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RESUMO
Neste trabalho são analisadas historicamente as iniciativas contemporâneas
para a formação de professores de matemática, na Bahia, com foco no Instituto
Anísio Teixeira (IAT) e no Programa Gestão de Aprendizagem Escolar
(GESTAR), de Matemática. Para isso, buscou-se identificar, inicialmente, a
origem histórica do Instituto Anísio Teixeira e do Programa GESTAR, assim
como procurou-se identificar as principais ações educacionais de preparação
de professores de matemática, desenvolvidas neste Estado, anteriormente ao
IAT e ao GESTAR. Na etapa inicial do trabalho foi possível identificar o
GESTAR como parte dos programas de cooperação firmados entre o Governo
Brasileiro e o Banco Mundial, a partir da década de 1980, mais
especificamente, como parte do Fundo de Fortalecimento da Escola
(FUNDESCOLA), um programa que tinha o propósito de apoiar ações de
melhoria da qualidade do ensino fundamental não só no Estado da Bahia.
Concomitantemente, foi possível compreender as ações do Instituto Anísio
Teixeira como um órgão em regime especial de administração direta da
Secretaria da Educação do Estado, criado em 1983, com o objetivo, na época
da criação, de realizar estudos, pesquisas e experimentações educacionais, o
que foi ampliado, posteriormente, para incluir também capacitação de recursos
humanos na área de educação, entre outras finalidades. Nas ações
educacionais desenvolvidas no Estado da Bahia, anteriormente ao Instituto
Anísio Teixeira e ao GESTAR, também pôde-se identificar como significativas,
entre outras, as contribuições da Universidade Federal da Bahia, através da
Faculdade de Filosofia (inclusive do Centro de Ensino de Ciências da Bahia –
CECIBA e da Faculdade de Educação (inclusive do Programa de Treinamento
e Aperfeiçoamento de Professores de Ciências – PROTAP).
Para compor a narrativa dessas iniciativas que buscavam a formação de
professores de matemática, na Bahia, foram realizadas pesquisas em arquivos
da Secretaria da Educação da Bahia, em arquivos do Instituto Anísio Teixeira,
em bibliotecas da Universidade Federal da Bahia, em páginas eletrônicas do
Ministério da Educação e outros sítios eletrônicos. Além disso, foram
produzidas fontes orais com o intuito de compreender como se deu a sua
implementação em nosso Estado e como se configurou na memória de seus
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atores históricos essa formação em exercício. Com esse objetivo, foram
valorizados não apenas o papel dos personagens proeminentes do processo
de implementação do GESTAR, na Bahia, como também o papel dos atores
históricos de menor destaque que, em princípio, poderiam oferecer visões
diferentes daquelas expressas pelos personagens proeminentes do Programa,
na Bahia.
Ao final, ficou evidenciado o papel histórico desempenhado pelo Instituto Anísio
Teixeira, na formação de professores de matemática, especialmente a partir da
década de 1990, e na realização de estudos, pesquisas e experimentações
educacionais, papel esse documentado nos seus relatórios internos e nas
publicações das séries de revistas, intituladas “Estudos IAT” e “Cadernos IAT”.
No que diz respeito ao GESTAR, ficou evidenciado, através das narrativas dos
seus atores históricos, que os cursos oferecidos pelo Programa GESTAR, pelo
menos nos seus primeiros seis anos, atenderam às expectativas dos
professores cursistas, especialmente o Programa GESTAR I, de melhorar sua
formação profissional, um resultado que foi possível mesmo diante das
dificuldades encontradas no início e ao longo da execução do projeto, em razão
do seu pioneirismo, da sua abrangência e das dificuldades que decorreram do
incêndio no prédio da SEC, em 2003.
Palavras–chave: GESTAR. Instituto Anísio Teixeira. formação de professores.
história da educação matemática.
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ABSTRACT

