo de Livre e 

Esclarecido.  

As entrevistas narrativas foram produzidas por meio de encontros 

individualizados com as professoras, com durações variadas, de acordo com a 

narrativa de cada professora. Duas entrevistas ocorreram nas residências das 

colaboradoras, as demais na UESB, esses ambientes foram escolhidos em 

atendimento à solicitação das participantes. Os encontros foram sempre iniciados 

com a apresentação de esclarecimentos sobre a pesquisa, seguidos da leitura e 

assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecimento –TCLE (Apêndice 

D) e Uso de Som e Imagem (Apêndice E). Em seguida foram prestados alguns 

esclarecimentos sobre a condução de entrevista, e somente após sanadas todas as 

dúvidas deu-se início à gravação dos áudios e vídeo.  

 

4.4 A análise das narrativas por meio da leitura compreensiva-interpretativa 

 

Buscamos nesse estudo, intermediado pelas narrativas das professoras 

participantes da pesquisa, sem negar a percepção e a subjetividade do 

investigador, responder a problemática proposta, assim como alcançar os 

objetivos traçados. Para tal, utilizamos a leitura compreensiva-interpretativa 

para tratamento dos dados construídos por meio das falas das colaboradoras. 

A leitura compreensiva-interpretativa é uma prática complexa, a qual 

exige do pesquisador um olhar que contemple a totalidade do outro, respeitando 

suas experiências sociais, familiares, culturais, emocionais e psicológicas, que 

surgem entrelaçadas nas narrativas, que não são desvinculadas de contextos, 

intencionalidades, medos, conceitos e preconceitos. É por vezes um ato de 

desnudar-se de si, para vestir-se do outro.  

Santos, Brito e Moraes (2015) destacam que: 
As vivências e práticas desses sujeitos numa instituição escolar 
são permeadas de subjetividade, para entendê-las se faz 
necessário recorrer à compreensão das identidades construídas 
nesses determinados espaços sociais, que também se configuram 
como espaços de memória. Esses espaços de memória, por sua 
vez, se configuram no interior das instituições escolares, dentre 
outros lugares e que representam as práticas cotidianas de um 
determinado grupo. (SANTOS; MORAES; BRITO, 2015, p. 16).   
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Nesse tipo de análise, os sentidos e sentimentos que estão contidos nas 

narrativas não são desconsiderados, pois são elementos relevantes que auxiliam 

na compreensão do fenômeno estudado, com o entendimento dos sujeitos que 

vivenciaram o momento narrado, conhecimentos com o olhar do outro, daquele 

que está inserido na história que se deseja contar. É um outro olhar sobre um 

mesmo movimento e o conhecimento que se constrói é fruto de um 

engendramento dos entendimentos do narrador e do pesquisador.  

Souza (2011, p. 43-46) apresenta um esquema para a realização da leitura 

compreensiva-interpretativa, que segundo esse autor ocorre em três tempos, 

como posto anteriormente. Inicialmente realiza-se uma leitura inicial do narrado, 

com o objetivo de se traçar o perfil dos narradores, buscando regularidades entre 

estes, de modo a auxiliar na compreensão de ações e reflexões que podem ocorrer 

de modo regular nas narrativas.  

TEMPO I – Neste primeiro momento foram descritos os processos 

formativos e profissionais, relações familiares, condições de trabalho das 

colaboradoras, o que resultou na primeira unidade de análise temática da 

pesquisa. Compreender este primeiro aspecto permitiu que relações fossem 

estabelecidas sobre o sujeito, sua subjetividade e o modo como apresentam suas 

narrativas, colaborando assim, para um melhor entendimento das unidades de 

análise seguintes.  

TEMPO II – No segundo momento foi realizado a leitura cruzada das 

narrativas, que permitiu a identificação de regularidade e irregularidades, agora 

buscando características comuns para traçar o perfil do grupo, sem desconsiderar 

aspectos ou características individuais traçadas no Tempo I. As demais unidades 

temáticas emergem dessa de características individuais, coletivas, no coletivo, 

pois o grupo é composto por sujeitos que não estão dissociados de suas 

interpretações, entendimentos, conectados por contextos diferentes, em que cada 

um se encontrava inserido, quando vivenciaram o fenômeno, e assim 

produziram a interpretação e compreensão do narrado.  

TEMPO III – A partir de uma retroalimentação entre as duas primeiras 

leituras realizamos a nossa compreensão das falas dos colaboradores, sendo estes 

os resultados, dialogados com autores e estudos que ajudem em uma 
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compreensão capaz de produzir inferências desde aspectos mais simples até os 

mais complexos e amplos. (SOUZA, 2011, p. 43-46).  

Nas análises buscamos construir inferências a partir da leitura e 

interpretação das narrativas das colaboradoras, compreender a existência de 

sentidos e significados próprios, resultantes do caminhar do indivíduo em seus 

grupos ou construídos ao longo de toda a vida pessoal e profissional, que devem 

ser considerados para compreendermos as reconstruções sobre si, sobre relações 

na profissão, antes, durante e após a formação Stricto sensu, bem como nas 

práticas em sala de aula.  

Buscamos neste capítulo situar como ocorreu o caminho metodológico da 

pesquisa, no sentido de situar as escolhas feitas pelo campo de investigação, 

instrumento de construção de dados, colaboradores da pesquisa. Essas tomadas 

de decisão podem ser, também, entendidas como resultados das implicações 

diretas da pesquisadora com este campo de investigação, uma vez que a mesma 

se encontra neste mesmo processo de formação.  
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CAPÍTULO 5 
 

O PROCESSO DE FORMAÇÃO E O REGRESSO AO CAMPO DE 
TRABALHO: O QUE NOS DIZEM AS NARRATIVAS? 

 
Em um mundo tão sofredor de laços 

impossíveis, rompidos, recusados, traídos, 
maltratados, entre os seres e os povos, eu só posso 
enunciar uma esperança e uma convicção. Minha 
esperança é que os procedimentos de histórias de 
vida se multipliquem afim de que todos aqueles e 

aquelas que os utilizam e os vivem possam 
encontrar, por meio dessa forma particular um 

novo laço social, um caminho de humanidade 
partilhada. JOSSO (2006, p. 11)  

 
Neste capítulo apresentamos as análises das narrativas produzidas pelas 

professoras de Ciências mestres, participantes da pesquisa. Para tal, foram 

realizados encontros com estas entre outubro de 2017 a fevereiro de 2018, 

momentos nos quais registramos as entrevistas por meio de gravações de áudio 

e vídeo, sendo todo o material construído posteriormente transcrito.  

No intuito de preservar as identidades das colaboradoras, estas estão 

identificadas no trabalho pelos nomes fictícios: Anita, Viviane, Bertha, Ruth e 

Simone.  Ressaltamos que nas transcrições foram retirados, intencionalmente, 

nomes de cidades, pessoas, disciplinas, ou qualquer informação que permita, de 

algum modo, identificar as colaboradoras. 

As colaboradoras tiveram a opção de escolher seus nomes fictícios, mas 

todas optaram ao final para que estes fossem definidos pelos responsáveis pela 

pesquisa. Deste modo, escolhemos nome de cientistas brasileiras que 

contribuíram de modo significativo com as áreas conhecimento referente a 

formação das professoras colaboradoras.  Anita Canavarro é química e atua 

como professora na Universidade Federal de Góias (UFG). Se dedica a 

descolonizar o currículo das disciplinas nas escolas públicas, colocando o negro, 

também, como produtor da tecnologia, combatendo a invisibilidade e 

apagamento aos conhecimentos produzidos pelas (os) cientistas negras (os). 

Viviane dos Santos Barbosa é química baiana e desenvolveu um produto 

catalisador que reduz emissão de gases poluentes o qual foi premiada em 2010 

na International Aeorol Conference. Bertha Lutz, bióloga e ativista feminista, foi 
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a segunda mulher a se tornar funcionária pública no Brasil, no Museu Nacional, no RJ 

e lutou pelo voto feminino no Brasil. Ruth Sonntag, natural de Viena, médica, 

desenvolveu estudos com foco em parasitologia, e pesquisou sobre a transmissão 

da doença de Chagas por transfusão de sangue. Simone Maia Evaristo, bióloga, 

sendo a única brasileira no quadro de membros ativo da Academia Internacional 

de Citologia (IAC), desenvolvendo estudos e informações sobre o controle do 

câncer. Desse modo, a escolha por esses nomes teve como objetivo prestigiar 

mulheres da ciência que de algum modo foram além da contribuição no campo 

científico, atuando de modo pontual em questões sociais de seus tempos.  

Durante o processo narrativo, o narrador tem a liberdade de evocar fatos 

vivenciados em uma cronologia própria, o que pode permitir um novo olhar de 

si, do que está sendo narrado, e de si nessas lembranças. Identificamos durante a 

construção dos dados que as professoras participantes da pesquisa apresentaram 

diferentes formas de organizar suas memórias e falas. Segundo Delory-

Mombeger (2012) esses modos diversificados de reorganizar e apresentar as 

memórias tem relação com a intencionalidade da argumentação, com base em 

valores, sentidos, sentimentos e crenças individuais, que também são evocados 

durante o ato de narrar.  

As professoras Anita, Bertha e Simone, apresentaram narrativas mais 

detalhadas, em respostas aos norteamentos da entrevista. As colaboradoras 

Viviane e Ruth foram mais concisas em suas falas, sendo necessário em alguns 

momentos retomar e reestruturar os norteamentos da entrevista no intuito de que 

as narrativas se alinhassem melhor com os questionamentos traçados para a 

pesquisa. Compreendemos que essas particularidades podem estar associadas a 

características individuais, ou ser resultado de seu processo formativo, mas tais 

características foram consideradas no momento da leitura e obtenção dos 

resultados.  

Realizamos a leitura das narrativas em três tempos, em busca de uma 

interpretação-compreensiva sobre o que foi narrado. Incialmente realizamos a 

leitura de modo individual e cruzada do material transcrito, com o intuito de 

obter o perfil formativo e profissional das participantes da pesquisa. No segundo 

momento, em consonância com o objetivo proposto inicialmente por esta 
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pesquisa, realizou-se a leitura cruzada de todas as narrativas, momento no qual 

pudemos observar algumas regularidade e irregularidades nas falas das 

professoras e, a partir desses pontos, traçamos as unidades de análises que 

apresentamos a seguir. Ao final, buscamos realizar um movimento de 

interpretação, buscando um diálogo com o que foi narrado, compreendendo que 

as falas das professoras são resultantes das histórias de vida de cada 

colaboradora.  

Por meio dessas leituras tomamos as seguintes unidades de análise, as 

quais são apresentadas a seguir: a) perfil formativo e profissional das 

colaboradoras; b) motivações, expectativas sobre o processo formativo; c) 

desafios de se formar mestre; d) os sentidos do processo formativo do mestrado 

para a profissão; e) o retorno dos mestres ao campo de trabalho. Apresentamos 

ao final do capítulo algumas conclusões construídas com bases nas análises 

destas narrativas, sobre o que nos apontaram as professoras em suas falas. 

 

5.1 Os professores participantes da pesquisa: o que eles narraram sobre si, sua 
formação e o encontro com a profissão.   

 

Abordar aspectos pessoais e profissionais não se configura como o 

objetivo principal desta pesquisa, entretanto, estes podem auxiliar o 

entendimento das narrativas que foram construídas por sujeitos que acreditamos 

não estarem dissociadas de suas vivências e experiências.  

Ao lidar com as subjetividades e memórias dos sujeitos, estamos 
interagindo o tempo todo com o que os cercam, como constroem 
suas histórias e interferem na construção de outras tantas 
histórias, estamos, muitas vezes, nos defrontando com nossos 
espelhos, com nossas interações, com nossas limitações, com 
percursos dos outros, e que muitas vezes compõe o nosso 
percurso. (SANTOS; MORAES; BRITO, 2015, p. 4).   

 
Neste primeiro tópico apresentamos o perfil das professoras de Ciências 

colaboradoras. Buscamos também compreender como se deu a formação inicial, 

as primeiras experiências na profissão, o desenvolvimento na profissão e 

processos formativos antes do mestrado. A análise e leitura individual das 

narrativas, Tempo I, permitiu a elaboração um quadro onde buscamos descrever 
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o perfil formativo das professoras, o qual foi organizado respeitando a ordem em 

que as entrevistas foram captadas. 

Quadro 4:  Perfil dos colaboradores da pesquisa 

Fonte: Elaborado pela autora 

 
Todas as professoras cursaram a licenciatura na Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia-UESB, campus Jequié, cidade onde residem e exercem a 

profissão docente atualmente.  Anita, Viviane, Bertha e Simone estão vinculadas 

a rede pública de ensino local, apenas Ruth possui vinculo em escola particular. 

As professoras Anita, Viviane e Bertha cursaram o magistério antes da 

graduação. 

A formação inicial para Anita, Viviane, Ruth e Simone foi iniciada por 

motivos diversos, tais como o desejo de dar continuidade aos estudos, questões 

relacionadas a família, afinidade com áreas de conhecimento e/ou realizado por 

falta de outra possibilidade formativa, mas sem qualquer relação com o desejo 

de ser professora. Apenas Bertha indicou o ingresso na graduação como opção 

de formação e possibilidade de atuação, estes vistos como meio de superação de 

problemas pessoais, mas sem o envolvimento e direcionamento ao encontro com 

a docência. A seguir algumas falas que elucidam tais aspectos:  

[...] eu não queria ser professora, inicialmente, eu não queria ser 
professora. Na minha família tem uma cultura de que todo 
mundo, primeiro ter que formar, ter uma o magistério e depois 
do magistério você poderia fazer um outro curso. Então, 
incialmente eu não queria fazer magistério, eu me inscrevi no 
vestibular para saber como era o vestibular, eu não me inscrevi 
no vestibular para passar no vestibular. Eu tinha curiosidade, 
então eu queria saber o como era fazer uma prova, eu queria 
saber como era fazer uma prova de vestibular. E eu passei. E aí 
eu passei na prova do vestibular, então a minha família não 

Perfil Formativo dos Colaboradores 

Colaborador Idade Graduação 
Conclusão 
Graduação 

Mestrado Tempo de 
atuação Início Conclusão 

Anita 41 
Ciências/ 
Química 

2002 2013 2016 16 anos 

Viviane 50 
Ciências/ 
Biologia 

1996* 2013 2015 27 anos 

Bertha 53 
Ciências/ 
Biologia 

2001 2012 2014 17 anos 

Ruth 30 Biologia 2011 2013 2015 09 anos 

Simone 34 Biologia 2006 2014 2016 12 anos 
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permitiu que desistisse do curso, então já começou daí. [...]. 
(Excerto da narrativa de Anita) 

[...] Eu ingressei no curso de Ciências por falta de opção, na época 
foi 1986, ingressei na UESB no curso de ciências não tinha outra 
opção para mim, porque eu precisava trabalhar, então, eu fiz 
ciências porque a outra área que tinha era na área de saúde. Eu 
não tinha afinidade, então, ingressei no curso de ciências na 
época, e não sabia na verdade o que eu seria nisso aí [...] (Excerto 
da narrativa de Viviane) 

[...] A licenciatura, inicialmente não foi para eu ser professora, eu 
não pensava, foi por conta daquilo que eu falei mais cedo, por 
conta da minha identificação com a disciplina de ciências no 
ensino básico. [...] Primeiro lugar, a gente não imagina que é ser 
professor, a gente tá num processo de graduação, quando a gente 
adentra, naquele impasse “meu Deus, será que eu quero isso 
para mim, será que não quero”, então a gente sempre vivência 
um pouco disso, dessa incerteza[...]. (Excerto da narrativa de 
Ruth) 

[...] Acho que a docência nunca foi uma vontade, assim, no início 
não era um desejo, não queria ser professora, né! [...]. (Excerto da 
narrativa de Simone) 

[...] Quando eu me casei eu já sabia que iniciou errado, eu tinha 
que me libertar de alguma forma, eu construir na minha 
cabeça...metas para conseguir me libertar daquele casamento, 
embora este casamento durou quase 14 anos, foram assim 
tempos terríveis. Quando você trabalha, você acha que já está em 
segurança, você fica numa bolha no campo de proteção, ou seja, 
já estou trabalhando, eu não preciso mais de algo, eu sempre 
estudei, eu sempre batalhei e uma das coisas que me faziam 
estudar era exatamente me libertar do casamento [...]. (Excerto 
da narrativa de Bertha) 

Os quatro primeiros excertos apontam para incertezas e a falta de 

identificação, ainda que inicial, com a docência, fato que pode estar associado à 

estruturação dos cursos de formação inicial nos quais as professoras se 

formaram. A participante Viviane realizou seu primeiro processo formativo em 

habilitação em Ciências, retomando a academia posteriormente para concluir a 

licenciatura plena na área de Biologia. As colaboradoras Anita e Bertha 

ingressaram no curso de licenciatura no final da década de 1990, após a 

aprovação da LDB 9.394/96, já no curso de licenciatura plena em Ciências com 

Habilitação em Biologia/ Química.  

Ruth e Simone obtiveram formação em Licenciatura em Biologia. Essas 

concluíram o curso de graduação em um período em que muitas ações públicas 
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de acesso e permanência e o incentivo a profissão docente, já estavam mais 

consolidadas e implementada nas universidades.  

Em algumas lembranças, a respeito dos primeiros momentos do curso de 

formação inicial, descrevem o desejo em seguir a carreira de Bióloga ou Química, 

e associam este anseio por conta do grande tempo dedicado a atividade 

laboratoriais, todas associadas as disciplinas de conhecimentos específicos. No 

entanto, em algumas narrativas também é possível encontrarmos falas que 

relacionam o direcionamento da formação inicial para conhecimentos da área 

especifica de seus cursos que, segundo elas, contemplava um grande número de 

disciplinas de conhecimentos específicos, e com muitas lacunas no que tange uma 

formação mais voltadas para a prática docente.   

[...] E uma coisa que eu acho muito interessante. Que eu acho que 
a gente poderia começar a fazer, e que muitas vezes a gente vê 
que é muito distorcido. É o campo e as áreas. Tipo assim, se eu 
estou na graduação do campo de ciências, eu acredito que vou 
estudar as matérias da área, mas e as estratégias de ensino? E a 
questão pedagógica? Onde fica? Muitas vezes a gente tem 
poucas disciplinas de pedagogia, poucas disciplinas que vão 
mostrar como se dá a nossa interação com o aluno, né. [...]. 
(Excerto da Narrativa de Ruth) 

[...] Aí eu comecei fazer licenciatura, mas achando que era um 
bacharelado, porque assim, a gente tinha muita aula no 
laboratório desde o começo, daí eu comecei a trabalhar com 
pesquisa desde cedo [...] aí eu chego na universidade e vou 
trabalhar com isso também, pesquisa [...] eu achava assim, meu 
sonho era trabalhar em laboratório, eu tive todo esse 
encaminhamento na graduação. [...]. (Excerto da Narrativa de 
Simone) 

Contudo, foi narrado que disciplinas didáticas e pedagógicas 

possibilitaram conhecer o espaço escolar e propiciar o encontro com a docência.  

No entanto, Ruth e Simone descreveram o despertar para a docência associados 

a experiências nos programas internos da universidade- monitoria (UESB) e 

Universidade para Todos (UPT), ainda no período de formação inicial. Gatti 

(2010) destaca que nos cursos de licenciatura ainda se faz necessário promover, 

além de uma melhor distribuição de disciplinas voltadas para a atuação do 

professor, um diálogo mais próximo entres essas disciplinas didáticas e as de 

cunho específicos, de modo que ocorra em mão dupla ao longo da formação 

inicial:  
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Mesmo com ajustes parciais em razão das novas diretrizes, 
verifica-se nas licenciaturas dos professores especialistas a 
prevalência da histórica ideia de oferecimento de formação com 
foco na área disciplinar específica, com pequeno espaço para a 
formação pedagógica. Adentramos o século XXI em uma 
condição de formação de professores nas áreas disciplinares em 
que, mesmo com as orientações mais integradoras quanto à 
relação “formação disciplinar/formação para a docência”, na 
prática ainda se verifica a prevalência do modelo consagrado no 
início do século XX para essas licenciaturas (GATTI, 2010, 
p.1357). 

Acreditamos que esse tipo de experiência possibilitou para elas uma 

percepção diferenciada do que é “ser professora”, fato que fica evidenciado por 

suas manifestações, falas a respeito do papel da escola e do ensino para vida do 

aluno. Essa construção de identidade, como afirma Nóvoa (2010) é um processo 

complexo, que demanda quase sempre um longo período de reavaliação e 

autoavaliação e ocorre de modo muito particular, de acordo com os sentidos 

dados por cada indivíduo, em um longo período de tempo, que pode ser já 

iniciado nas primeiras experiências como professor, como no caso de Ruth e 

Simone.  

Ao discorrerem sobre a atuação como professora, todas as colaboradoras 

afirmaram ter iniciado a docência motivadas por questões financeiras e ainda, 

durante o curso de licenciatura. E ao narrar, tais questões abordaram percepções 

em relação a falta de valorização profissional, às condições salariais, espaço físico 

precário, falta de recursos e materiais didáticos, número elevado de alunos por 

turma, indisciplina escolar, alunos em condições de vulnerabilidade social, 

tráfico de drogas, a carga horaria e de atividade a cumprir.  

As primeiras experiências docentes foram descritas como “complexas e 

desesperadoras”, e nestes trechos das narrativas, as professoras, se mostraram 

cautelosas no narrar. Tardif (2014, p. 51) aponta em seus estudos que este 

“choque de realidade”, vivenciado no início da docência, é resultado de um 

distanciamento entre os saberes experiencias e os adquiridos durante a formação 

inicial e, pontua ainda, que tal situação pode levar os novos profissionais a uma 

reavaliação e busca por meios de superar estes problemas, ou em outros casos, a 

uma rejeição a formação pedagógica adquirida. Este autor ressalta que o 

conhecimento experiencial é obtido na prática, no fazer da profissão.  
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As professoras Ruth e Simone, em suas narrativas sobre as primeiras 

experiências em sala de aula, ainda apontaram lacunas na formação inicial, 

principalmente no que diz respeito ao currículo do curso de licenciatura, que 

permitiu a estas aquisições de conhecimentos específicos, de modo aprofundado, 

mas pouco direcionado ao exercício da profissão.   

[...] então assim.... a minha adentrada na profissão docente ela foi 
um pouco assustadora, mas isso também varia de pessoa para 
pessoa, né, como a pessoa encara isso, tem gente que não 
consegue, no meu caso eu tive um processo difícil por causa de 
muitas tarefas. [...]. (Excerto da narrativa de Ruth)  

[...] antes de eu me formar eu comecei a trajetória docente na 
escola particular [...] acabei pegando um bocado de disciplina 
diferente, também não sabia, eu não dava aula, eu era tão 
despreparada, que eu acho que todo mundo passa por isso né, 
todo mundo passa, ninguém nasce preparado para nada, só que 
a profissão da gente tem um agravante, você está ali, e um monte 
de gente te ouvindo, então é difícil, é você tem que saber fazer as 
coisas, pelo menos ponderar os sentimentos né [...] na sexta-feira 
eu estava rouca, de tanto que eu gritava, gritava alto, porque não 
conseguia, não tinha domínio de classe [...]. (Excerto da narrativa 
de Simone) 

Em sua narrativa sobre as primeiras experiências docentes, Anita descreve 

algumas reflexões que a levaram a uma reavaliação das práticas didáticas-

pedagógica voltadas para o seu campo de atuação. 

[...] Então, eu percebia que os conteúdos que eu estudei na 
universidade eram conteúdos de nível mais aprofundado e, que 
para sala de aula, estavam muito distantes daquilo que eu teria 
que explicar, ensinar, aos meus alunos. Então, eu tive que 
retornar aos livros didáticos para realmente aprender esses 
conteúdos, que os livros trazem, para que, os meus alunos 
pudessem compreender. [...].  (Excerto da narrativa de Anita) 

A reflexão em relação à própria prática pode resultar em mudanças no 

modo de atuar dos professores e estas surgem da própria necessidade do docente 

em reavaliar e redirecionar seus conhecimentos, oriundos da formação 

universitária, para a prática de sala de aula (ARAÚJO E YOSHIDA, 2009), e como 

complementa Libâneo (2008, p. 4), “[...] com a adequação da instrução as 

capacidades de aprender dos alunos [...]”. Acreditamos que essa inquietação se 

deve em parte do entendimento sobre a docência construída pela colaborada 

Anita. Silva e Motimer (2003, p. 9) corroboram neste sentido articulando que: 
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A prática docente reflete um processo de apropriação que 
depende tanto da formação individual de cada professor como 
das relações estabelecidas ao longo da sua vida profissional. A 
prática docente é, portanto, o reflexo de um processo coletivo e 
individual durante o qual pode haver rejeição, reprodução ou 
reafirmação das práticas anteriores, ou construção de novas 
práticas. (SILVA; MORTIMER, 2003, p. 9)  

A colaboradora Ruth em sua fala descreve esse novo olhar para a docência 

a partir de suas primeiras vivências como professora, e ainda dentro da formação 

inicial, e sua fala chama atenção para o papel fundamental do estágio para o 

entendimento do que é ser professor: 

[...] Quando é que eu me dei conta que me identificava com a 
profissão docente?  A partir do momento que eu... já na 
graduação quando eu fiz estágio na sala de aula. Eu comecei a 
perceber que existe muitos detalhes, existe algumas minúcias, 
que eu precisava de aperfeiçoamento, e que eu precisava iniciar 
naquele momento da minha vida. Aí eu comecei a me identificar 
um pouco mais com o ensino, quando na graduação eu fiz um 
estágio em escola pública com o primário, não foi nem com a 
educação mais fundamental, nos anos finais não, foi mais nas 
séries iniciais mesmo. Aí gostei e comecei a me identificar, a me 
dedicar um pouco mais, foi quando eu terminei o curso, fui 
trabalhar e pensei na possibilidade do mestrado[...]. (Excerto da 
Narrativa de Ruth). 

Para Araújo e Yoshida (2009, p. 18), os espaços escolares, estão em 

constante processos de mudanças sociais, culturais e tecnológicos, e necessitam 

de um professor “[...]humano, ético, responsável, competente e que trabalha a 

sua subjetividade para ter condições de travar um relacionamento pautado nos 

valores éticos e políticos [...]”.  

Observamos que a narrativa de Ruth em relação ao encontro com a 

docência, está engajada com uma visão mais política, a respeito do professor e da 

escola.  

[...] Porém, a docência ela é muito rica, a gente tem possibilidade 
de influenciar na vida de pessoas de uma forma muito intensa, 
então isso me chamou muita atenção, a gente pode mudar  
realidades, é claro que a gente não faz milagres, mas o professor 
ele tem uma chave de acesso diferencial na sociedade, uma pena 
que isso não é valorizado, então o que me chamou muita atenção 
foi isso, as vezes eu me considero até um pouco sonhadora, 
porque as vezes quero fazer muito, mas você não se depara com 
uma realidade igual[...]. (Excerto da Narrativa de Ruth). 
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Relacionamos essa postura das professoras, novamente, a experiências nos 

programas internos de docências da instituição universitária, durante a 

formação, onde elas mediaram conhecimentos teóricos e práticos, que lhes 

forneceram esse entendimento sobre a função social da escola. 

As recordações dos processos formativos na profissão ainda conduziram 

as professoras a discorrer a respeito de relações inerentes ao ambiente escolar, do 

passado que ainda perdura no presente: as relações com os pares, o público 

escolar, defasagem idade-série dos alunos, falta de material didático, condições 

físicas da escola, problemas de indisciplina, número de alunos por turma, 

condições sociais e culturais familiares, tráfico de drogas e vulnerabilidade no 

contexto escolar, carga horária e tarefas docentes excessivas, atuação fora da área 

de formação, (des)valorização profissional.  O Plano Nacional de Educação 

(PNE) ressalta a importância de motivar e valorizar os professores que estão em 

atuação para que ensino tenha uma qualidade satisfatória, contudo, não são 

discutidos de modo pontual a respeito das condições do labor do professor. Tais 

pontos foram descritos como desmotivadores no início da docência carreira, mas 

superados com a aquisição de habilidades e competências próprias da profissão.  

Alguns destes pontos são descritos nos excertos a seguir: 

[...] então quando eu cheguei na escola eu tomei um choque de 
realidade, físico, materiais que não tinha, não tinha material 
nenhum [...] Na verdade eu leciono em três escolas, que são três 
realidades diferentes, porque eu falo?! Porque eu trabalho em 
uma escola de periferia em que meu público são pessoas 
vulneráveis e que estão envolvidas fortemente tráfico de drogas, 
então essa é uma realidade que eu tenho em sala de aula, mas é 
uma realidade que hoje os meus alunos ainda... eles convivem 
nesse meio. Eu não tenho problema para trabalhar porque a 
escola tem uma boa direção, então gestores da Escola são pessoas 
que trabalham de forma coerente, organizada, então na escola 
nós trabalhamos tranquilamente, nossos alunos não nos causam 
transtornos, ainda que as vezes um aluno some da sala de aula 
[...]. (Excerto da Narrativa de Anita). 

[...] No início foi terrível, foi doloroso, porque eu fui trabalhar 
naquela época em 2001, me sentia às vezes coagida, porque 
sempre eu fui muito certinha, não gostava de palavrões, eu 
entrava na sala e os meninos falavam muitos palavrões, aquilo 
me chocava profundamente. Eu criei um tipo de revolta, então 
eu decidi que eu continuaria estudando, faria outros concursos 
para sair da educação [...] nesta escola existia prostitutas, 
drogados, muita gente que vive na verdade do tráfico de drogas, 
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eu ficava extremamente chocada na sala com linguajar.  Eu 
falava: - Meu Deus! Onde eu fui amarrar o meu jegue?! [...] Mas 
terminei de uma certa maneira, conseguindo abraça-los, ou seja, 
comecei a ter o que se chama de inteligência emocional. Eu nunca 
fui professor ter problema com aluno e, a partir daí, eles 
passaram também a me respeitar, passaram a me ver de uma 
forma diferente. Quando o tempo vai passando, você vai 
adquirindo experiência, que você não tinha antes e, aquelas 
coisas que te chocavam, como era o caso, das coisas que eles 
falavam, já não chocava tanto, eu já estava inserida naquele 
espaço [...]. (Excerto da Narrativa de Bertha). 

[...] eu tive muita dificuldade particularmente, muita... mesmo, 
com os alunos, com o público a escola particular [...] eram 
meninos extremamente mimados, eram alunos muito mimados, 
eram aqueles alunos em que eu tinha, que o professor tinha que 
fazer o que eles queriam, então eu tive muita dificuldade com 
isso. Porque eu vejo a docência como um vai e vem, não como 
uma imposição, então, eu tive muita dificuldade nessa relação 
com os alunos, logo quando eu saí da graduação o impacto para 
mim foi bem intenso, até porque eu vinha de uma escola pública 
né, então eu tinha um choque e, eu creio, que esse choque até me 
ajudou muito, a crescer enquanto profissional, porque você vê 
que em cada realidade você tem um perfil diferente [...]. (Excerto 
da Narrativa de Ruth). 

Por meio das falas de seus processos iniciais de formação e atuação 

docente foi possível elabora um quadro onde traçamos algumas características 

profissionais e formativas. 

As colaboradoras Anita, Viviane, Bertha e Simone descreveram que tais 

situações despertaram a necessidade e desejo de dar continuidade a seu 

desenvolvimento profissional, por meio de novos processos de formação que, 

segundo elas, poderiam lhes permitir novas estratégias para as realidades nas 

quais passaram a atuar.  
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Quadro 5: Perfil profissional e formativo dos colaboradores da pesquisa 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Quatro das professoras possuem no mínimo duas especializações e ainda 

descreveram a participação nos processos formativos voltados para a atuação em 

sala, promovidos por órgãos da rede pública de ensino. Nóvoa (1995, p.1) aponta 

que “[...] a formação não se constrói por acumulação (de cursos, de 

conhecimentos ou de técnicas) [...]”, e que o fato de realizar tais percursos não 

garante um professor comprometido com a qualidade do ensino. Este 

complementa afirmando que o processo em busca de uma identidade 

profissional perpassa inicialmente por uma implicação pessoal, pelo desejo de 

mudanças, onde ocorre uma “[...] (re)construção permanente de uma identidade 

pessoal [...]”, que está diretamente relacionada a profissional.  

As colaboradoras evidenciaram em suas narrativas, de maneira 

recorrente, que a busca pelos processos de formação continuada resultou de suas 

inquietações em sala da aula, diante das mudanças do contexto escolar e aliadas 

a reflexões de suas práticas.  

[...] Assim, eu sempre fui muito aberta a participar de cursos e 
eventos, então sempre que tinha um evento ou alguma coisa eu 
queria participar de formação continuada, uma palestra, então 
sempre busquei me atualizar, então não parei apenas em sala de 
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Ciências 
------- 

 

Simone Estadual 
Ens. Fund. I 
Ens. Fund. II 

Biologia 
Ciências 

Met. do Ens. Superior 
Ens. em Biologia 
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aula, eu queria sair da sala de aula buscar novas estratégias, 
buscar mecanismos para vencer a questão da indisciplina, buscar 
entender porque meu aluno não estava aprendendo[...]. (Excerto 
da narrativa de Anita). 

A colaboradora Anita fez uma relação interessante entre os cursos 

ministrados pelas secretárias de educação estadual, os quais ocorrem também na 

instância municipal, e estão quase sempre vinculados a reajustes do salário base 

e outros incentivos monetários. A professora evidenciou reconhecer a 

intencionalidade deste tipo de formação, que tem como objetivo habilitar uma 

nova estratégia ou método, manuseio de materiais didático, recursos 

tecnológicos, entre outras finalidades. Aos professores da educação básica não 

lhes cabe o poder de decisão, se realizam ou não a formação, que é imposta por 

esses órgãos. Os cursos, segundo a percepção da professora, não resultam em 

reflexões de grande impacto nas relações que compõem o processo de ensino, a 

prática do professor e as relações inerentes do contexto escolar. Segue o excerto 

da professora.  

[...] então você vai fazendo outras formações, são formações com 
menos rigor do que na academia, são formações soltas, 
informações que atendem ao propósito que para o professor de 
Educação Básica, de formações, então para esse propósito eles 
atendem, até porque eu percebo que o estado é muito esperto 
nesses pontos, então se o professor que termina o mestrado, se 
ele quiser continuar fazendo pesquisa ele tem que ir para 
academia, justamente por isso que nós temos os mestrados 
profissionais, porque eles não percebem o professor ali na sala 
de aula, ele quer o professor realmente na sala de aula, para ser 
professor, trabalhar conteúdos para os alunos, para dar aquela 
formação mínima que o aluno precisa, esse é o objetivo do 
Estado[...]. (Excerto da Narrativa de Anita). 

Percebemos que a professora, neste excerto, diante das imposições que lhe 

são apresentadas, e das dificuldades para obter condições salariais mais 

adequadas, desenvolveu seu entendimento que tais processos são necessários, e 

não devem ser questionados, apenas conformados a cada situação dentro de seu 

contexto de trabalho. Contudo, a mesma realiza uma análise entre os diferentes 

processos formativos que tem realizado, onde aponta para uma formação 

reflexiva, ampla, geradora de pesquisas e de novos conhecimentos na formação 

obtida junto a academia. Já na formação promovida pelo Estado, a colaboradora 

indica que os cursos têm como intencionalidade o controle sobre processo de 



98 
 

progressão na carreira e de proventos dos professores, além da gerência na 

atuação do professor em sua sala de aula, na e da escola, dos alunos, da 

comunidade escolar, sem que sejam promovidas mudanças significativas no 

processo de ensino.  

A colaboradora Ruth não descreve ter realizado outros processos de 

formativos, sendo seu ingresso no mestrado acadêmico realizado pouco depois 

de sua formação inicial, e que após este não realizou qualquer formação 

continuada em decorrência da falta de incentivos dentro do contexto do 

magistério na educação privada, em que o professor deve se responsabilizar por 

seu processo formativo.  

Traçamos por meio da primeira leitura das narrativas como se deu o 

processo de formação inicial e o encontro com a docência das professoras 

colaboradoras da pesquisa.  Nos chama a atenção o fato de todas as 

colaboradoras terem realizado seus processos formativos na graduação, na 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia-UESB, o que os permite pontuar as 

contribuições dessa instituição para a educação básica da cidade de Jequié.   

Outro aspecto interessante está relacionado ao fato de as professoras, com 

exceção de Ruth, buscarem formações, mesmo após o mestrado, em cursos de 

extensão, aperfeiçoamento e especializações. Essa observação se alinha com a fala 

das professoras sobre a relação com a formação intelectual desta, seja por 

satisfação pessoal ou para abarcar novas possibilidades de se manter no campo 

de atuação. Acreditamos que questão da valorização salarial não tem se 

configurado de modo prioritário na busca por estes processos formativos, uma 

vez que os acréscimos salarias para a carreira do magistério, no Estado da Bahia, 

têm valores fixos, não podendo ser acumulados mais de uma especialização ou 

mestrado. Em relação aos cursos de aperfeiçoamento possuem percentuais tem 

pré-fixados, em um total de cinquenta porcento do salário base do professor. 

Após alcançar este índice de acréscimo não é mais possível agregar ganho ao 

salário com base nestes cursos.  

Nesta primeira unidade temática, também, pontuamos as semelhanças 

das formações oferecidas a estas professoras nos cursos de licenciatura da UESB, 

em intervalo de tempo de quase duas décadas de diferenças entre algumas 
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colaboradoras. Nas falas a respeito do processo de formação na graduação o 

caráter técnico dos cursos foi descrito por todas as professoras, onde os 

conhecimentos específicos tiveram uma ênfase que as levou a considerar esta 

formação para o campo do bacharelado, com a desconexão dos conteúdos 

pedagógicos. As primeiras experiências na profissão, descritas como difíceis e 

complicadas podem ser associadas como consequências do processo formativo 

inicial, as condições de trabalho e a valorização profissional.  

 

5.2 O mestrado em Educação Científica e Formação das Professoras: as 
motivações e expectativas.  

 

No intuito de compreendermos o que norteou as colaboradoras à 

formação no mestrado, selecionamos excertos das narrativas onde elas abordam 

suas expectativas e motivações a respeito desse processo formativo. 

Compreender como esses caminhos foram estruturados, propiciará um melhor 

entendimento nas unidades temáticas sobre o regresso ao campo de trabalho e as 

possíveis mudanças na atuação das professoras.  

Quando solicitamos às colaboradoras narrar sobre seu caminhar até a 

formação do mestrado, elas buscaram argumentar e relacionar esse processo 

formativo a uma perspectiva de melhoria em suas práticas, surgindo associações 

com a autoafirmação, valorização pessoal, profissional e intelectual em quase 

todas as falas.  

[...] quando veio mestrado aqui para a cidade eu vi uma 
possibilidade de formação e, atrelado a isso tem a questão da sala 
de aula estava me incomodando muito, eu queria buscar 
alternativas, estratégias e não achava, então eu pensei melhor 
que a maneira de encontrar uma resposta, talvez, para aquela 
indisciplina do aluno, da minha forma de melhorar em sala de 
aula, o meu trabalho docente seria o quê? Uma formação! Um 
preparo Acadêmico. E, quando surgiu o mestrado eu pensei 
nessa possibilidade inicialmente, eu pensei primeiro em um 
preparo enquanto professora, enquanto profissional e depois eu 
pensei em uma valorização salarial, mas o que me motivou 
realmente foi a questão de preparo de Formação. [...] Quando 
você está estudando, você está se atualizando, você se torna uma 
pessoa mais preparada, pessoa mais feliz, mas alegre, eu me 
torno mais alegre, né[...]. (Excerto da Narrativa de Anita). 
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A professora Anita associa a formação no mestrado como uma forma 

buscar novas estratégias que a auxilie na resolução de problemas de seu 

cotidiano. Há na fala da colaboradora sentimentos comuns às demais professoras 

de inquietação e impotência como consequência das dificuldades dos momentos 

que estavam vivenciando e que acreditamos não lhe permitia o exercício da 

profissão do modo como ela julga ser a correta.  Outro aspecto que preponderou 

está associado às condições de trabalho, onde foi discorrido problemas 

relacionados a turmas numerosas, com alunos apresentando problemas de 

aprendizagem, afetividade familiar, socialização, falta de interesse em aprender, 

entre outras questões (TARDIF E RAYMOND, 2000). 

Um outro aspecto associado a condição de trabalho é a relação com seus 

os pares, onde as falas se convergem e afirmam que muitos professores, com os 

quais as colaboradoras convivem em suas unidades escolares, se encontram 

desmotivados, desapegados da profissão, o que resulta em uma falta de 

compromisso e dedicação para com as atividades diárias.  

A convivência foi descrita pela colaboradora como amistosa, sem grandes 

problemas, contudo, percebemos nas narrativas das professoras que tais relações 

se limitam muitas vezes no compartilhar do ambiente escolar, mas que pouco é 

direcionado para um trabalho mais articulado entre professores. A professora 

Anita destaca que estes tipos de relações com os colegas foi uma das motivações 

que a levou a buscar a formação no mestrado. Ela aponta que os diálogos em seu 

ambiente de trabalho estavam sendo mediados por discursos negativos, de 

desvalorização da profissão, bem como de seus alunos. A colaboradora ainda 

complementa dizendo que atuar em uma realidade onde não há colaboração, 

cooperação para traçar e buscar novas perspectivas resultam no desinteresse e 

compromisso com a profissão docente.  