This work historically analyses the contemporary initiatives to graduate
mathematics teachers in Bahia by focusing on IAT (Anísio Teixeira Institute)
and GESTAR (Mathematics Learning Program). To succeed, it firstly tried to
identify the historical beginning of Anísio Teixeira Institute and GESTAR, as well
as the main educational actions in Bahia to prepare mathematics teachers
before IAT and GESTAR. In the initial stage of the work it was possible to
identify GESTAR as part of the Brazilian government and Mundial Bank
programs, from 1980’s, especially as part of FUNDESCOLA (School Strength
Funds), a program in order to support actions to improve the elementary school
not just in Bahia. At the same time it was possible to understand Anísio Teixeira
Institute actions as a special place directly run by Bahia Education Department,
crated in 1983, that by then aimed to have educational studies, researches and
tests, which later was expanded to have Human Resources courses and other
purposes. The educational actions in Bahia, before Anísio Teixeira Institute and
GESTAR, also were acknowledged as meaningful, and others, the contributions
from Bahia Federal University, through Philosophy Department (including Bahia
Science Education Center – CECIBA) and Education Department (including
Science Professors Training Course – PROTAP).
To help those works that aimed to graduate Mathematics teachers in Bahia,
there were researches in Bahia Educational Department, Educational Ministry
and other websites. Furthermore, oral sources were produced in order to
understand how it started in Bahia and configured in the historical actors’
memories such formation. To that end, were appreciated not just the role of the
characters prominent in the process to start GESTAR, in Bahia – leader,
coordinators and professors – but also the role of the not so relevant historical
actors – the trainee teachers – that, in the beginning, could offer opinions
different from the prominent people of the Program in Bahia.
At the end, it was clear the historical role of Anísio Teixeira Institute to graduate
mathematics teachers along the years after its foundation and to have
educational studies, researches and testes, such role is in internal documented
reports and publications named “ESTUDOS IAT” and “CADERNOS IAT”.
Regarding GESTAR, it has been clear, through the historical actors’ speech,
that the courses offered by GESTAR Program, at least for the first seven years,
met the expectations of the trainee teachers, especially GESTAR I Program, to
improve the professional knowledge, the result was possible despite the hard
time at first and over the project, on account of the comprehensiveness,
pioneering and difficulties arising from the fire at SEC building in 2003.
Key words: GESTAR. Anísio
mathematics education history.

Teixeira

Institute.

teachers graduation.
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INTRODUÇÃO

O propósito deste trabalho é analisar historicamente as iniciativas
contemporâneas para a formação de professores de matemática, na Bahia,
com foco no Instituo Anísio Teixeira (IAT) e no Programa Gestão de
Aprendizagem Escolar (GESTAR).
A escolha do tema da pesquisa foi fruto de um longo processo de
maturação que se iniciou em 2003, quando eu atuava como professora e vicediretora de uma escola da rede pública da educação básica, em Salvador.
Nesse ano, tomei conhecimento de um curso novo de formação continuada,
chamado GESTAR, que estava sendo oferecido pela Secretaria da Educação
do Estado da Bahia. As primeiras informações a respeito desse curso davam
conta de uma proposta com características peculiares, a exemplo do seu
tempo de duração de aproximadamente dois anos; do fornecimento de
certificado, no caso de o número de horas de estudo ser acima de trezentas
horas; e, o que era o mais importante, do fornecimento de amplo material de
apoio, e de suporte nas atividades desenvolvidas nas unidades escolares.
Ao longo dos anos seguintes, novos estímulos foram se somando aos já
mencionados, como a oportunidade de se realizar, ao lado de colegas, com as
mesmas dificuldades no ensino de matemática, uma formação em exercício,
tendo como oferta uma proposta inovadora de melhoria e de intervenção in
loco na prática pedagógica. Outras reflexões foram feitas sobre o curso, mas,
até o início dessa pesquisa, em 2014, ainda não havíamos encontrado
respostas para outros questionamentos sobre as características do Programa
GESTAR, os quais poderiam ser assim formulados: Como esse curso poderia
ter tido a influência de um banco internacional? Como o GESTAR chegou à
Bahia? Por que pessoas que participaram das suas primeiras turmas, insistiam
em dizer que essa proposta de formação vigorou somente até 2007, mesmo
sabendo que o curso continuou a ser oferecido após esse ano? Tais
questionamentos levaram-nos a uma pergunta de caráter ainda mais geral,
qual seja: Como uma intervenção educacional para o ensino de matemática,
com o slogan de Provocar Transformações, teria deixado de dar continuidade
àquelas ações que pareciam repercutir positivamente entre os profissionais?
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Foi para tentar responder a essas e outras inquietações do meu mundo
profissional que escolhi investigar a gênese do Programa GESTAR e seu
processo de implementação na Bahia. Em que pesem essas motivações
primeiras, o desenvolvimento da pesquisa nos levou a ampliar nossos objetivos
iniciais para incluir também o estudo do papel do Instituto Anísio Teixeira na
formação de professores de matemática na Bahia.
Para que se possa compreender a importância do Programa Gestão de
Aprendizagem Escolar e do Instituto Anísio Teixeira nesta pesquisa, será feita,
a seguir uma breve apresentação de ambos, começando pelo Programa
GESTAR, em razão de não se restringir somente à Bahia, seguida da
apresentação do Instituto Anísio Teixeira, como um órgão criado anteriormente
ao Programa GESTAR, na Bahia, mas que, por razões a serem discutidas mais
adiante, não coordenava as ações do GESTAR, em nosso Estado, mesmo
estando tais ações entre aquelas que comporiam as suas finalidades.
Para começar, deve ser esclarecido que o Programa GESTAR é parte
do Projeto Fundo de Fortalecimento da Escola (FUNDESCOLA), um dos
grandes projetos de cooperação firmados entre o Governo Brasileiro e o Banco
Mundial1 para educação, a partir da década de 1980, em um momento de
transformações econômicas e políticas no mundo, advindas, principalmente, da
crise econômica provocada pelo aumento brusco dos preços do petróleo (em
1973 e em 1979) e da crise do financiamento da dívida externa dos países da
periferia do capitalismo. Esses projetos foram financiados com recursos do
Governo brasileiro e do Banco Mundial (Bird), implantados em regiões menos
desenvolvidas, no Brasil, entre elas a região Nordeste.. Tais projetos,
denominados Projeto Edurural (ou Primeiro Projeto Nordeste) (1980-1988),
Projeto Nordeste (II e III) (1994-1999) e Fundo de Fortalecimento da Escola FUNDESCOLA (I, II e III), apresentaram, de certa forma, continuidade entre si,
trazendo inovações em cada etapa de vigência e elencando como prioridade o
ensino fundamental da educação básica nas áreas rurais e urbanas.

1

O Banco Mundial é uma organização internacional que surgiu da Conferência de Bretton
Woods (1944), com o objetivo de financiamento da reconstrução dos países devastados pela
Segunda Guerra Mundial. Iniciou as atividades como Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento (BIRD), mudou gradualmente seu foco para os países em desenvolvimento,
com o objetivo de promover a expansão do investimento privado nestes países.
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O Projeto FUNDESCOLA, no qual se insere o Programa GESTAR, como
mencionado, iniciou as suas atividades em 1998, após o Empréstimo Nº
17402-BR2 envolvendo recursos da ordem de US$ 1,3 bilhão e que abrangia
não só o Estado da Bahia, mas também outros estados das regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, apresentando-se como um conjunto de
ações a serem desenvolvidas em etapas de forma complementar à legislação e
às políticas nacionais vigentes para o ensino fundamental.
A proposta do FUNDESCOLA incluía incentivos à descentralização, com
autonomia financeira e pedagógica, o que era respaldado no estabelecido pela
Lei de Diretrizes e Bases (Lei n. 9.394/96), especialmente nos artigos 12 e 13,
que propõem, entre outras ações, a participação dos atores escolares e a
integração entre escola e comunidade.
No caso da formação de professores, as ações do FUNDESCOLA se
consubstanciaram através do Programa GESTAR para as disciplinas de
Português e Matemática3, ministradas a profissionais em exercício nas
unidades públicas de ensino, mas, nessa pesquisa, nossa atenção estará
voltada apenas para a disciplina de Matemática.
No que diz respeito ao Instituto Anísio Teixeira, um órgão em regime
especial de administração direta da Secretaria da Educação do Estado4, criado
em 1983, deve ser esclarecido, que a sua importância para este trabalho
cresceu ao longo do desenvolvimento da nossa pesquisa, na medida em que
suas ações, visando à formação de professores, foram se revelando cada vez
mais significativas e independentes daquelas desenvolvidas pelo Programa
GESTAR, desempenhando um papel importante no desenvolvimento da
educação baiana, mesmo com as dificuldades enfrentadas nos seus primeiros
anos de existência.

2

Esse documento, elaborado pelo Banco Mundial, sobre o empréstimo de recursos para o
Fundescola, SCHOOL IMPROVEMENT PROJECT - FUNDESCOLA I, 1998, estabelece como
principais objetivos o fortalecimento da escola primária e instituições públicas nas regiões mais
carentes do Brasil, com vistas a garantir sua preparação e participação ativa como cidadãos
produtivos em uma sociedade.
3
No Capítulo 3 será visto que o Programa GESTAR nasce de uma proposta do Ministério da
Educação para as regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste do Brasil, por conta dos baixos
indicadores de proficiência em língua portuguesa e matemática.
4
O Instituto Anísio Teixeira fica localizado na Estrada da Muriçoca, s/n, Bairro de São Marcos,
em Salvador,
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Nas

ações

educacionais

desenvolvidas

no

Estado

da

Bahia,

anteriormente ao GESTAR e ao IAT, pôde-se identificar também contribuições
da Universidade Federal da Bahia, através da Faculdade de Filosofia (inclusive
as do Centro de Educação e Ciências da Bahia – CECIBA) e da Faculdade de
Educação (inclusive as do Programa de Treinamento e Aperfeiçoamento de
Professores de Ciências – PROTAP)
Paralelamente, foram identificados trabalhos relativos à história dos
financiamentos dos grandes projetos educacionais para regiões menos
desenvolvidas do Brasil, entre as quais a região Nordeste.
A