[...] Quando você está na escola você ouve muitas reclamações. 
Então, chega um momento que seus colegas, por mais que você 
não queira deixar se influenciar, você acaba sendo influenciado. 
Então, um colega reclama de material, outro colega reclama da 
indisciplina, outro colega reclama da gestão, outro colega 
reclama horário. Então são muitos. E existem as cobranças, que 
realmente são cobranças que vem de uma hierarquia maior, que 
você tem que cumprir: questão de horário, questão de prazo, 
questão de nota, questão de diários, questão de planos. Então são 
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muitas cobranças que existem. E aí, você começa a ouvir o seu 
colega a reclamar. E aí você passa a buscar alternativas que, para 
ele são mais fáceis, é como se ele não precisasse ser um professor 
tão bom para estar em sala de aula, para seus alunos. E aí, 
naquele momento você se libertar dessas influências, para você 
realmente voltar a acreditar naquilo que você faz. Então você 
precisa respirar um ar diferente, você precisa ter contato com 
pessoas que que pensem diferente, que pensem próximo a você, 
de que realmente você precisa ser um bom profissional 
independente do público que você tem. [...]. (Excerto da 
Narrativa de Anita). 

As relações no ambiente escolar são fulcrais para que os objetivos e metas 

a que se propõe cada unidade possam ser alcançados e até mesmo reavaliados 

para adequar os planejamentos às necessidades de cada escola. Para tal, não basta 

se ter bons profissionais, eles devem estar qualificados e atuando com respeito e 

equilíbrio com todo o corpo escolar e os pais, ou responsáveis, por seus alunos 

(PIMENTA, 1999).  Para Tardif e Lessard (2005), as relações inerentes ao trabalho 

do professor é o que constitui o labor da docência, nas quais tais interações 

podem resultar em posturas de cooperação ou de resistência e, 

consequentemente novas aprendizagens sobre a profissão, que pode levar a 

transformações do entendimento de si, no campo de atuação.  

 No intuito de (re)construir e reestruturar seus saberes teóricos e práticos, 

obtidos na formação inicial e na atuação, é que as professoras assinalam a 

formação continuada do mestrado como possibilidade de retornar à academia, 

em busca de um desenvolvimento direcionado para a profissão. Anita destaca 

que tal situação pode ser superada por meio de uma formação mais intelectual e 

reflexiva, em que seja possível o dialogar com indivíduos que estejam, também, 

no movimento da busca por novas possibilidades de superação das condições 

vividas na escola.  

Em sua fala é descrito o desejo pelo convívio com outros professores, que 

estejam em processos formativos como no curso de mestrado, ou que detenham 

outros níveis de formação e conhecimento, bem como outros olhares sobre a 

educação básica, e que estes poderiam lhe permitir o acesso a discussões mais 

próximas de suas realidades, mas com novas perspectivas de superação.  

Acredita que nesse processo formativo há possibilidade de realizar novas 

reflexões mais voltadas para suas condições diárias de trabalho e assim lhes 
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permitir permanecer na profissão. Bonzanini e Bastos (2009) em seu estudo 

relacionam de forma direta a formação continuada com esta nova de avaliação 

de si e de suas práticas.  

[...] então eu queria sair da escola justamente para que eu 
pudesse ter contato com outras professoras, ter contato com 
outros professores, ter a oportunidade de viajar para eventos, 
congressos, ver o que estava sendo discutido na atualidade, para 
me reciclar enquanto profissional [...] então eu queria sair da 
escola para isso, para poder me tornar uma pessoa mais 
agradável, mais agradável para meus alunos, uma pessoa mais 
preparada, ver realmente aquilo que, enquanto profissional, eu 
precisaria melhorar, então eu achei assim que nesses dois anos 
eu tive possibilidades de me melhorar enquanto professora 
mesmo, enquanto docente, eu vou levantar minha autoestima, 
eu vou voltar mais motivada, eu vou voltar com mais energia, 
mais garra, então assim eu sair daquele ambiente com aquelas 
pessoas que às vezes não querem mais estudar, mas que se 
incomodam em te ver estudando[...].  (Excerto da Narrativa de 
Anita).   

Sabemos que essas reflexões não são comumente realizadas por todo 

professor, isso dependerá de fatores resultantes de características pessoais, 

oriundas da formação inicial, de práticas que foram incorporados com o convívio 

com outros docentes, das suas rotinas como professor, mas também das relações 

familiares e sociais, principalmente do convívio com seus alunos que modifica e 

molda diretamente o ser professor, ou seja, como este se desenvolve na profissão. 

Pimenta (2005) relaciona a construção da identidade do professor a essas 

características, que os professores realizam processos de reavaliação motivados 

por questões individuais, pessoais e subjetivas.  

Já Bertha narra ter buscado a formação Stricto sensu em outras instituições, 

em cidades vizinhas, sem que obtivesse sucesso no processo de seleção. É 

interessante nos atentarmos para o sentimento de frustração ao não ser 

selecionada, mas sem desmotivação, ao contrário, estas experiências lhes 

permitiram reforçar, ainda mais, o desejo pelo processo formativo, sem que a 

reprovação fosse entendida como fim, mas como modo de reavaliar e 

redirecionar o seu caminhar.   Esta realizou uma narrativa bem detalhada de 

percurso até o ingresso no mestrado em educação.  

[...] a reprovação na seleção do mestrado me deixou 
extremamente frustrada, porque não foi uma questão de perder, 
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pelo contrário, passei, lembro que fiz uma prova muito boa e, 
que a prova falava exatamente aquilo que eu trabalhava na época 
como professora substituta. Eles te davam 20 questões e você 
escolhia 10. Foi de sistema vegetal. Para mim a prova foi 
maravilhosa. Excelente. Era algo que eu trabalhava, dominava. 
Me senti excluída, e voltei decepcionada. Mesmo assim não tirei 
da minha cabeça que eu iria fazer o mestrado. Meu sonho era 
fazer na UESB, eu pensava: Vou fazer aqui! Eu vibrei quando eu 
descobri que a UESB estava tendo mestrado em Educação 
(Científica e Formação de Professores). Primeiro foi em genética, 
ecologia e conservação, só que eu não me animei. Aí quando 
chegou o de educação, falei: Bem, vai ser o de educação. Fiz a 
primeira seleção. Já saí sabendo que eu não tinha passado. 
Porque eu sei o que eu faço, eu sabia que eu tinha fugido do tema 
na primeira seleção. Tinham dois temas, eram duas dissertações. 
Então, a primeira eu sabia que eu tinha feito, e que não fui bem, 
e a segunda eu fiz bem. Aí eu falei: Eu já tô fora. Porque eu 
realmente terminei confundindo as coisas. Não fiz uma boa 
redação, como realmente eu não passei. Na segunda seleção, eu 
passei, e aí que maravilha!! É muito bom você passar em uma 
seleção, é gratificante para você, principalmente por algo que 
você quer, que você buscou sua vida toda. Você passou! Venceu! 
Quando eu cheguei lá (na segunda fase), eles me fizeram 
entrevista, eu falei: foi a glória está sendo entrevistada naquela 
última etapa, foi algo que eu não tinha nem palavra para 
descrever, foi algo que eu realmente quis, as expectativas foram 
as melhores possíveis, aprendi muito durante o período de 
mestrado, tive alguns professores maravilhosos, que de fato te 
abraça, te ajuda, e aprendi muito, muito mesmo [...]. (Excerto da 
narrativa de Bertha). 

A professora Simone, também discorreu a respeito de insucesso em 

processos seletivos para mestrado em educação da UESB, mas estes não foram 

empecilhos para buscar novos etapas de seleção no mesmo programa. Em sua 

fala nos atentamos para o sentimento de desvalorização pessoal, que incide no 

campo profissional e formativo, por vezes nos entendimentos do professorado.  

[...] aí uma amiga minha da escola particular falou: “vai ter 
seleção para o mestrado na UESB! Por que você não faz?!”. Aí eu 
falei: Eu? Fazer o quê? Que nada. Nunca mais estudei nada.  Não 
me acreditei, né?! Vou nada! Não vou de jeito nenhum! Ela disse: 
-“Faz, faz, faça!”. Eu fiz. Aí escrevi um projeto sobre sexualidade. 
Eu, na verdade foi assim, eu senti vontade de estudar, né?! Voltar 
a estudar e tal. [...].  (Excerto da narrativa de Simone). 

A professora Viviane explana que o interesse pelo mestrado foi de fato 

consolidado com a sua inserção em grupos de estudos dentro UESB. Essa ainda 

ressalta que já teria participado de cursos de extensão na mesma instituição. O 

convívio no ambiente lhe fez participar de três processos até seu ingresso em 
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2014. Os grupos de estudo se destacam nas falas das professoras como 

fomentadores da reflexão e estudo da prática, o que torna esses grupos como 

espaços formativos que promovem um desenvolvimento profissional. As 

professoras Anita e Viviane, também têm seu ingresso no mestrado atrelado à 

participação em grupos de estudo vinculados a UESB. Já Simone descreveu ter 

se motivado, também, após a participação em um curso de extensão, promovido 

por um grupo de estudo que abordava questões sobre sexualidade, o qual se 

tornou sua linha de pesquisa no processo formativo. Desse mesmo modo se 

configurou o caminho da professora Anita, que desenvolveu seus estudos nessa 

formação com base nos novos conhecimentos apreendidos nas discussões do 

grupo de estudo e pesquisa. Compreendemos a participação nestes como a 

primeira aproximação dessas professoras com o mestrado, pois as mesmas já 

estavam, ou ingressavam assim que concluíram a formação inicial no sistema de 

educação público e as atividades diárias da sala de aula, segundo as professoras, 

poderiam ser configurar como um obstáculo no ingresso na formação Stricto 

sensu.  

[...] então eu ingressei em um grupo de estudo da UESB, no ano 
de 2010, 2011. Não me lembro bem, e foi partir desse grupo de 
estudo pude ir me inteirando, mesmo porque, eu sempre fiz 
curso de extensão na UESB, mas o mestrado é assim ... a mais, 
vai além do que esses cursos de extensão. Então, a partir desse 
grupo de estudo, que tive esse contato com o mestrado e quando 
surgiu a inscrição para a primeira turma eu fiz a seleção, mas não 
consegui ser aprovada, no terceiro ano do mestrado eu fiz a 
seleção e consegui passar. [...]. (Excerto da narrativa de Viviane) 

[...] eu participei do grupo de pesquisa durante um ano, fiz duas 
disciplinas como aluno especial no mestrado. A leitura no grupo 
de pesquisa, mais o preparo nas disciplinas que eu fiz como 
aluna especial me ajudaram a entender melhor o processo da 
seleção, como eu deveria me preparar, então eu fiz a prova, 
passei. [...] o processo do mestrado é difícil, mas não é 
impossível, e aí você vai achando esses apoios e nesse momento 
o grupo de grupo de pesquisa, ele é muito importante, porque 
colega te fortalece. [...]. (Excerto da narrativa de Anita) 

Os espaços de convivência dos professores, sejam em suas escolas ou em 

centros de formação são fundamentais para a promoção da identidade docente e 

o desenvolvimento profissional, como apontam Nóvoa (1995; 2010), Nuñez e 

Ramalho (2004), Candau (1999), entre outros autores.  O desenvolvimento 
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profissional ocorre no campo da atuação e quase sempre está voltada para a 

prática profissional. É um processo de reconstrução de si na profissão que 

ocorrerá de um modo ou de outro. Contudo, a formação continuada possibilita 

reflexões que podem resultar em um desenvolvimento profissional mais 

autônomo, emancipatório. Caso esses aspectos não sejam alcançados, 

profissional da educação irá apenas “passar” pelo ofício docente, 

desempenhando tarefas meramente técnicas, desassociadas da reavaliação, das 

interações e vivências pessoais e com seus pares, no campo de trabalho. Estas 

relações podem promover um entendimento mais claro, objetivo, bem como real 

do que é a docência para um professor. (DAY, 2001, p. 15-24). 

As professoras continuam participando das atividades dos grupos de 

estudo, mas como elas descrevem em suas narrativas, não mais com a mesma 

frequência, pois as novas demandas no regresso à escola têm lhes tirado as 

condições mínimas de tempo para se dedicar ao estudo. Bertha concluiu sua 

formação do mestrado no ano de 2014.  Viviane e Ruth no ano seguinte, 2015. Em 

2016 Anita e Simone concluíram seus mestrados. Mas essas ressaltam que não se 

distanciaram de eventos e movimentos sobre a pesquisa e o ensino ligados as 

suas áreas de conhecimento e a universidade e, percebemos em suas falas que 

apesar de todas as dificuldades, um sentimento de pertença, de identificação foi 

construído por elas com a instituição pública, o que nos permite afirmar que a 

UESB tem fomentado tais sentimentos, como aponta Nóvoa (2009) em um espaço 

de colaboração,  nos quais  problemas e soluções são amplamente discutidos, o 

que fortalece as identidades dos professores, e promove um desenvolvimento 

mais situado em uma perspectiva transformadora. 

Algumas dificuldades para o ingresso no mestrado foram narradas pelas 

professoras, associadas às condições de trabalho, que se encontravam em serviço, 

sendo estas realidades, também, um dos fomentadores da procura pela formação.  

[...] Eu sempre quis fazer o mestrado, mas antes eu não tinha 
condições, porque eu teria que sair da cidade, então quando veio 
o mestrado aqui para a cidade eu vi uma possibilidade de 
formação[...]. (Excerto da Narrativa de Anita). 

[...] então eu sempre falava que iria fazer o mestrado, mas por 
outro lado eu não tinha como me deslocar, sair daqui para outro 
local porque eu que me sustenta, então para que eu saísse daqui 



106 
 

para outro lugar, eu teria que sair do estado, teria que me liberar, 
com salário integral[...]  (Excerto da Narrativa de Bertha).  

[...] eu poderia ter ido para um doutorado em outras cidades, 
outros estados, só que ainda sou muito atrelada a minha família, 
aqui na cidade, então tá ligado com a minha história de vida, 
porque sou filha única e tal, e aí tenho muito receio, fiz mestrado, 
fiz graduação aqui, aqui na cidade mesmo[...].  (Excerto da 
Narrativa de Ruth).  

Tardif e Lessard (2005) afirmam que muitos professores, na busca por 

melhores condições salariais, acabam assumindo mais de uma jornada de 

trabalho, quase sempre em unidades escolares distintas, com uma demanda de 

atividades acentuada, que devem ser realizadas no cotidiano escolar. Tais 

situações podem promover dificuldade nos processos formativos dos 

professores, por exemplo, devido à falta de disponibilidade de tempo para se 

dedicar a um processo formativo, ou se deslocar para outras regiões, como é 

argumentado por Anita e Bertha. Elas descrevem o desejo pelo processo 

formativo no mestrado, ao mesmo tempo que a inviabilidade de ingressar em 

programas de formação fora da cidade. Associamos também a essas questões 

geográficas fatores que acabam por incidir na geração de despesas com 

deslocamento, alimentação e diárias, em outras localidades que possivelmente os 

professores não teriam como arcar. As relações familiares aparecem na narrativa 

de Anita, Bertha e Ruth como uma dificuldade para a busca para este tipo de 

formação em outras localidades.  

As professoras narraram que o mestrado surge, inicialmente, do desejo 

por conhecimentos e avanço na carreira docente, da necessidade de 

autoafirmação, de valorização pessoal e profissional. Esses fatores são citados por 

quase todas as professoras, sendo a melhoria salarial apresentada um fator de 

segundo plano, importante, mas não fundamental o interesse de cursar o 

mestrado.   

A professora Simone evidencia de modo mais contundente a relação direta 

entre a obtenção do título e a melhoria salarial, e o faz afirmando que esse nunca 

esteve em segundo plano na busca pela formação. A colaboradora Ruth 

apresentou uma fala muito próxima nesse sentido, complementando sobre as 

possibilidades no mercado de trabalho que podem ser influenciadas pela 

formação.  
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[...] Bem, na minha profissão, a única maneira da gente, crescer é 
estudando, eu não vejo outra maneira, Na minha profissão então 
eu sempre pensei assim, o que tiver ao meu alcance, nas minhas 
possibilidades de fazer em termos de crescer na carreira, eu farei. 
De avançar financeiramente também, é lógico né, já que é minha 
profissão eu sou eu que preciso investir nela. Quanto a questão 
da formação, então eu sempre pensei assim, quando tivesse um 
mestrado, na minha área de formação, eu faria, assim que fosse 
possível[...]. (Excerto da Narrativa de Viviane).  

[...] então, quando a gente pensa em um mestrado, que a gente 
não tem, a gente pensa que nas oportunidades que irão se abrir 
para nós, enquanto profissionais né. Além de toda uma 
bagagem. Então o que é que eu tinha enquanto motivação? Uma 
gama de conhecimento maior, que me traria novas 
oportunidades que iriam se abrir, até porque eu teria mais 
respaldo, um currículo muito melhor, eu teria novos campos 
abertos, e eu teria novas oportunidades de trabalho [...].  (Excerto 
da Narrativa de Ruth). 

Essas falas também são evidenciadas nas narrativas de Anita, Viviane e 

Bertha que o desejo, as motivações que levaram até o mestrado têm a ver com o 

próprio caminhar de sua profissão. Outra associação é pelo “gosto” de estudar, 

fala que foi apresentada também na narrativa a respeito da formação inicial.  

Também para elas esse aperfeiçoamento é compreendido como melhoria 

da qualidade de vida, da relação de si como a profissão, de reconstruir saberes, 

como se faz, de como se deve fazer, o de que ensinar e aprender são ações que 

devem convergir, e que se estes forem promovidos de modo próximo a prática 

docente também, poderá incidir em um sentimento de bem estar, e como afirma 

colaboradora Anita “[...] me dá mais energia, mais ânimo para que eu possa 

desenvolver meu trabalho e aí você começa a ter novas ideias, você se tornar mais 

criativo.[...]” 

Acreditamos que o primeiro passo para a busca da melhoria nas práticas 

de ensino surge por meio do desejo e do entendimento da responsabilidade e do 

compromisso dos atores que atuam frente ao processo de ensino, no caso o 

professor. A tomada dessa consciência é que o faz caminhar em direção a 

processos de formação, de reavaliação e reflexão crítica e contínua. Maldaner 

(1994) afirma que tais ações podem levar o professor a se constituir como 

pesquisador de sua prática e na prática, em que busca mediar as teorias obtidas 

em seus processos formativos com a realidade que vivencia na sala de aula, com 

um olhar sobre o papel que o aluno tem em seu processo de aprendizagem, o que 
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pode lhe permitir encontrar possibilidades para resolver os problemas do 

cotidiano escolar.  

As colaboradoras se apresentam desse modo ao longo das entrevistas, 

apontando os processos de formação que realizaram, nos quais percebemos o 

sentido de valor dado a estes, que muitas vezes também remetem ao sentimento 

de orgulho e valorização profissional destas, por e para elas. Nos discursos, a 

valorização salarial também aparece como algo importante, embora percebemos 

uma certa intimidação para falar de maneira enfática.  

[...]eu pensei em uma valorização salarial, mas o que me motivou 
realmente foi a questão de preparo de Formação, até porque por 
exemplo na prefeitura sou mestre, no caso mestra, mas na 
prefeitura eu continuo como especialista. Eu não mudei de nível. 
Então meu salário por conta do mestrado na prefeitura não 
diminuiu nem aumentou continuo recebendo a mesma coisa que 
eu receberia se eu não tivesse feito o mestrado. Diferente do 
Estado que no estado você já tem uma valorização. [...]. (Excerto 
da narrativa de Anita) 

[...] a gente pensa que vai acontecer coisas melhores, e até porque 
se a gente tem um diploma né, de mestre, a gente tem algumas 
oportunidades, até em concurso, questão salarial com certeza, a 
gente sabe que o salário do professor não equivale, nós temos 
muitas cobranças e pouco reconhecimento, não é?! Então quando 
eu pensei no mestrado foi justamente isso, na melhoria do campo 
intelectual, do campo profissional, no campo financeiro. [...]. 
(Excerto da narrativa de Ruth) 

[...] tem que ser um desejo. É claro que é pessoal, mas também é 
profissional. É lógico. Porque se não fosse só pessoal, a gente não 
faz, eu não faria. Então tem a coisa da qualificação, é lógico que 
tem. A coisa do avanço salarial, que é muito bom, e vale muito a 
pena, a gente tá estudando para isso também, a gente não quer 
ficar no mesmo lugar “salarialmente” né?! Você não quer ficar 
sendo visto como a professorinha a vida toda, então tem uma 
coisa pejorativa aí quando alguém chama de professorinha [...]. 
(Excerto da narrativa de Simone) 

[...] Como nesta época eu estava trabalhando com formação de 
professores no NTE é...eu optei por fazer o mestrado nessa área, 
de formação de professores, né, ainda que eu tivesse outras 
preferencias, voltada mais para a área de ensino, mas por conta 
da minha atuação eu deveria ter também uma formação que 
estive junto, para poder avançar na carreira também. Porque 
ainda que eu fale que estou fazendo mestrado para ter 
conhecimento, a gente sabe que tem que pensar no avanço da 
nossa carreira, né, na questão financeira também [...]. (Excerto da 
narrativa de Viviane)  
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Percebemos nessas falas algumas diferenças nos posicionamentos em 

relação à questão salarial. Isso pode estar relacionado ao entendimento que essas 

professoras têm sobre sua profissão, ou até mesmo ter um entendimento de sua 

docência permeada por discursos, ainda vigentes em nossa sociedade, em que a 

mesma é compreendida como sacerdócio, trabalho por amor, abnegação e 

altruísmo, área de atuação na qual se espera sacríficos por parte de quem ensina. 