relevância

desta

pesquisa

está

pautada,

principalmente,

no

esclarecimento do papel histórico desempenhado pelo Instituto Anísio Teixeira
e pelo Programa GESTAR, configurado através do GESTAR I e II, no que diz
respeito à melhoria da qualidade da educação básica em nosso Estado, já que
o problema da qualidade da educação na Bahia e no Brasil, a partir dos anos
1980, passou para o nível das primeiras preocupações dos profissionais
vinculados à área de educação, em decorrência da mobilização da sociedade
civil pela redemocratização do país e em busca não somente do acesso, mas
também da qualidade da escola pública.
Compreender o papel histórico desempenhado pelo Instituo Anísio
Teixeira, nas suas primeiras décadas de existência e pelo Programa GESTAR,
de matemática, na Bahia, no período de 2001 a 2007, contribuirá também, para
a reconstrução das trajetórias da educação básica do Estado da Bahia, no viés
da qualidade e melhoria dos índices educacionais.
Esta investigação se situa na área de História da Matemática ou, mais
precisamente, no campo da História da Educação Matemática5, e utiliza
referências que transitam entre os campos da Matemática, da Educação e da

5

Ainda que não seja possível estabelecer uma linha demarcatória rígida entre os campos de
investigação denominados história da educação matemática, história da matemática e história
na educação matemática, é possível fazer alguma distinção entre tais campos. Seguindo
Valente (2014, p. 31), são incluídas no campo da história da educação matemática as
pesquisas científico-acadêmicas que visam estabelecer uma relação dialógica entre a
matemática, a educação e o campo de estudos historiográficos, tendo como objeto de
investigação as práticas educativas mobilizadoras de cultura matemática em quaisquer
contextos de atividade humana, especialmente os contextos educativos escolares, lembrando
que a história da matemática, diferentemente de história da educação matemática, tem como
objeto de investigação historiográfica o campo autônomo da matemática e que as
investigações no campo da história na educação matemática não visam, a rigor, produzir
estudos historiográficos nem de matemática e nem da educação matemática.
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História. É oportuno esclarecer que a emergência do campo de investigação
denominado história da educação matemática, no Brasil, é relativamente
recente, sendo que as primeiras pesquisas acadêmicas relativas à história da
educação matemática, no Brasil, foram produzidas em Programas de PósGraduação em Educação, com a primeira a dissertação de mestrado defendida
em 1984.6
O período de interesse dessa pesquisa vai de 1983, ano de criação do
Instituto Anísio Teixeira, até 2007, ano em que foi anunciado o Plano de
Desenvolvimento da Escola (PDE) e em que as atividades do Fundescola
passaram a ser financiadas somente com recursos nacionais. Ivone Moreyra,
Diretora de Assistência a Programas Especiais do FNDE, afirma, na página
eletrônica do MEC, que

a partir do PDE, as ações do Fundescola viraram políticas
públicas para todo o país. Com isso, explica, suas atividades
serão financiadas exclusivamente com recursos nacionais.
(BRASIL, 2007)

Desta forma, percebe-se que após a finalização do contrato financeiro,
os projetos continuaram a ser desenvolvidos através de recursos nacionais
com novas configurações, como é o caso do GESTAR e do Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE). Em relação ao PDE, que foi concebido
no âmbito do Fundescola, como parte do acordo de empréstimo de 1998, o
mesmo tinha o objetivo de melhorar o conjunto de ações na esfera escolar
categorizadas na gestão, na qualidade do ensino e na permanência das
crianças na escola.
Na revisão da literatura sobre o tema “iniciativas contemporâneas para a
formação de professores de matemática na Bahia” - mais especificamente, o
papel do IAT de do GESTAR na formação de professores de matemática, na
Bahia - foram encontradas publicações diversas, a exemplo de dissertações,
teses, artigos e livros, especialmente relativos ao GESTAR no Brasil. No que
se refere ao GESTAR, é importante apresentar alguns trabalhos que refletiram
sobre as contribuições desse programa para a formação de professores, como
6

É de se notar que o Primeiro Encontro Nacional de Pesquisa em História da Educação
Matemática - I ENAPHEM – ocorreu em novembro de 2012, na cidade de Vitória da Conquista
(BA). (VALENTE, 2014)
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a dissertação de Elídio Luiz Martinelli, apresentada em 2009, na qual o autor
traz as contribuições da formação continuada do GESTAR II, de Matemática,
em uma escola da rede pública estadual na cidade de Palmas, no Estado de
Tocantins, realizando uma reflexão sobre a utilização da metodologia do
GESTAR II. Em pesquisas realizadas no Estado da Bahia, temos a dissertação
produzida por Analdino Pinheiro Silva, em 2013, com o título Formação
Continuada de Professores de Matemática: um estudo sobre a práxis docente
no Programa GESTAR II, de matemática, na Bahia; na qual analisa como a
práxis docente é compreendida no âmbito da proposta político-pedagógica do
Programa GESTAR II de Matemática na Bahia; e temos também a dissertação
de Anderson Rios Fontes, produzida em 2014, com o título Formação
continuada de professores da educação básica: um estudo sobre o Programa
GESTAR no Estado da Bahia, na qual aborda também as contribuições do
programa dentro do contexto de formação de professores. A nossa pesquisa,
portanto, difere do que já foi produzido a respeito do GESTAR e contribui para
esclarecer o papel histórico desempenhado pelo Programa GESTAR no
sistema educacional da Bahia, especialmente quanto à formação de
professores de matemática.
No que diz respeito a eventuais pesquisas sobre o IAT, de significativo
foi encontrada apenas a tese de Antônia Almeida Silva, defendida em 1999,
intitulada “As políticas públicas para a educação básica na Bahia nos anos 90:
propostas e ações nas gestões de Antônio Carlos Magalhães e Paulo Souto
(1991-1998)”, a qual não analisava especificamente as atividades do Instituto
Anísio Teixeira, e sim, como o seu próprio título indica, as políticas públicas
para a educação básica, na Bahia, explicitando os pressupostos políticopedagógicos e a concepção de Estado que orientaram as formulações
governamentais.
Para compor a narrativa do processo de implementação do GESTAR, na
Bahia, e das ações do Instituo Anísio Teixeira para a formação de professores
de matemática, foram realizadas pesquisas em arquivos da Secretaria da
Educação da Bahia e do IAT, em bibliotecas da Universidade Federal da Bahia,
em páginas eletrônicas do Ministério da Educação e em outros sítios da Web,
No que diz respeito ao GESTAR, diante da escassez de documentação que
esclarecesse o processo de implementação desse Programa, na Bahia, fez-se
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uso também de fontes orais para compreender como se deu esse processo e
como se configurou na memória dos seus atores históricos – líder,
especialistas, professores formadores e professores cursistas - essa formação
em exercício.
No primeiro capítulo, intitulado “O Governo brasileiro, o Banco Mundial e
a educação – aspectos históricos”, discute-se como se desenvolveram as
relações do Banco Mundial com o Brasil, desde o redirecionamento do seu foco
de atuação para o setor social e o seu interesse no aspecto educacional
brasileiro. São analisadas historicamente as suas principais ações a partir da
década de 1980 e também como começaram a ser construídos os cenários
para a criação do FUNDESCOLA, no qual se incluiu o Programa GESTAR,
que, juntamente com o Instituto Anísio Teixeira, é objeto desta pesquisa. Esse
Capítulo é encerrado com uma breve história das políticas públicas para a
formação de professores na Bahia, onde o IAT surge como promotor de
iniciativas contemporâneas.
No segundo capítulo, apresenta-se o Instituto Anísio Teixeira, como o
órgão oficial responsável, dentre outras atividades, pela formação de
professores do Estado da Bahia e discutem-se as origens históricas desse
Instituto, com destaque para a sua reestruturação e expansão, a partir de 1992.
São apresentadas também as principais ações educacionais para a melhoria
da educação básica, das séries iniciais de ensino, na Bahia, em especial
aquelas destinadas à formação de professores de matemática, inclusive
algumas contribuições da UFBA, anteriores ao Instituto Anísio Teixeira.
No terceiro capítulo, apresenta-se, de forma detalhada, a estrutura do
“Programa Gestão de Aprendizagem Escolar”, esclarecendo a sua proposta de
trabalho em nível nacional e a sua adaptação local, fazendo-se uso de fontes
orais, situando a coleta de dados na cidade de Salvador, com a discussão
restrita a turmas de formações de professores, do período de 2001 a 2007.
Nessa parte, são apresentadas as atividades do GESTAR na Bahia, como
percebida pelos seus atores históricos – a líder do Programa, especialistas,
professores formadores e professores cursistas.
No quarto capítulo são feitas as considerações finais, realizando-se uma
síntese da narrativa das contribuições do Instituto Anísio Teixeira e do
Programa GESTAR para a formação de professores de matemática, na Bahia.
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CAPÍTULO 1