Gatti (2013) que este tipo de associação é resultado do processo de desvalorização 

sociocultural da profissão do professor que vem ocorrendo já a um longo tempo.   

Devemos também considerar que a formação inicial das colaboradoras 

aconteceu em contextos históricos, sociais e políticos diferenciados, sendo as 

Ruth e Simone graduadas em um período em que a carreira do professor passava 

por mudanças, com a ações voltadas diretamente para valorização da carreira e 

permanência dos profissionais que atuavam no ensino básico. Estas, em suas 

narrativas, descreveram participar de programas de monitorias, ainda no 

processo de formação inicial, o que talvez  as tenha permitido construir um 

entendimento da profissão professor mais voltado para a profissionalismo da 

docência e, dessa forma, desenvolvido a compreensão que a melhoria salarial é 

uma condição necessária a qualquer profissão, e que o desejo por essa qualidade 

nas condições de trabalho é fato normal e aceitável em qualquer labor. Esses 

incrementos salariais estão dispostos na LDB 9.394/1996, assim como o PNE 

2014/2024, como meio de promover condições mais adequadas aos professores 

da educação básica a desenvolverem suas atividades.  

Esta unidade temática permitiu apreender algumas das motivações que 

resultaram no ingresso das colaboradoras da pesquisa no processo formativo do 

mestrado, no qual o desejo por conhecimento, da valorização intelectual, pessoal, 

profissional foram narrados de forma incisiva. Atrelada a estas falas foram 

evidenciados o desejo pelo reconhecimento social e valorização salarial, além da 

possibilidade de superar condições adversas do trabalho. 

Há na maioria das falas uma ambiguidade sobre os incrementos salariais 

possíveis por meio desta titulação, onde algumas professoras tentam desvincular 

essa intencionalidade de suas motivações e expectativas com o mestrado.  
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5.3 As experiências e vivências no processo formativo do mestrado  

 

A memória é escrita num tempo, um tempo que permite 
deslocamento sobre as experiências. Tempo e memória que possibilitam 
conexões com as lembranças e os esquecimentos de si, dos lugares, das 

pessoas e das dimensões existenciais do sujeito narrador. É evidente 
que a memória inscreve-se como uma construção social e coletiva e 

vincula-se às aprendizagens e representações advindas da inserção do 
sujeito em seus diferentes grupos sociais. (SOUZA, 2007, p. 4) 

O processo formativo no mestrado foi descrito como um período 

complexo, com diversas dificuldades, em etapas que foram superadas, uma a 

uma, em cada tempo de amadurecimento, um desenvolvimento que foi se 

constituindo nas professoras ao longo de todo o curso e propiciou novos 

conhecimentos para a vida e para a profissão. Segundo as falas de algumas 

professoras, a formação inicial e/ou as formações continuadas oferecidos por 

órgãos educacionais não lhes preparam de modo eficiente para a pesquisa e a 

escrita científica. Todas as professoras apontaram para sentimentos de angústias 

no momento de elaborar o texto dissertativo, sendo descrito como um momento 

de solidão, mas também, de crescimento pessoal e formativo.  

O mestrado oferece vagas na modalidade especial, duas vezes ao ano, o 

que permite aos interessados cursar disciplinas que compõem a estrutura do 

mestrado, bem como conhecer mais sobre a estruturação, organização e a 

dinâmica do curso. Estas podem ser validadas no caso de os sujeitos ingressarem 

no curso do mestrado, após alcançar aprovação no processo seletivo, 

aproveitamento estes créditos em seu histórico. Esse foi o caso da professora 

Anita, que participou de duas disciplinas, sob esse regime, e em sua fala é 

possível registrar que este período colaborou para seu entendimento de 

demandas que seriam vivenciadas por ela no momento de seu ingresso no 

mestrado.  

[...] Quando eu entrei no curso como já tinha feito duas 
disciplinas como aluna especial, então, eu não tive muita 
dificuldade. Já sabia que eu tinha realmente que estudar, que eu 
tinha que me dedicar. Eu tinha dedicação exclusiva para estudar, 
pude me dedicar ao mestrado, consegui um afastamento do 
estado e da prefeitura, então isso foi muito bom, porque eu tinha 
tempo e dedicação exclusiva para o mestrado pude me dedicar 
durante o período que eu fiz o mestrado de forma contínua, o 
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foco era apenas o estudo para o mestrado. [...] Quando você está 
no mestrado, que você tem a pesquisa, que você realiza a 
pesquisa, foi nesse momento que eu me desesperei. E vi outros 
colegas também se desesperando, porque o momento é de 
angústia. Às vezes você faz uma pesquisa e não dá certo, aí você 
tem que voltar novamente, você tem que reiniciar todo o 
processo, como foi o meu caso. E você precisa encontrar um 
caminho, então o orientador está ali para lhe dar uma ajuda, mas 
por mais que ele saiba qual o melhor caminho é você que deve 
percorrer [...]. (Excerto da narrativa de Anita) 

[...] mas quando você tá lá, a princípio no primeiro ano são 
muitas disciplinas, eu tive no primeiro semestre seis disciplinas, 
cinco disciplinas e mais o estágio à noite, então, é muita coisa 
para você ler, muita leitura, e você acaba não dando conta de 
muita coisa[...]. (Excerto da narrativa Viviane)  

A fala da professora Viviane evidencia que, diante das demandas do 

mestrado, as licenças para estudo junto as secretarias de educação estadual e 

municipal, foram condições decisivas para que ela realizasse seu processo 

formativo. Discorre sobre a importância deste tipo de incentivo para o professor 

que está em atividade, sem o qual seria impossível dedicar-se integralmente ao 

processo de formação no mestrado, aos estudos, leituras, atividades 

complementares, como também descreve a professora Anita, assim como Bertha 

e Simone.  

O processo formativo do mestrado foi narrado como um percurso 

complexo, “dificultoso”, com etapas a serem superadas, mas que promoveu 

entendimentos e reavaliações e reflexões em relação a atuação docente, e resultou 

em mudanças no modo como a colaboradoras se percebem, como passaram a 

perceber suas relações pessoais e com o mundo do trabalho. Reavaliar seu modo 

de ensinar, sua interação com sua área de ensino, com sua prática, deve ser uma 

constante na profissão de um professor (BRASIL, 2000), e tais mudanças são 

possíveis por meio da inserção dos professores no campo da pesquisa voltada 

para sua própria prática.  O processo de angústia, descrito pela professora Anita, 

está associado a pesquisa que a mesma desenvolveu, voltada a sua prática, no 

ensino de Química.   

[...] O trabalho de intervenção não é fácil, é um trabalho mais 
difícil, ele exige mais do que uma pesquisa. Quando você não faz 
a intervenção, quando você usa apenas um referencial teórico, 
quando você observa alguém ou quando você faz entrevista e 
você faz uma análise, isso talvez seja mais fácil do que se você 
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escolher ir para a sala de aula, como foi meu caso. Fazer uma 
intervenção. Mas eu não me arrependo, eu aprendi muito, e você 
realmente só percebe quanto foi importante depois que você 
passa, então no momento que você (pausa) eu chego me 
emociono. O momento que você tá passando por aquelas etapas, 
você acha que não vai dar conta. Eu nunca me arrependi de ter 
feito a seleção do mestrado, mas tem momentos você acha que 
não vai conseguir, que você realmente tem que parar e respirar, 
para você achar energias para recomeçar[...]. (Excerto professora 
Anita)  

O afastamento para estudo também foi solicitado pelas professoras 

Viviane, Bertha e Simone. Apenas Ruth não conseguiu afastamento para estudo, 

pois a mesma era vinculada à rede estadual de ensino pelo sistema REDA, do 

qual ela pediu desligamento por conta do mestrado. No regime estatutário do 

professor, esse afastamento é descrito como um direito, incontestável, ao qual 

não cabe a imposição de condições para que seja concedido, mas como relatou 

Simone, nem sempre esses direitos são respeitados. Essa colaboradora descreveu 

dificuldades para cumprir algumas etapas do mestrado, algumas disciplinas e o 

estágio docente em seu primeiro ano no mestrado, período em que precisou 

conciliar a formação e o trabalho, em regime de 40 horas, em duas escolas 

localizadas em distritos diferentes. Essas condições de trabalho proletarizam a 

profissão, e dificultam a constituição da identidade e o desenvolvimento 

profissional (NUÑEZ; RAMALHO, 2004; GIROUX, 1997). Essa situação 

desencadeou alguns conflitos entre essa colaboradora e alguns professores do 

mestrado, os quais buscavam evidenciar a importância em se cumprir da melhor 

forma os créditos disciplinares. Contudo, a professora aponta que a formação não 

poderia causar prejuízos, ou estar acima, de seu trabalho, o que nos remete ao 

sentimento de compromisso com suas atividades docentes. 

[...] Então, quando terminou as disciplinas, todo mundo da 
minha turma: “ah, tu vai ver! Ano ruim é agora que é o ano de 
escrever. Não. Para mim o meu pior ano foi o ano das disciplinas. 
Porque eu tinha que trabalhar e eu tinha que ler os textos e eu 
tinha que assistir aula e eu tinha que fazer artigo de não sei quem, 
tinha que fazer trabalho de não sei quem. Menina, quando fazia 
aquelas dinâmicas que era para fazer na hora a atividade e eu 
estava “morta”. Era de chorar fia. Era de chorar. Então foi muito 
difícil. Não que a escrita tenha sido fácil. Mas ou lia “trocentos” 
milhões de textos, ou eu preparava aula. Ainda mais eu que 
trabalhava em outra cidade, então eu dava 40 horas, de manhã 
eu ia para a cidade A, de tarde voltava para UESB para assistir 



113 
 

aula do mestrado, e de noite voltava para dar aula a noite na 
cidade B. Ou seja, eu tinha três turnos [...] assistia aula a tarde 
toda e ainda assim, tendo que ouvir de alguns professores falar: 
“Ah não, pera aí, você escolheu isso” [...]  Tipo, ia dando seis 
horas, aquilo me matava, e o professor virava e dizia: “Tem que 
saber o que é prioridade para você agora”, e eu ficava -“Como 
assim?”, “O que é prioridade para mim agora?!”.  “Não...pera aí, 
é meu emprego, É minha fonte de renda”. O mestrado é muito 
importante, claro! É uma formação, mas “Pera aí!”. “Como assim 
prioridade?!”. “Eu vou faltar no trabalho que prioridade era o 
mestrado?!”. [...] Então, foi um ano horrível de 2014, aí eu parei, 
parei de ter o prazer em ensinar, por isso que eu falei que foi 
também um processo de formação me que deformou. Eu parei 
de alimentar minhas redes, eu não fazia mais experimento. Eu 
me vi, entrando para dar aula, com meu caderno de 
planejamento em branco porque eu não tive tempo, eu dava aula 
de manhã, assistia aula na UESB de tarde e dava aula a noite. [...] 
Era uma coisa que eu falava sempre no mestrado que é na área 
de educação, eu acho que é para educadores, educadores, né?! 
Tem que ser. Essas pessoas podem já estar em, em serviço. Se elas 
estão em serviço e não saem, não são liberadas, elas vão fazer o 
mestrado como? [...].  (Excerto da narrativa de Simone)  

A não liberação no primeiro ano do mestrado pela SEC-BA propiciou um 

processo de formação conturbado para esta professora, e percebemos que a 

mesma, em seus entendimentos,  não relaciona a situação vivenciada por ela à 

negativa de um direito garantido pela LDB 9.394/1996, bem como o Estatuto do 

Servidor Público do Estado da Bahia (Lei 6.677/1994) e o Estatuto do Magistério 

Público do Ensino Fundamental e Médio (Lei 8.352/2002). Ao contrário, ela 

associa as dificuldades apenas a organização e estruturação do mestrado. Esse 

fato nos chama atenção por esperarmos que este tipo de formação continuada 

promovesse uma percepção mais crítica sobre direitos do trabalhador do 

magistério, os quais estão sendo questionados, em um momento histórico em 

deveriam estar melhor consolidados, entre outras condições de trabalho. A 

professora fala de uma “deformação”, pois passa a não mais se dedicar ao 

planejamento diante de suas demandas, entre a profissão e a formação, e aponta 

ao final para as metodologias empregadas no mestrado que são, de acordo a 

professora, quase sempre pautadas em leitura de textos, por vezes desconexas à 

pesquisa que estava realizando. As colaboradoras Anita, Viviane corroboram em 

alguns aspectos com a Simone, como mostram os excertos a seguir. 

[...] o mestrado ele exige bastante, são muitas leituras, cada 
professor, diante da sua disciplina faz as suas cobranças, então 
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realmente você tem que ter um horário de estudo para que você 
consiga corresponder ao que estão lhe cobrando, para que você 
possa fazer um bom curso [...]. (Excerto da narrativa Anita)  

[...] então, a expectativa que a gente cria é que você vai sair assim, 
com uma carga de conhecimento muito grande. Mas quando 
você chega no segundo ano que você vai escrever, na minha 
concepção, por mais que você tente relacionar com aquilo que 
você estudou na disciplinas, porque parece que são duas fases 
diferentes, a das disciplinas, para depois fazer a ponte com sua 
escrita do projeto da sua dissertação. Mas ainda assim eu não sei 
se consegui fazer isso. Parece que ficou assim- as disciplinas e 
depois a parte escrita, como se uma coisa fosse independente da 
outra. [...] então, eu tive muita dificuldade de escrever, colocar 
em prática aquilo que eu aprendi nas disciplinas, para colocar 
em prática na dissertação. Então eu não sei se é uma dificuldade 
minha, ou se realmente é assim que acontece, mas eu percebi que 
foi assim. Ficou parecendo que estava deslocada, o que eu vi nas 
disciplinas não deu para fazer um encaixe no momento da 
escrita, de definir o projeto, a metodologia, teóricos, a parte de 
teóricos mesmo: Quais teóricos eu vou trabalhar? Então, isso foi 
muito difícil. [...]. (Excerto da Narrativa de Viviane)  

Essa fala aparece, de modo mais discreto, nas falas de Ruth, Simone e 

Bertha, nos quais essas descrevem, mesmo que de modo inicial, a falta de 

coerência dos conteúdos abordados ao longo do percurso do mestrado com a sala 

de aula. No entanto, ao longo das narrativas algumas professoras construíram 

reflexões, ponderações e reconsiderações a respeito dos conhecimentos 

trabalhados no mestrado, os quais foram incorporados por estes professores, e os 

quais têm promovido mudanças em relação à docência. Acreditamos que esses 

momentos das narrativas se configuraram como processos de reflexão sobre o 

mestrado no momento da narrativa, e como descrevem Nuñez e Ramalho (2005), 

por meio de uma autotransformação, que resultam em transformação do fazer 

docente dos professores. Acreditamos que tais inquietações são oriundas de um 

modo diferenciado de aprendizagem, para as professoras, sem receitas prontas, 

sem manuais, uma formação em que os conceitos e conteúdos não foram 

simplesmente apresentados, mas sim construídos. 

Em suas falas, Anita, Viviane, Bertha e Simone, são descritos como 

momentos extremamente complexos, angustiantes e exaustivos, mas que ao 

longo do processo tais dificuldade são transpostas, em um processo contínuo, 

dentro do mestrado. 
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[...] eu venho de uma formação, que inicialmente eu tive uma 
formação, que para mim, foi uma formação inicial meio que 
difícil, né, por conta né, de todas as dificuldades que eu tinha né, 
de trabalho, e na época mesmo que eu tive essa formação, então, 
eu tive muita dificuldade na questão da escrita da dissertação e 
ainda tenho, eu sempre trabalhei com disciplinas da área, agora 
que eu estou trabalhando com ciências, [...] mas sempre trabalhei 
com matemática, física, química, então era uma coisa mais de 
exatas, na escrita eu sempre tive dificuldade, mas não foi fácil, eu 
digo que não foi fácil, mas ainda assim a gente consegue superar 
e vencer[...]. (Excerto da Narrativa de Viviane)  

[...] o processo de pesquisa é o momento em que você sofre 
muito, é o momento em que você, em alguns momentos, acha 
que não vai dar conta, tem horas que você acha que vai ser 
impossível você concluir a pesquisa, mas ao mesmo tempo você 
vai conseguindo vencer etapas e vai ficando mais fácil, então 
você tem que separar as coisas por etapa. Eu fiz primeiro o meu 
referencial teórico, então depois que eu fiz o meu referencial 
teórico, que ficou mais claro, aí eu pude ir para o campo, então 
fui e fiz meu trabalho [...].  (Excerto da Narrativa de Anita)  

[...] Muitas vezes você entra no mestrado achando que é uma 
coisa, e é outra. Uma das coisas que eu aprendi foi realmente a 
escrever, porque você pensa que sabe, na realidade você 
descobre que você não sabe nada. É estressante, é, não vou dizer 
que é uma coisa assim que flui com uma rapidez, não fui, não é 
assim, a gente passa por muitas situações[...]. (Excerto da 
Narrativa de Bertha)  

A definição do campo investigativo também foi apresentada por algumas 

professoras como complexo no processo formativo. Esse obstáculo foi ainda 

associado a limitações com relação a escrita. Viviane destaca que esses fatores 

resultaram na solicitação de prorrogação da licença para estudo junto aos órgãos 

com os quais tinha vínculo efetivo na época, para a defesa de sua dissertação.  

[...] eu tive muita dificuldade em definir o que eu realmente ia 
trabalhar, porque minha orientadora trabalhava com 
determinada temática, e era assim algo muito distante da minha 
realidade. Então, acabou que no início eu tive muita dificuldade, 
para definir o que eu realmente iria trabalhar no meu projeto. 
Porque o que eu gostaria mesmo de trabalhar, não estava muito 
difundido, que era a questão das tecnologias. Então, nesse 
período foi muito difícil, tanto que eu tive que prorrogar a minha 
licença, afastada, tanto da rede estadual quanto municipal. Eu 
fiquei afastada para estudar, tive que pedir prorrogação para 
estudar, por mais 6 meses, para concluir o mestrado, por conta 
da dificuldade em definir esse tema, e depois de trabalhar esse 
tema, durante o período da escrita. Não foi fácil[...]. (Excerto da 
Narrativa de Viviane) 

A professora Ruth não narrou problemas e/ou dificuldades no processo 
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de escrita, sendo esse momento descrito de modo natural, sem sentimentos 

angustiantes ou negativos. Essa professora ingressou no mestrado um ano após 

concluir a formação inicial, e esse curso apresentava um currículo mais 

atualizado. Já as demais colaboradoras permaneceram afastada da academia por 

um tempo considerável, como pode ser averiguado na Tabela. Acreditamos que 

essas condições podem ter colaborado para as dificuldades narrados em relação 

a construção das dissertações.  Contudo, compreendemos que outas questões 

pessoais, individuais, familiares e subjetivas, permeiam este processo.  

A professora Simone descreve seu processo de escrita de modo 

extremamente detalhado e aborda diversos aspectos com relação as dificuldades 

no momento da construção da dissertação. Contudo, explicita que ao final do 

processo consegue realizar esta etapa, de modo rápido e satisfatório, com o 

auxílio de seu orientador.  