O GOVERNO BRASILEIRO
O BANCO MUNDIAL E A EDUCAÇÃO – ASPECTOS
HISTÓRICOS
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1.1 O Banco Mundial e o financiamento de projetos educacionais de
países em desenvolvimento
No final dos anos sessenta, em plena Guerra Fria, havia um largo
reconhecimento do fracasso da via predominantemente militar seguida pelos
Estados Unidos no Vietnã e, como consequência, nesse período e início da
década seguinte, a estratégia do governo americano de contenção do
comunismo, empregada desde 1947, passou a ser progressivamente
substituída pela estratégia da segurança como produto do desenvolvimento
econômico. De acordo com essa abordagem, a segurança dos Estados Unidos
dependia não apenas da sua supremacia militar, mas também da preservação
da ordem política dos países da periferia do capitalismo.
Tal estratégia não era nova, mas a ênfase com que foi defendida e
implementada diferia fortemente do que tinha sido feito nos anos 1950, através
de programas como “Desenvolvimento de Comunidade”, e nos anos 1960
através da “Aliança para o Progresso”, e ainda do que tinha sido feito, a partir
de 1961, pelos “Corpos da Paz” (1961-1981). De acordo com Azevedo (1998),
essa última ação envolveu o envio de mais de cem mil voluntários para
execução de projetos de assistência comunitária para as áreas de educação,
saúde e desenvolvimento agrícola, com apoio político tanto de integrantes do
Partido Democrata como do Partido Republicano dos Estados Unidos.
No final dos anos 1960, um dos nomes mais influentes nesse processo
de redirecionamento da política externa dos Estados Unidos era o de Robert
McNamara, um ex-aluno da Harvard Business School, que foi Secretário de
Defesa dos Estados Unidos, entre 1961 e 1968, e presidente do Banco Mundial
no período 1968 a 1981.7 Em seu primeiro discurso como presidente, realizado
em 1968, McNamara mostrou que o balanço socioeconômico dos anos
7

O Banco Mundial integra o chamado Grupo Banco Mundial que é constituído por sete
organizações diferentes entre elas o Banco Internacional para a Reconstrução e o
Desenvolvimento (BIRD) – criado em 1944, junto com o Fundo Monetário Internacional - e a
Associação Internacional de Desenvolvimento (AID), criada em 1960. O Banco Mundial é
formado apenas pelo BIRD e pela AID. O BIRD concede empréstimos a países de renda média
e de baixa renda, que sejam solventes, captando recursos em mercados de capital e
emprestando a seus clientes em condições próximas às do mercado financeiro internacional. A
AID efetua empréstimos de longo prazo e com baixas taxas de juros a países pobres com
pouca ou nenhuma capacidade de tomar emprestado nas condições de mercado. O BIRD dá
lucro, e a AID depende das contribuições voluntárias de alguns estados doadores para
sobreviver.
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sessenta indicava um aumento da desigualdade de renda entre as nações e
também que a maior parte da população do planeta - de aproximadamente 2
bilhões, na época - permanecia vivendo em condições de pobreza extrema,
apesar do crescimento econômico em grande parte dos países da periferia. 8
Ele argumentava então que o modelo econômico dominante, baseado na
doutrina do "efeito derrame"9, havia falhado e que os benefícios do crescimento
não haviam chegado aos pobres, sendo este um fator de instabilidade
preocupante para os Estados Unidos.
McNamara propôs então a negação da tese de que a redução da
pobreza podia ser conseguida simplesmente com o crescimento econômico e
passou a defender a ideia de redução "direta" da pobreza sem negar a
importância do crescimento econômico. Até certo ponto, essa proposta, de
inspiração keynesiana, lembra o plano New Deal10, do presidente F. D.
Roosevelt (1933-1945), o qual foi elaborado para retirar o país da chamada
Grande Depressão, através da atuante interferência do Estado na economia
como fonte de promoção do desenvolvimento econômico e social.
Apoiado na ideia do "assalto à pobreza", McNamara anunciou então
novas e ambiciosas metas para serem perseguidas pelo Banco Mundial, no
período de 1968 a 1973, anunciando também a ampliação de empréstimos
para o setor agropecuário, e para área "social", como educação, financiamento
de água potável, saneamento básico, nutrição, saúde pública, habitação
urbana e planejamento familiar. Além disso, mudou a destinação geográfica
dos empréstimos concedidos pelo Banco Mundial, até então, de forma que,
para a África e América Latina, por exemplo, os empréstimos de 1968 a 1973,
deveriam duplicar e triplicar, respectivamente. Essa mudança introduzida por
McNamara, no período 1968 a 1973, foi ampliada ainda na década de 1970,
8

Primeiro discurso de McNamara, em 1968, como presidente do Banco Mundial, no qual
estipulava as suas metas financeiras e expansão das atividades. Disponível em:
http://documents.worldbank.org/curated/en/487841468137090894/pdf/557780WP0SPANI00McNamara000Spanish.pdf. Acesso em: 02 out. 2016
9
Os defensores dessa doutrina acreditavam que parte dos benefícios do crescimento
econômico alcançaria, naturalmente, as pessoas mais pobres, isto é, o “bolo” precisaria crescer
para depois ser dividido.
10
Com a crise de 1929, foi criado nos EUA o plano econômico New Deal (Novo Acordo), no
Governo de Franklin Delano Roosevelt (1933-1945), com o objetivo de interferir na economia
do país e garantir o emprego dos trabalhadores, baseado na teoria econômica de John
Keynes, o qual abrangia a indústria, a agricultura e a área social.
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produzindo também consequências negativas nas economias dos países
periféricos conforme veremos mais adiante.
No seu movimento de expansão, o Banco Mundial deu crescente ênfase
ao setor rural, fundamentando-se na tese de que os agricultores “tradicionais”
seriam um grupo receptivo a investimentos econômicos com predisposição à
otimização da produção, segundo os moldes capitalistas.
A aposta na área rural era garantia de expansão e conquista de novos
mercados junto com maior eficiência da produção. A ênfase em tal setor já
havia sido reforçada por McNamara, em 1969, ao articular as iniciativas do
Banco e das fundações Rockfeller e Ford, visando à difusão pelo mundo dos
pacotes tecnológicos da chamada Revolução Verde, a qual teve início nos
Estados Unidos, no final da década de 1940, com a implantação de novas
tecnologias agrícolas.11 Essa união de propósitos do Banco e das mencionadas
fundações promoveu a expansão do mercado consumidor, garantindo a venda
de

pacotes

de

insumos

agrícolas,

principalmente

para

países

em

desenvolvimento, aumentando assim, significativamente, a rentabilidade e a
oferta de bens produzidos.
A orientação seguida pelo Banco foi reforçada pelos trabalhos do
economista americano Theodore Schultz, os quais deram a fundamentação
teórica ou racionalidade necessária à elaboração de projetos voltados à
modernização

técnica

dos

agricultores.

As

ideias

de

Schultz

foram

consubstanciadas na chamada teoria do capital humano, uma teoria que
concebe a educação como fator econômico e sobre a qual falaremos um pouco
a seguir.

11

A Fundação Rockfeller foi criada em 1913, nos Estados Unidos, dentro do “modelo de
filantropia em larga-escala”, incorporando algumas instituições pertencentes à família
Rockfeller. Em 1916, começou a desenvolver atividades em países da Ásia, Europa e América
Latina. Nas décadas de 1920 e 1930, sua ênfase era na medicina e saúde pública e, após a
Segunda Guerra Mundial, ligou-se ao desenvolvimento do ensino médico, ciências físicas e
biológicas e à agricultura. A Fundação Ford foi criada em 1936, como uma organização
filantrópica, sem fins lucrativos, no Estado de Michigan e, a partir de 1952, passou a ter
alcance nacional e internacional. Entre os anos 1952 e 1983, a Fundação investiu cerca de $10
bilhões em educação e programas sociais, saúde reprodutiva e AIDS; justiça social e direitos
humanos; meio ambiente e treinamento em áreas tais como agricultura. (FARIA, Lina; COSTA,
Maria Conceição da. Cooperação científica internacional: estilos de atuação da Fundação
Rockefeller e da Fundação Ford. Dados, [s.l.], v. 49, n. 1, Rio de Janeiro, 2006, p. 159-191,
2006. Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0011-52582006000100007.
Acesso
em: 28 ago. 2016.
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Para compreender a teoria do capital humano, é importante notar que a
sua origem está ligada ao surgimento da disciplina Economia da Educação,
nos Estados Unidos, em meados dos anos 1950. Nessa época, Theodore W.
Schultz era professor da Universidade de Chicago e lá desenvolveu a
mencionada teoria, tendo, inclusive, recebido, em 1979, o Prémio de Ciências
Económicas, em Memória de Alfred Nobel, juntamente com William Arthur
Lewis.
A partir de seus estudos para explicar os ganhos de produtividade 12
gerados pelo “fator humano”, Schultz (1961)13 concluiu que o trabalho humano,
quando qualificado por meio da educação, torna-se um dos meios para a
ampliação da produtividade econômica e ganhos do capital. A sua tradução
para esfera educacional, entretanto, evidenciou-se numa concepção tecnicista
do ensino e da organização da educação, disseminando a ideia de que a
educação é a condição necessária para o desenvolvimento econômico, bem
como para o desenvolvimento do indivíduo. A importância dessa teoria para a
política expansionista do Banco Mundial é que ela legitimou a ideia de que os
investimentos em educação poderiam ser determinados por critérios de
investimentos capitalistas, uma vez que a educação passou a ser um fator
econômico.
Pode-se dizer, então, que as recomendações do modelo racional
adotado pelo Banco – que daria a expectativa de inserção no mercado do
trabalho e garantiria maior produtividade, com incentivo e promoção de
iniciativas individuais – foram fundamentadas pela Teoria do Capital Humano, a
qual coloca o indivíduo com a responsabilidade de alcançar as condições de
12