[...] eu terminei as disciplinas em dezembro, né?! Sabe quando 
foi que eu comecei a escrever meu texto? Em setembro do outro 
ano. Setembro! Eu fiquei de janeiro a setembro sentada, olhando 
para parede. Eu inventava que eu tinha que lavar roupa, varrer 
a casa, passar pano. Eu inventava tudo que tu pode imaginar, 
para não pegar no texto [...] Eu tinha uma página e meia em 
setembro, eu qualifique dia 18 de Dezembro com 99 páginas, eu 
produzi de outubro a novembro 100 páginas, quase. [...] Eu 
cheguei a reunir com o professor “A” e falar assim... “Olha eu 
tenho isso aqui. Uma página e meia. Eu só tenho isso aqui. Tu vai 
me dizer, se tu achar que dá tempo fazer ainda, eu começo a 
fazer, senão, professor “A”, tu me diz logo que eu desisto logo 
disso”, [...] Quase eu desisti. [...] Aí voltei, peguei o ritmo e 12 de 
maio eu defendi, era para ser em março, aí protelou um 
pouquinho. Aí foi 12 de maio que eu defendi. Você pensa em 
desistir. Daqui a pouco você anima. Daqui a pouco você pensa 
em desistir. Foi o tempo todo assim, querendo desistir, e não sei 
como não acabei desistindo[...]. (Excerto da Narrativa de 
Simone) 

[...] mas quando você estuda você consegue compreender 
realmente o seu referencial teórico para pesquisa tudo fica mais 
claro, e você consegue realmente desenvolver um trabalho com 
coerência; Então hoje eu percebo que a orientação que o 
professor fez foi uma orientação correta, ainda que no momento 
eu queria que ele me ajudasse mais. Eu ficava: Deus, porque que 
não me ajuda mais? Por que ele não me ajuda a fazer esse 
sumário? Por que ele não senta comigo? Aí depois eu fui 
entender que era porque a pesquisa era minha. Então eu que 
tinha que fazer aquele trabalho até para que eu pudesse ter um 
amadurecimento, e se no futuro eu quisesse regressar e fazer 
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uma nova pesquisa, eu saberia de onde eu deveria iniciar, e como 
deveria prosseguir, quais os caminhos deveria percorrer[...]. 
(Excerto da Narrativa de Anita) 

O sentimento de incapacidade, que remete a uma desvalorização pessoal 

foi descrito por Anita, Viviane e Bertha, bem como falas direcionadas a 

sentimentos de desistências, algumas vezes mais intensos como é o caso de 

Simone, mas sempre associado à escrita do trabalho dissertativo. As relações 

entre as professoras e seus orientadores foram descritas por Anita e Simone como 

fundamentais para o desenvolvimento e tomada de consciência de seus papeis 

dentro da pesquisa, durante e após esses momentos de inquietação. As relações 

entre Bertha e Ruth e seus orientadores não foram elencadas em suas narrativas. 

Viviane, ao tratar da orientação, descreve dificuldades em se adequar a linha de 

pesquisa de seu orientador (a). As relações entre os pares, colegas de profissão e 

do mestrado só foi apontada pela professora Anita, que discorreu a importância 

de dialogar com estes de modo a encontrar caminhos para superar sentimentos 

de inquietude e desmotivação. 

Como afirma Josso (2010) ao relatar o que foi vivido, o narrador realiza o 

ligar e religar de si, e refletir sobre si no processo e também sobre o processo. Ao 

narrarem sobre o processo formativo no mestrado as professoras colaboradoras 

realizaram um processo de reviver suas experiências passadas, e apontaram seus 

processos de reflexão, no tempo narrado, mas também a partir de suas narrativas. 

Essas professoras discorreram sobre si, sobre seus entendimentos e sentimentos, 

e na dinâmica de ir e vir, no passado e no presente, estas conseguiram apontar 

para mudanças formativas, pessoais e intelectuais em decorrência das discussões, 

das leituras, da estruturação desta formação continuada. O processo formativo 

no mestrado se configurou para estas como um desafio, complexo, e por vezes 

angustiantes. Em suas falas, no entanto, registramos sentimento de orgulho, 

empoderamento, desenvolvimentos intelectuais, pessoais e profissionais.   

 

5.4 Chegou a mestra! Como ocorreram os movimentos de retorno das 
professoras à escola? 

 

A profissão professor sempre esteve associada a um local de 
trabalho, de sujeições, para os professores se manterem na profissão e 
na área que escolhemos para atuar, mas deve estar e continuar sendo 
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de luta, por meio de associações, de sindicatos, de informações, de 
debates, de leituras, de pesquisas, por melhores condições de trabalho 
docente, de valorização profissional. (SOARES; BRITO, 2017, P. 9) 

 
Em relação aos retornos para a escola, encontramos nas narrativas das 

professoras falas que evidenciam momentos e sentimento de angústia, desilusão 

e estranhamento com a profissão, associados a algumas condições de trabalho 

que lhes são apresentadas no momento do regresso. Algumas professoras 

explicitaram acreditar que ao retornar poderiam auxiliar suas unidades escolares 

por meio de uma atuação de orientação, com os colegas e gestão, no entanto, elas 

tiveram que se adequar a novas rotinas e a lecionar disciplinas fora de suas áreas 

de formação, aliadas o enfrentamento de problemas sociais que se agravaram no 

ambiente escolar durante o período de afastamento. É interessante observar que 

cada professora descreveu este momento de modo muito particular, no qual as 

narrativas sobre o regresso à escola e a sala de aula, apresentam elementos 

diferenciados, que estão diretamente associados as identidades e subjetividades 

das professoras.  

[...] meu choque maior talvez tenha sido em relação à sala de 
aula, por que você fica fora por dois anos, e quando você retorna, 
você acredita que você vai encontrar algo diferente. Mas você 
não encontra, você encontra seus alunos em versões pioradas, em 
termos de disciplina, e às vezes a gente fica assim, sem saber o 
que fazer, porque são questões que estão fora de seu alcance [...] 
Em relação ao retorno depois do mestrado eu tomei um choque 
muito grande de realidade [...] no município quando retornei, eu 
tive que enfrentar uma situação que eu não queria. Porque, 
quando eu sai, para o mestrado, eu ensinava ciências, quando eu 
retornei eu tive que lecionar educação para a Sexualidade. [...] no 
mestrado a gente viu uma disciplina com o prof. “A”, onde a 
gente viu um pouco dessa questão da sexualidade. Então, 
procurei outras alternativas de trabalhar, e no mesmo momento 
fui convidada a participar de uma pesquisa nesta área de 
conhecimento, junto ao mestrado, como colaboradora. E aí eu 
tive muito suporte, tive o contato com muitos materiais, e 
realmente eu comecei a gostar, não tive o que reclamar, tanto que 
terminei o ano de 2016 solicitando a direção da escola que no ano 
de 2017 eu continuasse lecionando a disciplina Educação para a 
Sexualidade [...]  Você sai com mil ideias. Você vai fazer o projeto 
tal. Você vai fazer publicação. Você vai escrever artigo, participar 
de eventos. Mas quando você volta para rotina de professor de 
Educação Básica, e você tem que estar 7 horas na sala de aula, 
sair 11 horas, entrar na outra as 13 horas, sair 17:30 horas, com 
vários planejamentos para você fazer não é possível. Ainda que 
eu só ensine no nível médio e na minha disciplina, eu tenho que 
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correr atrás! Porque tem questões de ENEM, de atualidades, que 
eu tenho que buscar. Então, assim, você não acha tempo para 
academia, porque o tempo que você tem para academia é o 
tempo que você tem para em casa para sua família, então você 
tem que escolher[...]. (Excerto da Narrativa de Anita)  

[...] Mas aos poucos eu estou retomando isso aí, porque assim, a 
gente também tem uma instabilidade estadual, um ano você 
trabalha com uma disciplina, no outro você não sabe se você vai 
ficar com aquela disciplina, por conta de número de alunos que 
diminui, ou coisa desse tipo. E ano passado eu comecei a 
trabalhar à noite em outra escola, justamente por conta de ter 
ficado excedente na escola que eu estava. Eu estou trabalhando 
com EJA, matemática e física. Então, realidades diferentes, então 
estou bastante sobrecarregada este ano. De manhã trabalho com 
ensino fundamental, tarde com ensino técnico e à noite com 
ensino do EJA. Então, eu estou com esses três segmentos e 
preciso dar conta de tudo de alguma forma, eu preciso dar conta. 
[...]. (Excerto da Narrativa de Viviane) 

[...] quando eu cheguei no colégio, obviamente eu tive uma certa 
rejeição dos alunos, porque no meu lugar tinha um professor 
bonitão, lindão, e que paquerava todas as meninas. Ele 
obviamente não esperava sair até o final do ano, quando ele 
soube que eu ia voltar, ele não gostou. E aí eu senti por parte dos 
meninos, principalmente do primeiro e segundo ano, uma certa 
rejeição, porque trocou o professor lindo, maravilhoso, 
principalmente as meninas, inclusive até um aluno foi expulso, 
porque ele chegou nas redes sociais, ele não se referiu a mim, ele 
se referiu a direção do colégio, que a direção era um monte de 
XXXXXX, porque estava retirando o professor dele.[...] Com 
relação a escola obviamente a direção me abraçou, muito bem, 
me acolheu muito bem, colega de todo mundo, uma nova mestra 
que chegou, que coisa maravilhosa, isso é muito bom. Na outra 
escola da mesma forma [...]. Mas, também no outro colégio, “D”, 
meu retorno foi bem caloroso por todos os colegas. Também fui 
muito bem recebida depois do mestrado, primeiro porque eles 
colégio “D” acham que você vai trazer coisas diferentes, vai 
melhorar a educação. Inclusive lá no colégio “E” eu só trabalhava 
com ensino médio, isso também com o fato de fazer mestrado, 
mas fui bem acolhida [...]. (Excerto da Narrativa de Bertha) 

[...] Quando eu terminei o mestrado eu me dei conta de que eu 
vivia em um mundo, o mundo acadêmico. E é lindo. Vivia no 
mundo que não tinha muita correlação como o trabalho. Após o 
mestrado eu fiquei desempregada, eu fiquei desempregada uns 
6 meses. Eu fiquei procurando trabalho, e nisso eu fui atuar em 
uma escola pública, eu consegui um contrato pelo estado, fiquei 
acho que uns oito meses. Na época não foi nem REDA, foi PST 
(Prestação de Serviço Temporário). Porque você sai de um 
campo, em que você tem bolsa, você tem incentivo, tem 
financiamento para estudar tranquilo. Mas isso acaba, e quando 
você não tem algo fixo, como a questão do concurso, você vai 
procurar algo para fazer, e na época não tive, não teve nenhum 
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concurso de nível superior, aqui na UESB. [...]. (Excerto da 
narrativa de Ruth)  

[...] o regresso também é complicado! Porque mais uma vez é um 
envolvimento psicológico da pessoa. O que eu vou te contar 
agora, partiu, acho, que mais de mim, do que dos outros. [...] 
Quando eu voltei eu tinha uma sensação que eu tinha ficado de 
fora de tudo durante um ano, e eu cheguei ali no meio do ano 
sabe, e caí de paraquedas. O mais agravante foi que eu tinha 
acabado de voltar nessa escola, eu tinha sido removida em no 
início de 2015. Só estive nesta escola cinco meses na escola 
construindo relações. Em cinco meses você não constrói nada 
muito sólido.  Aí fiquei um ano fora. Quando retornei, teve 
aquela questão de conversa: - “oh, fulano saiu para um 
mestrado.”. Tem isso né?! Tem um olhar sobre isso também. Não 
sei se de repente alguém pensa assim: “Tá de licença, tá em casa! 
” Não sei. Quando eu voltei, eu senti, e por isso que eu falei que 
o sentimento é meu, mas eu senti que eu estava isolada. Tipo, 
todo mundo estava bem amigo, tinha chegado professor novo, e 
eu não tinha construído relações muito sólidas. Passei poucos 
meses antes de sair de licença. Uma professora que chegou 
depois de mim e já estava toda enturmada sabe, eu me senti 
deslocada, aí eu me fechei no meu mundo ali. Então, juntou o 
sofrimento de lidar com os alunos, estava me sentindo insegura, 
e o sofrimento em me sentir uma estranha ali, que todo mundo 
estava unido. Na hora do intervalo e todo mundo conversando, 
aquela algazarra, não sei o que, não sei o que... e eu ficava meio 
assim né, cheia de dedos. Aí piorava quando algum colega 
falava: “Olha a mestre! Chegou a mestre”. Poxa, para quem não 
sabe que eu estava num mestrado vai me colocar naquela 
situação chata: “Oh, ela é mestre! ”, um negócio chato. Você fica 
naquela coisa, assim, parecendo que você está num nível maior 
que os outros, entendeu? E quem fala assim não pensa assim, está 
fazendo com brincadeira. É teu amigo, mas os outros podem 
olhar desse jeito. Eu ficava com medo do outro olhar para mim. 
[...]. (Excerto da narrativa de Simone) 

 
A professora Anita, Viviane, Bertha e Simone narram sobre sentimento de 

deslocamento em relação a realidade escolar. A falta de estabilidade em relação 

as condições para o exercício da profissão, onde temos desde alterações em carga 

horária, disciplinas, ambiente escolar, processos de rejeição por parte de alunos 

e colegas de trabalho. No entanto, também relataram que buscaram alternativas 

para se adequar a tais situações e superá-las por meio de suas novas bagagens 

teóricas adquiridas no curso do mestrado, e deste modo, realizarem uma 

autuação que lhes permitam estar e permanecer na profissão de modo 

satisfatório, sem que a qualidade de ensino fosse deixada em segundo plano.   

Anita teve em seu retorno que ministrar aulas de educação para a 
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sexualidade, e o que a princípio foi um problema, superado por meio dos 

conhecimentos discutidos no mestrado. As relações entre os colegas em suas 

unidades escolares não se alteraram, esta professora relata que algumas novas 

parcerias se estabeleceram nas escolas. A formação no mestrado pode ter 

promovido disposição para trabalhos em grupo, de modo mais consolidado, 

como apontam Carvalho e Pérez (2003) uma formação adequada incide na 

melhoria do ensino realizado pelos professores.  

[...] Em relação aos colegas não houve muita mudança não. [...] 
rolava alguns comentários- “O mestre chegou!”. Coisas desse 
tipo assim. Não houve muitas mudanças em relação a isso. Aí 
quando a gente volta do mestrado as pessoas acham assim... 
quando você tem um grau a mais em relação a muitos os 
comentários são assim... que você tem um conhecimento maior 
em determinados momentos, que você pode expor sobre algum 
conteúdo. Aí, quando temos alguma reunião e te pedem para 
falar, te abordam assim: “Fala aí mestre!”. Coisa desse tipo. De 
comentários assim. Tipo como se você tivesse um conhecimento 
maior em relação aos outros que não tem o mestrado.Mas é só os 
comentários iniciais, mas também não influenciou muito não [...].  
(Excerto da narrativa de Viviane).  

[...] Eu percebi um reconhecimento da escola, mas valorização 
você não percebe. Não. Eu não percebo [...] eles querem 
professores com formação na escola. Também é o objetivo da 
escola ter pessoas com formações. Uma coisa é que eles gostam 
de ter professores com um bom currículo, mas assim (longa 
pausa), não me fizeram muitas cobranças. Não posso dizer que 
fizeram muitas cobranças. (pausa pequena) Até então não, não 
com muitas expectativas, muitas cobranças. No estado buscaram 
me colocar em outras funções, que acharam que eu poderia com 
minha formação, estar ajudando ainda mais a escola. Já no 
município a única coisa que eu percebo, realmente, é quando 
anunciam no começo do ano para falar aos professores iniciam 
assim: “Nós temos uma professora que é mestra aqui.”. Só isso. 
Mais nada. [...]. (Excerto da Narrativa de Anita) 

[...] No início, quando eu voltei, achei que as relações pioraram, 
tanto que me isolei, tanto que eu me isolei. Agora, se você pensar 
a maneira como você vem depois do mestrado, em relação a 
formação, o ser professora, por estar naquele ambiente ali, e 
servir àquela comunidade, acho que isso melhorou muito o 
entendimento que eu tinha do que era docência num papel ali, aí 
sim mudou de novo, mudou de novo porque a relação com esta 
menina mesmo, mudou, depois que ela fez esse, esse texto para 
mim, mas esse texto só veio porque eu mudei, é isso, eu mudei 
depois do mestrado. Não que eu não fizesse, mas o que eu fazia 
era muito mais focado para minha disciplina, sempre fiz[...]. 
(Excerto da Narrativa de Bertha) 
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As professoras relatam que não houve grandes considerações por parte da 

comunidade escolar em relação ao retorno, não lhes foi questionado nada sobre 

o processo, ou se de algum modo a formação poderia contribuir com as práticas 

docentes do professor, com a atuação dos colegas, com a gestão, ou às relações 

existentes na comunidade escolar. Nóvoa (2009) aponta que são justamente estas 

interações, no ambiente escolar, entre os educadores que se forja sentimento de 

pertença, a identidade do professor e o que leva esses profissionais a atuarem 

com mais comprometimento. A fala da colaboradora Bertha, que leciona em uma 

escola com regime diferenciado, militar, fica evidente que a rotina e normas de 

trabalho são tidas como imutáveis, o que denota nessa professora um sentimento 

de absoluta conformação ao que está posto. Essas condições de trabalho não 

promovem uma autonomia no fazer docente, o que se contrapõem a 

intencionalidade inicial da formação continuada - mestrado acadêmico, o qual 

perspectiva uma atuação voltada para um ensino, e neste caso especificamente o 

ensino de Ciências, que permita a professores e alunos uma atuação mais efetiva 

e crítica em sociedade. (BRASIL, 2017). 

[...] Eu, de jeito nenhum esperava nada, sabia que ia encontrar da 
mesma forma. Na escola tem os projetos. A a gente sabe que o 
colégio tem um caminhar. Você é quem tem que se moldar. 
Lógico que se você tiver algum trabalho interessante, algum 
trabalho inovador, o colégio vai abraçar sim. Mas com relação a 
forma como o colégio iria me receber após o mestrado, não houve 
diferença. O colégio vai continuar com o seu sistema, é um 
sistema, hoje em dia a gente vê a escola como uma empresa. [...] 
Então ela segue seu curso, independente. Como eu falei, não 
importa se eu faço mestrado ou doutorado. Eles me veem como 
uma professora que nunca falta, uma professora responsável, 
que está sempre ali, que está sempre disposta a ajuda-los. É assim 
que eles me veem [...]. (Excerto da Narrativa de Bertha) 

[...] É muito difícil, muito raro, você vê pós doutores vindo 
concorrer aqui em Jequié, para você ver que são questões que 
perpassam a política, não tem para onde correr, você não tem 
oportunidades, entendeu, e aí eu fiquei sem essas 
oportunidades, aí o que é que você vai fazer, vai fazer aquilo que 
aparece né, você vai ficar sem trabalhar?-“Ah, porque eu sou 
mestre, eu não quero trabalhar em escola”...,então ( risos), as 
contas vencem né, a gente precisa sobreviver, “ ah, porque eu sou 
mestre, sou mestre e não posso trabalhar na educação básica, 
porque eu tenho um título” ( risos), isso não conta na hora de 
pagar as contas, né assim?! Então, isso é a realidade, então você 
sai de um mundo, que é o mundo acadêmico, e vai para um 
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mundo do trabalho, que nem sempre tem as oportunidades que 
você espera, e no meu caso não teve, entendeu, então o que foi 
que eu fiz, eu fui trabalhar em escola pública com educação 
básica, aí fiquei... acho que uns oito meses, no ano acho que de 
2015, 2015, no ano de 2016 eu fui convidada por uma escola 
particular. [...]. (Excerto da Narrativa de Ruth) 

A colaboradora Ruth para ingressar na formação do mestrado teve de 

pedir desligamento da rede de ensino estadual, na qual atuava em sistema 

Regime Especial de Direito Administrativo- REDA, o qual é valido por dois anos 

e seis meses, podendo ser renovado por mais dois anos. Após o término do 

processo formativo ela não conseguiu de imediato espaço no mercado, e o 

vínculo obtido foi o regime Prestação de Serviço Temporário -PST, seis meses 

após a conclusão do mestrado. Esses dois regimes se diferenciam muito em 

relação a condições de trabalho e valores de remuneração, sendo este segundo 

um vínculo que oferece condições ainda mais precárias para atuação docente. 

Essa colaboradora se direcionou para a rede privada de ensino. Seu relato nos 

causou extrema indignação, pois a mesma descreve situações que vivenciou, e 

ainda segunda esta, vivencia assédio sexual e moral por parte de um dos gestores 

da unidade escolar. Ainda completa afirmando que vem sofrendo nos últimos 

dois anos nesse ambiente, mas que até o momento da coleta de sua narrativa, esse 

vínculo era a única opção para o exercício da profissão nas redes de ensino na 

cidade de Jequié.  

[...] porque uma situação dessa é muito constrangedora. É aí que 
você vê que parece que tudo o que você aprendeu, tudo o que 
você estudou, não vale muito a pena entendeu?! É uma questão 
difícil, e até semana passada ele me chamou, e falou que não 
sabia se eu ia continuar na escola, e eu falei tudo bem (pausa) 
porque o que ele quer uma relação intima comigo... então tudo 
isso a gente passa na educação, pode ter sido só eu. Mas, 
também, muitas podem ter passado por isso também né. E você 
pode colocar, porque isso acontece, eu faço questão que você 
coloque, eu faço questão. E isso em uma escola privada. Então a 
educação é uma ferramenta de interesse, entende, infelizmente 
isso acontece. No setor público a gente pode ter sim, uma 
valorização financeira, um campo de trabalho maior, um 
incentivo. [...]. (Excerto da narrativa de Ruth) 

Sobre encontros e desencontros no retorno, a professora Simone relata um 

estranhamento que resultou em um processo de adoecimento, que foi 

diagnosticado e tratado. Segundo a professora esse processo foi também, 
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resultado da atuação que passou a desenvolver no primeiro ano do mestrado, 

quando teve que conciliar trabalho com a formação. Ela utiliza o termo “[...] a 

formação me deformou[...]” para descrever um processo de descolamento com a 

profissão, onde passou a atuar de modo mais técnico. Em seu retorno vivenciou 

a rejeição de alunos, que se opuseram ao afastamento da professora que lhe 

substitui no período de afastamento para o mestrado. Ela descreve que 

atualmente, tal dificuldade está sendo superada por meio de medicamentos e 

terapia.  

[...] Aí eu fiquei um ano de licença. Volto para sala de aula em 
junho de 2016, parecia que eu nunca tinha dado uma aula. Entrei 
na sala, minha perna não tremia não, ela balançava assim, óh 
(risos e demonstração). Um medo. Uma coisa que eu não sei o 
que era. Insegurança! E eu entrei. A primeira aula que eu dei, eu 
não esqueço, foi numa sala de nono ano, oitava série. Uns 
meninos enormes. E eu tinha ido de sapatilha (risos). Hoje, 
analisando né, essa ideia de eu estar pequena, e eles estarem 
grandes. Eu estava com medo, me sentindo pequena, em outro 
sentido, que loucura! Aí eu fiquei. Menina, eu demorei um 
tempo bom, para me recuperar. [...] Eu procurei o médico. Fiz 
algumas consultas e tal. Aí ele chegou a conclusão do que eu já 
sabia, né! Que eu estava com um TOC e transtorno de ansiedade. 
E várias outras coisas juntas, misturadas, estava piorando esse 
quadro de insegurança, entendeu?! E por isso esse retorno foi tão 
difícil depois do mestrado [...] parece que...eu desaprendi. 
Desaprendi [...] Eu estava com medo, entendeu?! E eu não sou 
uma pessoa de ter medo de nada. Eu sou super...sabe?! Bem 
resolvida com tudo. E passei por isso. Eu aprendi a ser professora 
de novo, duas vezes. Lá no início e agora, no retorno. Depois 
desse retorno parece que comecei de novo. É, eu nunca pensei 
nisso. É. Realmente. Você chega com uma bagagem diferente [...]. 
(Excerto da Narrativa de Simone).   

Essa fala nos permite inferir que esta professora vivenciou um processo de 

desconstrução de práticas pedagógicas que faziam parte de sua atuação. Esse 

processo fomentou sentimentos de incertezas, insegurança, inquietações, receios, 

mas como ela mesmo narra, após um período para acomodação dos novos 

saberes, construiu uma nova possibilidade de ensino com os conhecimentos que 

foram apreendidos na formação Stricto sensu.  

Ao narrarem sobre o retorno para o campo do trabalho, as professoras 

apontaram alguns aspectos tais como a instabilidade nas condições de trabalho 

no retorno. Algumas professoras foram realocadas, sendo remanejadas em 

novas unidades escolares, em cursos técnicos, em outros casos não há garantias 
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no retorno de lecionar dentro da área de conhecimento. Em algumas falas foi 

registrado sentimento de frustração para com as lembranças do retorno para as 

escolas para a sala de aula.  

Discorrem, também, que não há quase nenhum tipo de valorização ou 

reconhecimento por parte de seus pares, da gestão da Unidade Escolar ou 

mesmo dos órgãos as quais elas estão vinculadas, sobre a titulação alcançada, 

voltada para a aplicabilidade dos novos saberes destas professoras, mas que há 

um reconhecimento sobre o esforço, dedicação destas para a obtenção do título. 

Estas argumentam que não criaram expectativas para o processo de retorno, 

mas ao mesmo tempo descrevem que esperavam poder contribuir de algum 

modo com a rotina da escola, com as atividades desenvolvidas, e até mesmo em 

desenvolverem uma formação para seus pares. Percebemos nessas falas que as 

professoras apontam que os conhecimentos adquiridos não são melhor 

aproveitados no seu ambiente de trabalho na busca da superação de problemas.  

 

5.5 Formar-se mestre: o sentido da formação continuada para prática e a 
valorização da profissão  

 

Nesse tópico buscamos elencar percepções, sentidos e entendimentos das 

colaboradoras a respeito de suas práticas, de suas relações com a escola, com seu 

trabalho e com seus pares após a conclusão do mestrado, no qual as professoras 

sejam capazes de realizar e apresentar reflexões sobre esta unidade temática. 

Mudanças nas práticas de ensino são relatadas por todas as professoras, 

principalmente as relacionadas a reavaliação do que seria essencial ao alunado 

aprender. 

Nesse tocante, Anita aborda o referencial teórico de sua pesquisa, o qual 

tem sido incorporado em suas práticas no ensino de Química após o retorno a 

sala de aula. 

[...] Eu acho que a pesquisa, o referencial teórico que eu utilizei 
foi assim excelente, ele me fez reavaliar posturas em sala de aula 
que antes passava despercebida, e que hoje eu vejo colegas 
cometendo estes mesmos equívocos. [...] então hoje eu tenho 
cuidado maior para orientar os meus alunos quanto as tarefas, 
quanto as questões que eles podem responder [...] Eu corrijo 
todas as questões que eu passo, porque eu percebo que as vezes 
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dou essa autonomia para os meus alunos eles ainda não têm o 
amadurecimento que eles tem que responder todas as 
atividades, eu me sinto na responsabilidade, se eu passei eu 
tenho que corrigir, então eu percebo que esta questão das tarefas 
ainda é muito negligenciada pelos professores, principalmente 
na área de exatas, de Ciências da Natureza, e suas tecnologias. 
[...] e esse ano eu pude concluir isso com uma turma do terceiro 
ano, que eu trabalhei com os meus alunos, eu percebo que eu 
estou avançando, trabalhei com eles, eles puderam 
compreender, antes eu quem decidia tudo, hoje não [...] eu faço 
auto avaliação com eles, eu busco entender aquilo que eu fiz, que 
para eles não foi tão bom, que poderia ser diferente, que poderia 
ficar para eles, de modo que eles poderiam ter um retorno maior 
[...] você vai usar conhecimentos dos quais você se apropriou, 
que serão úteis na sala de aula, então eu faço uso do que eu 
aprendi na minha pesquisa de mestrado em sala de aula e eu vejo 
eu tenho resultados é...., eu percebo que meus alunos me 
atendem, e isso eu percebo por conta de uma formação, então eu 
já sei como direcionar, às vezes você tem até o conhecimento mas 
não sabe como direcionar, porque você fez uma formação, 
apenas ouviu alguém falar, mas quando você para, você estuda, 
você aplica, você realmente vê que tem uma aplicabilidade, então 
não é algo solto, é algo que você vê, a pesquisa que você fez na 
universidade ela é útil, para que você possa continuar 
desenvolvendo em sala de aula.[...]. (Excerto da Narrativa de 
Anita)  

É possível registrar na narrativa da colaboradora que os conhecimentos 

obtidos durante a formação no mestrado são compreendidos, por Anita, como 

contribuição para reavaliar e melhorar o que já é realizado pela professora, que 

passa a se agregar a seus saberes profissionais. Ressalta que a pesquisa que 

realizou no mestrado não atende em sua totalidade a realidade que vivência em 

sala de aula, segunda ela “[...] você não vai aplicar pesquisa, isso é claro, de um 

contexto amplo que você fez na universidade[...]”, mas ao longo de suas falas fica 

evidente a compreensão de que os conhecimentos mediados pelo estudo que ela 

desenvolveu são aplicáveis nas práticas que desenvolve. Chimentão (2009) 

corrobora com este pensamento quando destaca que as oportunidades de 

vivenciar novas experiências formativas podem promover uma nova forma de 

fazer e planejar a atuação do professor.  

Chama atenção a preocupação com a condução de tarefas e a percepção 

de que o processo de ensino-aprendizagem ocorre por meio da relação de diálogo 

direto entre professor e aluno. Ela discorre ainda sobre falhas dentro da prática 

do professor, e se coloca também nesses contextos de erros e equívocos na 



127 
 

atuação. Com base na fala dessa professora percebemos que ela se volta a um 

ensino mais autônomo, em que sua prática aparece intricada à sua 

responsabilidade dentro deste movimento, que centra-se na aprendizado do 

aluno, respeitando seus tempos e modos de apreender os conhecimentos 

trabalhados, com base no que eles têm a dizer. 

[...] Então eu já dou, eu já permito possam oferecer outras 
possibilidades, umas são possíveis, outras não, quando não são 
possíveis eu explico isso aqui que você sugeriu não é possível no 
momento, eu escuto, eu paro para ouvir o meus alunos, antes eu 
ouvia menos, eu acredito que eu ainda estou evoluindo, mas já 
consigo ouvir eles melhor [...] então eu faço atividades 
diferenciadas, eu permito que eles possam selecionar uma ou 
outra atividade, eu digo para eles que tem atividades que eu não 
posso permitir que eles não respondam toda, e que eles precisam 
demonstrar se eles estão entendendo, a forma que eu tenho que 
cobrar, ainda que seja tradicional, mas é uma forma que eu 
percebo se eu tenho ou não resultados, mas eu posso permitir 
possibilidade de apresentação de seminários, pode ser contado 
como atividade avaliativa, que ele possam fazer uma aula de 
campo, possa ser uma atividade avaliativa, que eles possam fazer 
um debate, então eu já comecei a ver outras possibilidades de 
avaliar, então eu percebo que nessa parte referencial teórico, ele 
foi assim fantástico, porque assim, eu uso ele, eu passei a usá-lo, 
em sala de aula, antes eu não deixava isso muito claro, né, 
quando eu fui investigada na pesquisa, então eu pude depois 
fazer essa auto- avaliação[...]. (Excerto de ANITA).  

A autorreflexão é realizada a partir de processos de avaliação com os 

alunos, sobre a sua atuação docente e a participação dos alunos nesse processo. 

A diversificação nas estratégias e métodos de ensino são também apresentadas 

como um meio de atender todas as formas de aprendizagem presentes em uma 

sala de aula. O que pode parecer simples revela uma tomada de consciência sobre 

a não homogeneização do ambiente escolar da sala de aula, que passou a ser 

entendida pela professora como um espaço de múltiplas culturas, contextos 

sociais e familiares, ou seja, o conceito de escola, de ensino se expandiu dentro 

das concepções da professora. A professora ainda explana que alguns dos 

problemas que a motivaram a buscar a formação no mestrado foram e estão 

sendo mediados por meio da teoria trabalhada em sua pesquisa, principalmente 

no que tange questões da indisciplina em sala de aula.  

[...]  é impossível dizer que o mestrado não trouxe contribuições 
em termos de conhecimento e... em termos de...abrir novos 
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caminhos, então, por exemplo, você vai concorrer a uma seleção 
de, seja lá do que for, você tem o mestrado, você tem aquele 
conhecimento, você tem o título, tudo abre... digamos fronteiras 
para você, para você adquirir outras oportunidades, então trouxe 
muitas contribuições no campo de trabalho e em outras atuações 
também, não só em sala de aula, mas outras formas de você 
trabalhar, não só relacionada a sala de aula, mas também em 
palestras, cursos, jornadas pedagógicas, as pessoas geralmente 
né, você tem a sua formação no ensino de ciências, no meu caso, 
as pessoas já, já te veem: Ah vou te chamar para fazer uma 
palestra com determinado tema na jornada pedagógica, em 
cidades próximas aqui, com pessoas que a gente tem 
conhecimento, né, então na minha área de atuação sem dúvida o 
mestrado contribuiu bastante e certamente irá contribuir [...]. 
(Excerto da Narrativa de Viviane). 

A professora Viviane associa as contribuições do mestrado a uma 

valorização pessoal e profissional, que foram adquiridas a partir dos 

conhecimentos trabalhados no mestrado. Evidencia que o título de mestre 

permite novas percursos profissionais direcionados ao contexto educacional, 

sendo a perspectiva de auxiliar em curso de formação para professores uma 

perspectiva que surge nesta fala. Ressalta que no campo de atuação se percebe 

mais engajada em problemas do contexto escolar, e que diante da problemática, 

e com base nos estudos que obteve no mestrado, vem planejando e executando 

ações no sentido de solucionar tais questões. Desse modo, essa professora 

evidencia a necessidade de se respeitar o modo como o aluno aprende, e o que 

aluno deve e tem direito de aprender em cada período formativo. 

Viviane também relata que antes do mestrado sua única preocupação era 

ministrar os conteúdos, cumprir o programa escolar. Essa visão foi modificada, e 

atualmente ela avalia que os alunos, para progredir no sistema educacional, 

devem ter adquirido a habilidade da leitura e escrita, o que só é possível se a eles 

forem oportunizados esses conhecimentos de forma efetiva, o que segundo Gatti 

(2013) é também resultado das interações entre os professores e seu campo de 

atuação, em que professore ensinam e aprende com seus alunos, com seus 

colegas, com a comunidade escolar e, esse processo depende da subjetividade de 

cada indivíduo.  

O ensino de Ciências é reavaliado como necessário, e por esse motivo, 

deve ter sentido, significado para o alunado. Nos chama a atenção o fato de a 

professora traçar uma relação direta entre as mudanças de sua prática docente, 



129 
 

citadas por ela, a características pessoais, em algumas convicções e 

entendimentos próprios, que foram aflorados e melhorados a partir das leituras, 

discussões e conhecimentos obtidos durante o processo do mestrado em 

educação. A seguir excertos das professoras Viviane e Bertha em relação a estas 

mudanças. 

[...] Se eu falar para você que eu vejo a escola da mesma forma 
que antes, eu vou estar mentindo, como eu disse, quando você 
vai para o mestrado, não seria lícito você sair como você entrou, 
ou seja, você não volta da mesma forma, muita coisa muda, você 
repensa sua prática, obviamente a escola ela continua assim os 
mesmos parâmetros, a gente sabe que é um colégio que tem 
várias regras, e as regras eu não vou poder mudar, elas estão ali, 
elas existem, elas vão continuar existindo, quer eu faça mestrado, 
doutorado, pós-doutorado, ela vai continuar da mesma forma, 
eu não vou conseguir interferir [...] Agora a prática a gente muda, 
muda a forma de agir, e principalmente a questão da avaliação, 
a questão de passar os conteúdos, a visão do aluno, você passa a 
entender melhor as dificuldades que aquele aluno tinha, muitas 
vezes eu não percebia. [...] então eu acho que isso aí, é uma forma 
de você, como você era antes, e como você de uma forma, de 
certa forma você mudou. Parece uma coisa pequena, mas não é 
tão pequena assim. [...]. Excerto da Narrativa de Bertha). 

[...] Então, é em relação assim, com relação ao mestrado houve 
alguma mudança em relação a minha visão, veja bem, eu vou 
falar primeiro da relação na rede Municipal, que já trabalhava 
antes do mestrado e retornei para mesma escola, com a mesma 
situação em relação a escola o que mudou foi a minha forma de 
pensar algumas questões relacionadas à escola, a minha forma 
de pensar mudou, mas assim em relação às ações que a escola 
vem desenvolvendo eu percebi que não mudou nada, é... o 
mestrado me ajudou muito, me deu muito conhecimento... mas 
assim na rede Municipal, que é a qual estou me referindo é... eu 
continuo assim não, não que eu esteja fazendo a mesma coisa que 
eu fazia antes, mas eu mudei muita coisa em relação ao que eu 
fazia antes em sala de aula, e depois que eu passei pelo mestrado 
eu já tive outra visão[...].  (Excerto da Narrativa de Viviane). 

[...] .Depois que a gente faz o mestrado, a gente vê que a prova 
só é uma consequência, ele te serve como como um método para 
você ver como é que tá sendo seu trabalho, se realmente está 
tendo alguma, se os alunos realmente estão entendendo o 
assunto passado, ou seja, para você melhorar [...] realmente eu 
acredito que todo mundo deveria um dia entrar fazer um 
mestrado, principalmente em educação, para expandi mais um 
pouco, e ver que de fato, [...] obviamente que eu já havia refletido 
sobre a minha prática, obviamente que eu continuo refletindo 
sobre a minha prática, mas só que essa reflexão agora é maior 
[...].  (Excerto da Narrativa de Bertha). 
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A colaboradora Bertha evidencia que passou a considerar os processos 

avaliativos como ferramentas para avaliar, também, a sua prática. Ressalta que a 

escola não se modificou durante o período em que esteve afastado para estudos, 

o que de fato mudou foi sua postura diante da realidade escolar, que reencontra 

no contexto escolar. Perspectiva a necessidade de oportunizar aos demais 

professores realizar um mestrado na área de Educação para que estes possam 

escolher de fato que tipo de docente deseja ser para seus alunos. A formação 

dentro do mestrado em Educação também permitiu a professora a compreender 

que o ensino de Ciências pode ser mediado por relações mais próximas a 

questões do dia-a-dia do aluno, da escola, de modo mais simples e prático. Ela se 

define como uma professora “conteúdista”, o que segunda a mesma é uma 

barreira para uma prática docente, mas que desperta após o mestrado para a 

possibilidade de conciliar sua forma de ensinar a novas estratégias, mais 

construtivistas, o que tem permitido seus alunos assimilar melhor do conteúdo 

que são ministrados. Essa professora, aponta ainda, para alguns problemas em 

relação a convivência com colegas de trabalho, que são originadas a partir destas 

novas posições em sala de aula, sendo por vezes, criticada. 

[...] então eu acho que é uma forma diferente de trabalhar, de 
pensar, na educação, porque eu acho horrível perder um ano, 
tudo bem se o aluno não sabe, não adquiriu as competências e as 
habilidades, ele deve ficar retido, mas só em último caso. Porque 
lá temos o psicopedagogo, que nesse caso, que você vê o aluno 
tendo dificuldades, em determinadas disciplinas, é 
acompanhado pelo psicopedagogo [...] minha prática, eu 
procuro, faço aula prática, várias coisas diferentes, para que eles 
consigam entender, meu objetivo é que eles não fiquem 
repetindo iguais papagaios, mas que eles realmente consigam 
para si, se apropriar do conhecimento, eu acho que o importante 
é isso, a apropriação do conhecimento, embora seja difícil, em 
alguns casos, em alguns a gente consegue, eu atribuo de uma 
certa forma a minha formação, a formação do mestrado, isso me 
facilitou [...]. (Excerto da narrativa de Bertha) 

[...]  Eu tive uma modificação na prática, modificação na forma 
de ver os meus alunos, modificação na forma de interagir com 
eles, modificação enquanto ao meu olhar, daquilo que eles me 
trazem. Modificação nas minhas estratégias de ensino, 
modificação na minha própria avaliação enquanto docente. 
Então eu vejo assim, houve uma expansão muito intensa do que 
eu entendo como profissional docente. É como se eu fizesse um 
processo de graduação, tivesse uma bagagem, mas que no 
mestrado eu tive uma bagagem ainda maior enquanto a atuação 
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docente. [...] Então, quando eu entro no mestrado, eu começo ver 
mais práticas de ensino, né, para formação de formação de 
professores, né. Para o ensino, ensino de ciências. Você começa a 
ver mais a parte de ação no campo. Então, eu acho que para mim 
esse choque foi riquíssimo porque você começa a ver que a 
educação. Não é só saber a matéria de ciências. Não é só eu saber 
a matéria. Eu sei o que é célula. Mas como é que eu vou passar 
isso para os meus alunos? Será que eu vou passar mesmo? Ou 
será que são eles que vão construir o conhecimento deles a partir 
daquilo que eu vou intermediar? Então... o ganho principal foi 
esse[...].  (Excerto da narrativa de Ruth) 

[...] Hoje eu percebo minha identidade profissional. Lá atrás eu 
não conseguia, enquanto graduanda. Acho que por conta das 
leituras também, né?! Porque a gente amplia muito a visão de 
mundo quando a gente começa as comparar teorias de vários 
autores. Trazer isso para nossa realidade, para a sala de aula, hoje 
eu consigo identificar a minha identidade profissional docente. 
Hoje eu tenho uma identidade docente. Antes, durante a 
graduação eu não conseguia, de forma nenhuma compreender 
isso. Eu estava ali porque era conveniente para mim, porque eu 
precisava daquele valor né, então eu não via da mesma forma 
como eu vejo hoje. Eu creio que sou uma profissional... creio. A 
gente sempre tem as dificuldades. Creio que eu tive uma boa 
trajetória do desenvolvimento profissional, eu creio. Hoje eu me 
considero uma profissional, digamos que um pouco mais 
instrumentalizada, do que em relação quando eu comecei a 
graduação e que sei que a profissão docente é uma profissão de 
construção. A identidade docente não se constrói da noite para o 
dia, é um processo histórico. Então, a gente vai construindo dia 
após dia, aquilo que a gente acha, aquilo que a gente vê que vai 
dando certo, aquilo que a gente vê que não vai dando certo né, 
esse vai e vem. Na verdade, o professor não avalia o aluno em si, 
ele se auto avalia, mas só consegue se auto avaliar aquele que 
consegue se colocar no lugar do discente. Então, isso perpassa, 
também, pelo processo de formação. Essa criticidade do 
professor. A gente tem um tradicionalismo ainda muito 
enraizado na educação. Eu creio que a gente demore ainda um 
bom tempo na educação básica, na educação superior ainda, que 
também está atrelada a esse tradicionalismo. Mas a gente vai aos 
poucos né, eu vejo pequenos movimentos ao longo do tempo [...]. 
(Excerto da narrativa de Ruth). 

[...] Então, você vê como as vezes falta empatia, humildade, 
solidariedade, falta uma série de coisas. Infelizmente. Não vou 
dizer que as vezes, eu não tenho meu momento de rebeldia com 
aluno. Claro que eu tenho! É natural do ser humano. Mas hoje 
em dia tento ver de outra forma, não apenas um aluno, mas um 
ser, ali incompleto, que está em busca de alguma coisa[...].  
(Excerto da narrativa de Bertha). 

A professora Simone argumenta que o mestrado lhe permitiu assumir 

uma visão mais ampla do trabalho docente, no qual a coletividade e olhar para o 
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outro foi modificado, e sua prática pedagógica passou a ser compreendida como 

resultante das relações entre todas as áreas do conhecimento, e a pesquisa se 

consolida em seu entendimento como método de ensino que possibilite a 

aquisição de conhecimentos pelos alunos. Percebemos em sua narrativa um 

empoderamento, uma autonomia dentro do que passa a realizar com seus alunos, 

pautada sobretudo na responsabilidade de que o ensino de qualidade é o que 

deve ser gerado nestas relações, em seu papel como professora, mas também 

como formadora de opiniões e atitudes.   

[...] Aí eu trabalhava de um jeito. Depois do mestrado, eu 
comecei a pensar - “Poxa, eu vim de um processo de produção 
de pesquisa, né?!”. A professora “F” discutia o que é fazer 
pesquisa na escola, eu achava inviável. – “Como é que eu vou 
fazer pesquisa na escola?” “Aluno pesquisador?” “Não existe 
isso”. Então eu falei: -Rapaz, eu vou fazer isso aqui.” Porque é 
uma disciplina que não deixa você tão presa como as outras da 
grade, Ciência e Tecnologia. Não tem nem plano, eu que fiz o 
plano. Eu botei o que eu quis. Vou falar de ciência. Vou falar de 
produção cientifica. Fazer pesquisa na escola é fazer ciência. Aí, 
eles fazem e adoram [...]. (Excerto da narrativa de Simone). 

Simone discorre a respeito da diversidade presente no ambiente escolar, 

fala também apresentada pelas professoras Anita, Viviane e Bertha, e tal 

discussão evidencia a necessidade de promover uma educação que abarque 

todas essas diferenças, sendo o professor um agente propiciador desse tipo de 

consolidação de pensamento, essa diversidade também ocorre na forma de 

ensinar, de aprender e compreender a profissão por parte dos professores 

(GATTI, 2014). É impossível se pensar em ensino, em educação, em formação de 

indivíduos sem que haja a promoção do respeito às diversidades, que deve ser 

entendida como frutos de histórias e condições de vida, que como aponta a 

professora, por vezes são negligenciadas nas escolas e, como consequência, na 

sociedade.  

[...] essa vivência, essa vivência do mestrado! Só quem passa sabe 
o que é isso. É de um amadurecimento, não só profissional, mas 
pessoal. Eu acho que quando esse mestrado em educação discute 
muitos temas sociais, e a UESB tem essa “pegada”, essa 
preocupação social, ainda mais sobre sexualidade, diversidade. 
Te amadurece para muita coisa. Aí a gente começa a pensar em 
falas que a gente já teve, preconceituosas, que todo mundo já 
teve, na verdade a vida da gente é lutar contra os preconceitos 
que a gente tem. Todo mundo tem um preconceito com alguma 
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coisa. Não é que isso não isso não exista, existia e existe. Mas a 
gente tem que entender e lutar contra isso. Esse é o crescimento. 
É entender que a gente precisa estar sempre se melhorando, 
mudando, acho que o mestrado trouxe isso [...].  (Excerto da 
Narrativa de Simone).  

As professoras, também, relataram como contribuições do mestrado para 

sua docência a valorização pessoal, intelectual e salarial. As duas primeiras são 

fundamentais para determinar o papel social da profissão, que como em 

qualquer oficio deve e merece ser reconhecida e respeitada. O título de mestre 

permitiu a essas professoras se fazerem ouvir, entre alunos, pais, colegas de 

trabalho, gestão, o que tem repercutido para outros ambientes, e assim lhes 

permitido vivenciar outras possibilidades dentro da carreira. Em relação à 

valorização salarial, as professoras narraram que dependendo do tipo de vínculo, 

se efetivo ou contrato, se município ou estado, podem acontecer melhorias. Na 

rede municipal de Jequié-Ba, por exemplo, o Estatuto do Magistério que tem 

como base os documentos oficiais do Estado para servidores públicos e 

professores, não vincula a valorização salarial a obtenção de título, mas concede 

a licença para a realização de cursos de formação, condicionando a esse servidor 

a obrigatoriedade em compensar em dobro o tempo solicitado para a formação.   

[...] até porque por exemplo na prefeitura sou mestre, no caso 
mestra, mas da prefeitura eu continuo como especialista. Eu não 
mudei de nível. Então meu salário por conta do mestrado na 
prefeitura não diminuiu, nem aumentou. Continuo recebendo a 
mesma coisa que eu receberia se eu não tivesse feito o mestrado. 
Diferente do Estado que no estado você já tem uma valorização 
[...] e quando você concluiu mestrado, que você sai, que você 
entrega, que você recebe um diploma, você se sente muito bem 
por que você concluiu aí você sai da universidade e retorna sala 
de aula [...] então é assim, você tem uma valorização, eu percebi 
que eu tive essa valorização, tive o reconhecimento das escolas, 
reconhecimento da gestão escolar, eu tive o reconhecimento dos 
colegas, eu fui muito bem acolhida[...]. (Excerto da Narrativa de 
Anita). 

[...] Olha só na rede municipal é...existe a liberação, no estatuto, 
o professor é liberado, mas digamos assim, no retorno dele, tem 
lá uma cláusula que diz que ele tem apresentar o certificado na 
Secretaria de Educação, só que não há necessidade de apresentar, 
porque não há um avanço na carreira, então na rede Municipal a 
gente faz um mestrado, pelo plano de carreira que tem 
atualmente, mas você para ali, então assim...é...eu não apresentei 
o certificado, acabei não apresentando, então eu vejo assim, que 
essa rede, no momento, não tá tendo, assim, uma valorização 
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pessoal, apesar de estar no estatuto do Professor ser liberado 
para mestrado, quanto para doutorado[...]. (Excerto da Narrativa 
de Viviane) 

[...] mas para mim, nos ganhos principais hoje, depois que eu saí 
do mestrado, foi o ganho intelectual né, assim, em sala de aula 
eu tive um conhecimento gigantesco, mas em termos financeiros 
não, de forma nenhuma. Eu não sei se porque estou na rede 
privada né, se tivesse na rede pública talvez né, enquanto 
concursada, teria sim tido um retorno financeiro, mas não tive, 
no meu caso não[...]. (Excerto da Narrativa de Ruth) 

A professora Viviane destaca que, mesmo não havendo avanços em 

relação ao salário na rede municipal, sua titulação como mestre, juntamente com 

a de outros colegas, são valorizadas pela secretária municipal nos momentos que 

necessitam de índices positivos junto ao Censo Escolar. Em contrapartida, esses 

professores mestres têm se organizado, juntamente com demais membros do 

corpo docente de suas escolas, para se opor e questionar qualquer intenção da 

rede de ensino municipal de fechar uma unidade escolar com bons professores, 

sendo alguns deles mestres. Essa resistência para com ações políticas pode ser 

consequência de suas valorizações pessoais como profissionais.  

Portanto, os processos de formação continuada voltados para a prática 

docente foram compreendidos como momentos nos quais novas competências, 

habilidades, conhecimentos, estratégias e métodos são oportunizados a 

professores, que esses desenvolveram suas atividades diárias de modo 

condizente à suas necessidades e realidade, em seu contexto escolar. Esses 

momentos formativos promoveram ainda, a praxe da reflexão na ação e sobre a 

ação. Partimos do pensamento que os sujeitos que se enveredam pela formação 

continuada, seja por desejo ou por necessidade de progressão na carreira, são 

oportunizados neste tipo de formação.  

Nesta unidade temática fica evidenciado, a partir do que foi narrado, que 

as colaboradoras da pesquisa construíram relações significativas entre suas 

práticas e a formação vivenciada no mestrado. A percepção de si, como 

profissional também são apresentados nas falas, relacionados a construção de 

identidade e desenvolvimento profissional.  

As professoras discorreram a respeito do encontro com a teorização de 

suas pesquisas de dissertação e campo de trabalho, conhecimentos que puderam 

ser adequados a cada realidade. Projetaram sobre a necessidade de promover um 
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ensino de qualidade, mas que não esteja centrado nos entendimentos dos 

professores, mas sim nas necessidades reais de seus alunos, a partir do que estes 

trazem consigo, por meio de metodologias mais diversificadas e menos 

tradicionais. De acordo a narrativas das professoras colaboradoras, o  Stricto 

sensu, neste caso o mestrado acadêmico em Educação Científica e Formação de 

Professores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, no qual essas se 

formaram, elevou o entendimento sobre a escola pública, originando sentimentos 

de compromisso, responsabilidade, proximidade, identificação, pertença, 

inclusão, em relação aos alunos, a escola e principalmente para com o ensino 

público. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como quem num dia de Verão abre a porta de casa  
E espreita para o calor dos campos com a cara toda, 
Às vezes, de repente, bate-me a Natureza de chapa  

Na cara dos meus sentidos, 
E eu fico confuso, perturbado, querendo perceber  

Não sei bem como nem o quê... 
Mas quem me mandou a mim querer perceber? 

Quem me disse que havia que perceber?  
Trecho do poema” Quem me mandou a mim querer 

perceber”, de Ricardo Reis/ heterônimos do escritor 
Fernando Pessoa, 1946) 

 

Como descrevemos na introdução desse trabalho que essa pesquisa surgiu 

de inquietações e questionamentos relacionados as práticas profissionais, 

atuação docente e de relações do espaço escolar e experiências vividas nos grupos 

de estudo pela pesquisadora. Inicie a dissertação narrando a respeito de meu 

processo formativo, e descrevi angústias, dúvidas, receios, medos, descolamento 

da docência. É a soma de todo o que foi vivido me trouxe aqui, a consciência da 

necessária retomada da minha formação, para me empoderar, para fortalecer 

minha identidade profissional.  

A pesquisa permitiu o acesso a conceitos, definições, entendimentos, leis, 

estudos que tratam do que é ser professor, o que é esta profissão, e ao logo da 

construção deste trabalho a pesquisadora se percebeu inserida nela, com a 

compreensão de que o objeto de estudo era, ao mesmo tempo, as colaboradoras 

e a própria constituição como professora da pesquisadora. Chego ao final deste 

estudo compreendendo a sútil diferença em ter informação e conhecimento.  A 

informação é só proferida, ela não é sentida. O conhecimento inquieta, incomoda, 

desarranja, e depois se acomoda temporariamente, se transforma em um saber 

que resulta de algum modo em ser melhor do que se era antes.  Acredito que sou 

melhor hoje. 

Nesta pesquisa, partimos da seguinte problemática: Como é, para os 

professores de ciências, regressar ao campo de trabalho após finalização de um 

mestrado? Assim, buscamos, a partir deste questionamento inicial construir 

novos conhecimentos, por meio das narrativas das professoras colaboradoras, 

sobre este movimento dos professores da educação básica, que se afastam e 
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retornam para a sala de aula após o processo de formação no mestrado.  Para tal, 

as entrevistas narrativas foram realizadas por meio de encaminhamentos, que 

tiveram como objetivos: apreendemos as motivações e expectativas que levaram 

os professores colaboradores da pesquisa a ingressar no mestrado, identificar 

quais as construções e ressignificações que os professores colaboradores 

atribuíram a este processo formativo e para sua profissão, e averiguar se novos 

entendimentos sobre prática pedagógica foram possíveis a partir da formação do 

mestrado; 

Inicialmente apresentamos uma breve revisão histórica e política sobre a 

profissão professor no Brasil, com o intuito de situar como a docência tem se 

forjado em nosso país. Também, foram traçadas relações entre os processos de 

formação inicial e continuada para professores da educação básica, bem como, as 

políticas públicas implantadas nas últimas três décadas, que tiveram como 

objetivo consolidar, incentivar e valorizar esta profissão. Buscamos ainda, 

dialogar a respeito de alguns desafios que tem permeado o exercício docente, e 

como a pesquisa do professor sobre si, sobre sua prática permite a (re)construição 

da identidade do professor, sobre seu desenvolvimento profissional.  

A escolha pela metodologia, pela técnica, pela abordagem foi pensada no 

intuito de atender o desejo de descrever e compreender como as professoras 

colaboradoras perceberam seus processos formativos, seus regressos aos seus 

fazeres, ao cotidiano escolar, a partir das narrativas dos sujeitos que vivenciaram 

este movimento. Para auxiliar o processo de elaboração dos dados, bem como, o 

processo de análise das narrativas, de modo a propiciar a construção de nossas 

inferências, foram realizadas leituras a respeito de pesquisas qualitativas em 

educação, história de vida e história oral e leitura interpretativa-compreensiva.   

É importante ressaltar que entre o processo de levantamento de dados e a 

produção das narrativas um longo, e por vezes complexo, caminho de 

convencimento foi realizada para como as possíveis professoras da pesquisa. Este 

fato fica melhor evidenciado pelo número de professores selecionados, 17, sendo 

que ao final apenas cinco participaram de modo receptivo da pesquisa. Alguns 

professores argumentaram as dificuldades de seus retornos a sala de aula, ou por 
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não se sentirem confortáveis com a temática deste estudo, como os motivos de 

não desejarem colaborar com a pesquisa.  

As colaboradoras da pesquisa são professoras de Ciências, que atuam na 

rede pública e privada na cidade de Jequié, e atuam no ensino fundamental e 

médio, lecionando em grande parte a disciplina de Ciências, e/ou em sua área 

especifica de formação. Descreveram que não buscaram o processo de formação 

inicial como desejo de profissão, e grande parte destas tiveram o encontro com a 

docência sem muita consciência e/ou a intencionalidade de ser professora. A 

profissão só foi de fato compreendida por estas nas disciplinas voltadas à prática, 

bem como em projetos e programas de incentivo à docência, quase sempre já 

próxima a conclusão da graduação. Cada uma das professoras construiu sua 

narrativa de modo diferenciado, algumas se atentaram de modo mais detalhado 

sobre aspectos da formação inicial, ou dentro mestrado, outras sobre as 

dificuldades durantes esta formação continuada. Algumas professoras foram 

muito sucintas em suas falas, sendo necessário por vezes retomar os 

norteamentos do roteiro na tentativa de incentivar estas a discorrerem mais e de 

modo mais pontual a respeito de alguns aspectos. As professoras de um modo 

geral não se aprofundaram temas direcionados a valorização salarial e a 

intencionalidade de processos de formação em um doutorado.  

Podemos inferir inicialmente, a partir do que foi narrado, que o Mestrado 

Acadêmico em Educação Científica e Formação de Professores, oferecido pela 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, tem se configurado de modo 

relevante no sentido de fomentar a formação inicial e continuada de professores 

que estão atuando na educação básica nas regiões de Jequié-Ba, bem como em 

cidades. A formação continuada do mestrado tem atendido professores de 

química, física e matemática, e em maior número docentes da área de Biologia e 

Pedagogia.  

O processo de formação no mestrado foi narrado como complexo, 

principalmente no que tange o processo de escrita e apreensão dos 

conhecimentos trabalhados durante o mestrado. Algumas professoras 

apontaram que tais dificuldades são, em parte, resultantes do processo formativo 

inicial, pouco voltado para a escrita e leitura científica. Narraram que o processo 
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de formação se constituiu como um momento de desconstrução de si, de certezas 

que acompanha suas práticas docentes, as quais foram remodelados por meio de 

dúvidas, incertezas, ao longo da pesquisa, mediada pelos referenciais teóricos 

discutidos nas disciplinas, ou os escolhidos para situar suas pesquisas.  

Descreveram o período de escrita como solitário, angustiante, mas 

necessário para o amadurecimento e superação de limitações iniciais, quase 

sempre norteada pela relação com os orientadores. Ficou evidenciado nas falas a 

respeito da interação entre mestrandas e orientadores o papel destes professores 

como formadores de professores, que nortearam e conduziram seus orientandos 

para um entendimento mais cientifico da pesquisa, do papel do ensino de 

ciências para os alunos, no intuito de lhes promover uma consciência mais crítica 

sobre as relações entre esta área de conhecimento e a sociedade.  

Contudo, algumas falas apresentaram alguns obstáculos no que tange as 

relações entre orientadores e mestrandas, campo de investigação, tipo de 

metodologia adotada por alguns professores do mestrado, organização das 

disciplinas dentro do curso. As professoras apontam que a formação Stricto sensu 

do PPG-ECFP é um curso de excelente qualidade e de reconhecimento junta aos 

seus pares, familiares e órgãos de gestão educacional.    

 Nos propusemos também nesta pesquisa em compreender de que 

forma a formação obtida no mestrado modificou as concepções e entendimentos 

das professoras de ciências a respeito de si, da profissão e suas práticas 

pedagógicas, da atuação, da valorização pessoal e profissional perante os outros. 

Neste sentido, foram registradas narrativas bem pontuais sobre novas 

competências, habilidades e percepções sobre o seu papel como professora, de 

tradicionais a mediadoras do conhecimento cientifico para os alunos, com 

alterações significativas na forma de como trabalhavam seus conteúdos, e até 

mesmo, como passaram a reavaliar a indigência de alguns conteúdos para 

realidade dos discentes.   

Há claramente um sentimento de proximidade e empatia para com os 

alunos após o mestrado, o que entendemos como uma recaracterização das 

práticas pedagógicas, onde estas professoras passaram atuar em uma 

compreensão de que o processo de ensino envolve o processo de querer 
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aprender, e para tal, deve ocorrer em parceria com os sujeitos para qual o ensino 

é pensado. Tais mudanças não ocorreram de modo rápido ou tranquilo, sendo 

que as narrativas apontaram para processos desconfortáveis no retorno a sala de 

aula, em contextos escolares que permaneceram os mesmos, quando não 

pioraram.   

As narrativas sobre o retorno apontaram para sentimento de descaso, para 

como o processo formativo e os conhecimentos adquiridos por parte de colegas, 

gestão e órgãos de educação, sendo possível perceber em algumas falas que tais 

situações provocaram desconforto e um desestímulo inicial.  Estas argumentam 

que não criaram expectativas para o processo de retorno, mas ao mesmo tempo 

descrevem que esperavam poder contribuir de algum modo com a rotina da 

escola, com as atividades desenvolvidas, e até mesmo em desenvolverem uma 

formação para seus pares.  

Nestas falas as professoras refletem a respeito do processo formativo-

mestrado, onde os conhecimentos adquiridos têm auxiliado na superação de 

problemas referente as suas condições de trabalho. As professoras despertaram 

para a necessidade de atuar de modo mais colaborativo em suas escolas, mas sem 

que o título seja compreendido como uma imposição para tais ações, por parte 

de seus colegas, alunos e gestores. Percebemos que a sala de aula foi ampliada, a 

escola passou a ser compreendida como um ambiente não mais limitado em seus 

muros nas novas percepções das professoras mestres. Descreveram um processo 

de autoformação como consequência do processo formativo deste mestrado. A 

“deformação” docente também foi descrita, mas momentânea e como 

consequências necessidade de conciliar a formação do mestrado com as 

atividades docentes junto a Secretária de Educação do Estado da Bahia.  

Sentimento ambíguos foram associados ao retorno ao campo do trabalho, 

pois ao mesmo tempo que as condições de trabalho não progrediram com o 

título, discorrem o sentimento de valorização intelectual dedicado por parte de 

colegas, gestores, e que isto promoveu sensação de bem-estar as mesmas. No 

retorno não foi garantido nem mesmo as disciplinas na área de ciências para a 

atuação, o que consideramos prejuízo a melhoria do ensino de ciências, 

principalmente. Em algumas falas foram registrados sentimento de frustração 
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para como as lembranças do retorno para as escolas, para a sala de aula.  

A formação de professores de ciências no processo formativo do mestrado 

em Educação Cientifica e Formação de Professores, da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia, tem promovido a formação humana, social e profissional de 

professores de ciências, que ao regressar as suas salas de aula, passam a exercer 

as atividades pautadas em processos de reflexões e reavaliações de sua relação 

com o trabalho, com sua prática, por meio de novas configurações a respeito de 

sua identidade “professor”.  

Estas mudanças resultam em posturas e posicionamentos direcionadas a 

um processo de ensino mais próximo as necessidades dos alunos, e como 

consequência, para uma melhoria na qualidade de ensino. Os processos de 

estranhamento, de descolamento no retorno ao exercício do trabalho, também, 

podem ser compreendidos como um movimento de desconstrução de práticas 

profissionais que serão reconstruídas por meio da mediação do contexto escolar, 

que não se modificou, com os conteúdos apreendidos na formação do mestrado.  

O que muda é forma de ser ver, de ver o outro, de ver a escola. O título de 

mestre tem promovido ganho financeiros e possibilidades de ascensão na 

carreira, fatos que são importantes e não devem ser desmerecidos, contudo, o 

mestrado tem elevado a autoestima e a valorização pessoal dessas professoras, 

que passam a desenvolver uma relação mais compromissada com a atuação, com 

seu papel em sociedade. 

Esta pesquisa apresenta como contributo a compreensão do movimento 

que vem sendo realizado por professores de ciências da educação básica, os quais 

tem se afastado da sala de aula para tornarem-se mestres e posteriormente 

regressar ao campo de trabalho, tema ainda não discutido no cenário educacional 

a partir da perspectiva dos sujeitos que realizaram este movimento. Entre nossas 

inferências, apontamos novas posturas em relação ao trabalho docente, sobre o 

entendimento do que é ser professor, após o mestrado. As condições de trabalho 

são, ao mesmo tempo, obstáculos e propulsores para uma nova prática docente, 

onde os conhecimentos construídos no mestrado tem promovido mudanças e 

melhorias no ensino de ciências promovido pelos professores. 

Ao final deixamos como provocação à necessidade de discutirmos como 
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melhorar a implicação da obtenção do título Stricto sensu no ambiente escolar, no 

sentido de promover novas relações e condições de trabalho pelos professores 

mestres, e como tornar as pesquisas desenvolvidas mais concretas para seus 

pares.  
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A –TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
   

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
Autorizada pelo Decreto Estadual nº 7344 de 27.05.98 

Campus de Jequié 
 

TERMO DE CONENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(Em conformidade com a Res. CNS 466/12) 

 

Título do Projeto: “Narrativas de professores de Ciências mestres: a formação e 

o regresso ao campo de trabalho” 

 

Pesquisadora Responsável: Regiane Barreto Martins 

Pesquisadora Colaboradora: Talamira Taita Rodrigues Brito 

Professor (a) Colaborador (a) ____________________________________________ 

Prezado (a) Senhor (a),  

Eu sou Regiane Barreto Martins, e estou cursando o mestrado acadêmico, do 

Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Formação de Professores, 

do Departamento de Ciências Biológicas, da Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia- UESB, do Campus Universitário de Jequié- BA.  O (A) Senhor (a) está 

sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), de uma pesquisa científica 

intitulada “Narrativas de professores de Ciências mestres: a formação e o 

regresso ao campo de trabalho”, de responsabilidade da pesquisadora, Regiane 

Barreto Martins, e da orientadora Talamira Taita Rodrigues Brito. O objetivo 

geral da pesquisa é compreender como tem ocorrido o regresso dos professores 

de Ciências e Matemática ao campo de trabalho após a conclusão do mestrado 

acadêmico. Nessa perspectiva, buscaremos entender também a relação dos 

professores com si, com seus pares e as condições de trabalho durante e após este 

processo de formativo. 

Caso aceite contribuir com a nossa pesquisa, solicitaremos ao Senhor (a) a sua 

contribuição com relatos orais, mediados por um roteiro de entrevista, que 

deverão ser gravadas e transcritas, após a assinatura deste Termo de 

Consentimento de Livre Esclarecido (TCLE). Todas as informações prestadas 
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serão utilizadas para fins de pesquisa e, conforme a sua autorização, serão 

também utilizadas para fins acadêmicos com vistas a atender ao 

desenvolvimento da presente pesquisa. 

A intenção não é provocar nenhum risco ou desconforto ao relatar sua trajetória 

de vida formativa e profissional, pois se sentirá livre para seguir o roteiro de 

entrevista. Ao participar desta pesquisa o (a) senhor (a) será identificado (a), por 

um nome fictício. Todas as informações prestadas serão utilizadas para fins de 

pesquisa e, conforme a sua autorização será também utilizada para fins 

acadêmicos com vistas a atender ao desenvolvimento da presente pesquisa.   

Gostaria de salientar que não haverá gastos financeiros de sua parte, pois os 

dados serão coletados no local e horário estabelecido pelo senhor (a), não 

necessitando assim, que se desloque para outros locais nem tampouco que se 

responsabilize em contribuir com a pesquisa em horários que considere 

inapropriados e prejudiciais.  

A pesquisa não oferece risco a integridade moral, física, mental ou afetiva dos 

colaboradores, pois todas as identidades serão preservadas, ficando a critério dos 

mesmo a participação neste estudo, podendo solicitar seu desligamento a 

qualquer momento. Este trabalho de investigação ofereci riscos relacionados a 

possíveis constrangimento por partes dos entrevistados no ato de suas 

narrativas, comum em trabalhos que utilizem desta metodologia, uma vez que 

pode expor sentimentos, significâncias e subjetividades que os colaboradores não 

desejam de início compartilhar.  Os mesmos serão tratados com todo o respeito, 

para poderem se expressar da forma que lhes convir. 

O (a) Senhor (a) terá liberdade para desistir de participar da pesquisa, sem 

nenhuma penalidade a qualquer momento. Além disso, poderá pedir 

esclarecimentos sobre qualquer informação relacionada à pesquisa. Os dados 

coletados durante a realização da pesquisa serão guardados em mídias digitais 

por tempo indeterminado, sob a responsabilidade da pesquisadora. Informamos 

que o (a) Senhor (a) terá acesso aos resultados dessa pesquisa na medida em que 

eles sejam publicados.  

Em caso de dúvidas, antes, durante e depois da pesquisa, o (a) Senhor (a) poderá 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UESB, pelo telefone (73) 
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3528-9727 ou e-mail cepjq@UESB.edu.br. Em qualquer momento, a pesquisadora 

também poderá sanar qualquer dúvida sobre os conteúdos da pesquisa pelo 

telefone (73) 98848-4149 ou por meio do e-mail: regianex@hotmail.com 

Se o (a) Senhor (a) aceitar participar desta pesquisa, é necessário que assine este 

convite em duas vias; uma das quais ficará com o (a) Senhor (a) e a outra será 

arquivada pelo pesquisador responsável por esta pesquisa. Nesse sentido, sua 

colaboração a partir dos relatos na perspectiva colocada anteriormente se 

constitui como sendo de grande relevância para o alcance do objetivo proposto. 

Sendo assim, caso aceite colaborar com a mesma, agradecemos a sua colaboração 

antecipadamente. 

A relevância e benefício desta pesquisa se dão por meio da contribuição de 

elementos que proporcione a população acadêmica o conhecimento sobre como 

ocorre as trajetórias profissionais dos professores de ciências, compreendendo 

como estes permanecem na profissão docente dentro das atuais condições de 

trabalho e como tem sido a vida e saúde dos professores de ciências da educação 

básica estadual de Jequié-BA.  

Eu, _________________________________________________________, aceito o 

convite para participar espontaneamente da referida pesquisa. 

 

______________, ______ de ____________ de _______ 

 

___________________________________________ 
Assinatura do (a) participante da pesquisa 

 

___________________________________________ 
Regiane Barreto Martins 

Pesquisadora Responsável 
 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – 
UESB 
CAP - 1º andar 
Av. José Moreira Sobrinho, S/N - Bairro: 
Jequiezinho 
CEP: 45.206-510  
Jequié – Bahia (73)3528 9727 
cepUESB.jq@gmail.com ou cepjq@UESB.edu.br 

Regiane Barreto Martins 
regianex@hotmail.com 
073 98848 4149 
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APÊNDICE B– TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E 
DEPOIMENTOS 

 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E 

DEPOIMENTOS 

 
 
Eu _____________________________________________________________, 

CPF _______________, RG____________________, depois de conhecer e entender 
os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da pesquisa, bem 
como, de estar ciente da necessidade do uso de minha imagem e/ou depoimento, 
especificados no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 
AUTORIZO, através do presente termo, a pesquisadora Regiane Barreto Martins 
e a Profª Dr.ª Talamira Taita Rodrigues Brito, do projeto de pesquisa intitulado 
“Narrativas de professores de Ciências mestres: a formação e o regresso ao 
campo de trabalho” a tirar as fotos e realizar as entrevistas que se façam 
necessárias e/ou a colher meu depoimento, bem como, a fazer a transcrição do 
mesmo sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes. Ao mesmo tempo, 
libero a utilização destas fotos (seus respectivos negativos) e/ou depoimentos 
para fins científicos e de estudos (livros, artigos, slides e transparências), em favor 
dos pesquisadores da pesquisa, acima especificados, a fim de garantir ao que está 
previsto na Constituição Federal da República (1988) em seu artigo 5º no que diz 
respeito à inviolabilidade da vida privada, honra e imagem das pessoas e ao que 
prevê as leis que resguardam os direitos das crianças e adolescentes (Estatuto da 
Criança e do Adolescente – ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), dos idosos (Estatuto do 
Idoso, Lei N.° 10.741/2003) e das pessoas com deficiência (Decreto Nº 3.298/1999, 
alterado pelo Decreto Nº 5.296/2004). 

 
Jequié - BA, ___ de ______________ de 2016 
 
 
 
 
 
 

____________________________             
Participante da pesquisa                         

 
 
 
 
 

     ________________________________ 
    Pesquisador responsável pelo projeto 
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APÊNDICE C – CÓPIA DO E-MAIL CONVITE 1, ENCAMINHADO AOS EX-
ALUNOS DO PROGRAMA PPG-ECFP  

 
Olá 
Eu sou Regiane Barreto Martins, professora da rede estadual da Bahia e 

estou cursando o mestrado acadêmico do Programa de Pós-Graduação em 
Educação Científica e Formação de Professores, do Departamento de Ciências 
Biológicas, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia- UESB, Campus 
Universitário de Jequié- BA. Estou entrando em contato com você, por meio 
deste, para solicitar a sua colaboração em minha pesquisa intitulada “TORNAR-
SE MESTRE E REGRESSAR AO CAMPO DE TRABALHO: NARRATIVA DE 
PROFESSORES DE CIÊNCIAS”. Esta pesquisa tem por objetivo compreender 
como tem ocorrido o processo formativo no mestrado e o regresso de professores 
à escola após a conclusão da formação. Para tal preciso inicialmente traçar o 
perfil dos ex-alunos desta pós-graduação, supracitado. Assim solicito, se 
possível, que responda este breve questionário, de minha responsabilidade, que 
tem a supervisão da orientadora Drª Talamira Taíta Rodrigues Brito.  

Ressaltamos que sua identidade será mantida sob sigilo. Para colaborar, 
basta responder as questões a seguir.   

Desde já agradeço a sua atenção e colaboração. 
Questões 
1- Tem formação na área de Ciências (química, física, biologia) ou 

Matemática? 
 
2-Conclui o mestrado em Educação Científica e Formação de Professores 

(PPG-ECFP), Campus Jequié PPG-ECFP? 
 
3-Lecionava na educação básica no período em que ingressou no 

Mestrado? 
 
4- Após concluir o mestrado retornou à educação básica? 
 
Aguardo seu retorno 
 
Agradeço imensamente sua colaboração. 
 
Regiane Barreto Martins 
Professora SEC-BA 
Mestranda PPG-ECFP/UESB 
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APÊNDICE D – CÓPIA DO E-MAIL CONVITE 2, ENCAMINHADO AOS 
PROFESSORES DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

 
Prezado (a) Professor 
 

Eu sou Regiane Barreto Martins, e estou cursando o mestrado acadêmico, do 

Programa de Pós-graduação em Educação Científica e Formação de Professores, 

do Departamento de Ciências Biológicas, da Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia- UESB, do Campus Universitário de Jequié- BA.  O (A) Senhor (a) está 

sendo convidado (a) a participar, como colaborador (a), de uma pesquisa 

científica intitulada “TORNAR-SE MESTRE E REGRESSAR AO CAMPO DE 

TRABALHO: NARRATIVA DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS”.  

O objetivo geral da pesquisa é compreender como tem ocorrido o processo 

formativo no mestrado e o regresso dos professores à escola, após a conclusão 

da formação. Nessa perspectiva, buscaremos conhecer como se dá a relação dos 

professores com o seu trabalho, a partir das experiências contadas por eles, em 

suas narrativas.  

Caso aceite contribuir com nossa pesquisa, realizaremos encontros 

presenciais destinados a produção de sua narrativa, a qual será gravada - som e 

imagem. Neste momento também solicitaremos a sua autorização para o uso dos 

dados construídos, por meio do Termo de Consentimento de Livre Esclarecido 

(TCLE) e a Autorização de uso de imagem, por você. As narrativas serão 

transcritas na íntegra e apresentada a você antes do início do processo de análise. 

Todas as informações prestadas serão utilizadas para fins de pesquisa e, 

conforme a sua autorização, serão também utilizadas para fins acadêmicos com 

vistas a atender ao desenvolvimento da presente pesquisa. Garantimos que sua 

identidade será resguardada por meio de um nome fictício, e que a coleta da 

narrativa será realizada em ambiente e horários condizentes com suas 

necessidades.  O (A) Senhor (a) terá liberdade para desistir de participar da 

pesquisa, sem nenhuma penalidade a qualquer momento, além disso, poderá 

pedir esclarecimentos sobre qualquer informação relacionada à pesquisa. Todo o 

material produzido poderá ser acesso pelo senhor(a) a qualquer momento.  

Em caso de positiva, peço que me retorne este e-mail, esclarecendo: 

1- Em que(ai) unidade(s) escolar leciona?  
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2- Rede de ensino (Municipal/Estadual ou Pública/Privada)? 

3-Qual(is) disciplina(s) lecionava antes do mestrado, e quais passou a 

lecionar ao regressar à escola? 

4-Atua em mais de uma unidade escolar?  

Sua participação é fundamental para minha pesquisa.   

Aguardo seu retorno. 

Desde já, agradeço imensamente a atenção. 

Abraços 

 

 

Aguardo. 

 
Agradeço imensamente sua colaboração.  
 
Regiane Barreto Martins 
Professora SEC-BA 
Mestranda PPG-ECFP/UESB 
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APÊNDICE E– ROTEIRO DA NARRATIVA 
 

Título do Projeto de Pesquisa: “Narrativas de professores de Ciências 
mestres: a formação e o regresso ao campo de trabalho” 

 
Orientanda: Regiane Barreto Martins 
Orientadora: Talamira Taita Rodrigues Brito 
 

Nome Fictício-  

Rede de atuação-                    (   ) Estadual              (   ) Municipal 

Tempo de Atuação-  Área de formação-  

Início-  Término- Tempo total- 

 
A pesquisa poderá apresentar os seguintes desdobramentos: 
 
Desdobramento maior da Pesquisa- Inicialmente busca-se compreender, 

através das narrativas dos colaboradores da pesquisa, como tem ocorrido o 
processo formativo e o regresso dos professores de Ciências e Matemática 
mestres ao campo de trabalho nas escolas públicas, do município de Jequié-BA. 

 
Desdobramentos Secundários da Pesquisa- Este estudo pode se 

desdobrar em discussões a respeito dos impactos da formação em nível stricto 
sensu na profissão docente, no entendimento das relações entre condições de 
trabalho, o processo de desenvolvimento profissional e impactos na qualidade 
do ensino público. 

 
Portanto, a partir das Narrativas poderemos observar os seguintes pontos:  
a) O encontro com a docência  
b) Mudanças, ou não, na realidade da escola com o regresso do professor 

mestre. 
c) Quais foram as expectativas destes professores para o seu regresso? 
d) As expectativas, frustrações, sentidas e percebidas por estes docentes 

de sua comunidade escolar, com seus pares, em seu regresso 
e) Relações que se findaram, que se construíram, reconstruíram   e 

romperam no processo formativo. 
f) Novos olhares sobre si, sobre o outro, sobres seus pares, mediados por 

sua formação.  
e) Percepção de novos aspectos em relação as suas condições de trabalho.  
f) Um novo entendimento de si, de sua trajetória profissional, de sua 

atuação e profissão após ao processo.  
 
Neste sentido o roteiro para a coleta das narrativas foi pensado como um 

meio de se promover norteamentos que fomentem nos colaboradores o desejo e 
desprendimento por uma narrativa construída a partir de suas memórias. Assim 
esta foi construída em duas partes, onde: 

 
Os norteamentos 1, 2 e 3 buscam: 
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i.   Investigar como os colaboradores da pesquisa ingresSIMONEm na 
formação inicial, no intuito de relacionar este processo com a sua atuação e 
permanência na educação básica, bem como encontrar ligação entre o processo 
de formação inicial e continuado. 

ii. Compreender como ocorreu o processo de consolidação da profissão 
dos colaboradores, e obter o olhar dos mesmos sobre o que é a docência, e de que 
modo estes entendimentos contribuíram para sua identidade profissional. 

iii. Apreender como os colaboradores percebiam suas realidades, no 
âmbito escolar e familiar, para os colaboradores, e assim traçar as possíveis 
implicações que culminaram nas tomadas de decisão por uma formação 
continuada. 

 
Pontos que podem surgir no momento I: 
a) Formação inicial e o ingresso na carreira 
b) Sucessos e insucessos da formação 
c) Recordações de agentes motivadores e desmotivadores 
d) Obstáculos vivenciados na formação 
e) A construção da docência e da identidade do professor. 
f) Os entendimentos da prática, e para a prática. 
g) Angústias, medos, trocas de experiencias com seus pares. 
h) O que é ser professor. 
i) (Des) Motivações internas e externas. 
j) Movimentos de permanência  
k) Interações e relações no trabalho. 
l) Condições de trabalho. 
m) Angustias, medos, trocas. 
n) Tomadas de decisão. 
o) Valorização e desvalorização profissional. 
 
 
NORTEAMENTOS  
 
PARTE I 
 
 
1 – Narre de modo detalhado como se deu seu percurso de formação- suas 

lembranças sobre o período de formação inicial, as motivações que te levaram a 
este caminhar, os sentimentos, o seu olhar sobre este trajeto.  

 
2 – Discorra sobre seu ingresso na profissão de professor, seus 

movimentos para, e no, campo da atuação profissional, o seu entende sobre a sua 
docência e o seu desenvolvimento profissional.  

 
3- Fale a respeito de seu ambiente de trabalho, a sala de aula, o convívio 

com alunos, colegas, gestores, entidades, e família, de modo a tecer como você 
percebia estas relações antes de seu ingresso no mestrado.  
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Os norteamentos 4, 5, 6 e 7 buscam: 

i.    Apreender as motivações que culminaram no ingresso e conclusão do 
mestrado pelos colaboradores. 

ii.   Entender como tem ocorrido o regresso dos colaboradores à escola, a 
partir de seus entendimentos sobre o processo de afastar-se e retornar ao 
trabalho. 

iii. Apreender quais foram as expectativas, anseios, angústias, 
superações, sentimentos de sucesso e realizações destes professores antes e após 
o regresso.  

iv. Compreender como os professores colaboradores percebem as 
mudanças e permanências em sua atuação após formação Stricto Sensu, no que 
diz respeito à valorização e desenvolvimento profissional e o caminhar futuro, 
entre outras questões. 

 
Pontos que podem surgir no momento II: 

 
a) Motivações que levaram a formação continuada. 
b) Memórias sobre agentes motivadores e desmotivadores. 
c) Condições de trabalho. 
d) Relações de troca e convencimento, interações e relações no trabalho. 
e) com seus pares. 
f) A (re)construção da identidade do professor. 
g) Reflexão sobre o processo formativo. 
h) Expectativas pós formação.  
i) Novas experiências e vivências.  
j) Busca por novas estratégias de, e para a permanência. 
k) Auto-reconhecimento, valorização e desvalorização profissional.  
 
PARTE II 
 
4- Discorra sobre seu ingresso no Mestrado Acadêmico em Educação 

Científica e Formação de Professores da UESB, apresentando suas expectativas, 
motivações que culminaram no movimento para esta formação, e o seu caminhar 
ao longo do curso.  

 
5- Conte como ocorreu seu regresso ao campo de trabalho, após o 

mestrado, apontando como se configuraram suas interações escolares (sociais, 
familiares, e outras hierarquias educacionais). 

 
6- Descreva suas percepções sobre o que você vivenciou e tem 

experienciado em relação a valorização profissional e condições de trabalho após 
a formação.  

 
7- Relate sobre as expectativas pós formação, reavaliando as contribuições 

do mestrado para si mesmo, a profissão e as relações com seus pares. 
 
8. Narre sobre os movimentos da sua vida profissional após o mestrado. 