Por produtividade, deve-se entender a relação entre o que foi produzido e os recursos
empregados para a produção. “A teoria econômica mensura a produtividade de uma economia
por meio do conceito de “Produtividade Total dos Fatores” (PTF). Parte-se da ideia de que o
produto anual de uma economia (PIB) é criado pela interação entre os estoques de capital
físico e de capital humano existentes. O capital físico é constituído por máquinas,
equipamentos, edifícios e demais instrumentos utilizados na produção. O capital humano é
dado pela capacidade produtiva da força de trabalho e normalmente é representado pela
quantidade de pessoas em idade laboral ponderada pelo nível de escolaridade médio dessa
força de trabalho (na suposição de que trabalhadores que passaram mais tempo na escola são
mais produtivos)”. Instituto Braudel. Brasil Economia e Governo. O que é produtividade e como
conseguir
seu
incremento?
Disponível
em:
http://www.brasil-economiagoverno.org.br/2012/10/01/o-que-e-produtividade-e-como-conseguir-seu-incremento/
Acesso
em: 28 ago. 2015.
13
Investiment in Human Capital, Theodore W. Schultz, The American Economic Review, Vol.
51, Nº 01, Mar. 1961, pp. 1-17. Disponível em http://www.ssc.wisc.edu/~walker/wp/wpcontent/uploads/2012/04/schultz61.pdf. Acesso em: 25 ago. 2016
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serem empregáveis, de se adaptar a todas as mudanças nas condições de
compra e venda da força de trabalho, acrescentando ainda a essa
responsabilidade o seu sucesso ou seu fracasso na inserção ou permanência
nesse ambiente produtivo.
A citada ênfase no setor rural fazia parte de uma estratégia de
preservação da ordem política a qual impunha ao Banco Mundial diversificar os
seus empréstimos em diferentes direções, como no crédito agrícola, nas
construções de grandes barragens, desenvolvimento urbano, saúde e
educação básicas no interior, sendo a irrigação o principal setor financiado por
essa instituição.
Apesar do aumento e diversificação das atividades financeiras do Banco,
no quinquênio 1968 a 1973 quase 75% dos empréstimos para projetos ainda
foram para aqueles setores que já se beneficiavam anteriormente, a exemplo
de energia, transportes, telecomunicações e créditos para importação e
políticas macroeconômicas, sendo que os projetos para agricultura e educação
não chegavam aos segmentos considerados mais pobres da população. Esse
fato, constatado pelo próprio Banco, revelava haver um forte contraste entre a
retórica de “assalto à pobreza” e o cotidiano dos negócios do Banco.
A preocupação com o setor rural decorria do fato de que grande parte da
população dos países periféricos é marcada por desigualdades sociais e
econômicas, sendo esse um espaço profícuo, pelo menos em tese, para
atuação dos adversários do capitalismo, um sistema econômico ao qual era
comum se atribuir todas as mazelas espalhadas pelo planeta. Na óptica do
Banco, a denominada influência socialista, nesses espaços, possibilitaria o
controle de ordem econômica e política dos mencionados países, não sendo
desejado, naturalmente, que essa oposição pudesse existir em espaços latinoamericanos, e nem em outros países, em razão da “segurança nacional”
americana. Na época, ganhar o apoio do campesinato ou, pelo menos,
minimizar o espaço de protesto social, era prioridade da política seguida pelos
representantes dos países centrais, em especial, dos EUA. Portanto, para
estabelecer esses laços de proximidade política e econômica de controle
ideológico, as estratégias de atuação precisavam emergir através de ações
multilaterais e bilaterais visando atender as necessidades humanas básicas e
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alcançar o pleno desenvolvimento em áreas como política, economia, saúde,
segurança etc.
Para levar adiante suas ideias de “assalto a pobreza”, McNamara tinha a
seu dispor várias alternativas, mas preferiu começar por aquela que seria a
causa principal da perpetuação da miséria nos países do terceiro mundo, isto
é, o rápido crescimento demográfico, o que o levou a optar por atuar no
planejamento familiar para o controle populacional. Depois vieram o combate
ao desemprego, a nutrição, a saúde e a educação. Em suma, ao lado dos
projetos agrícolas, diversos outros projetos em áreas distintas pareceram
constituir, em algum momento, o carro-chefe do Banco Mundial na área social,
sem se firmarem como tal. Vê-se, portanto, que no período de 1968 a 1973, o
Banco não tinha ainda diretrizes suficientemente claras para o tamanho do
desafio. Não tinha uma abordagem que desse coerência aos projetos que a
instituição vinha executando em agricultura, educação e desenvolvimento
urbano. Também não tinha um instrumento preferencial que nucleasse a sua
“cruzada contra a pobreza”. Ou seja, não havia uma teoria nem um meio
passível de avaliação de resultados. De acordo com Pereira (2011, p. 439),
isso só foi superado no biênio 1973-74 com a definição da “pobreza rural
absoluta” como alvo principal da intervenção do Banco, por meio dos
chamados projetos de “desenvolvimento rural integrado”, e com a publicação,
em 1974, do livro Redistribuição com crescimento, coordenado por Hollis
Chenery. É oportuno lembrar que Chenery tinha sido nomeado para o cargo de
economista-chefe do Banco Mundial, em maio de 1970, e, desde então, vinha
implementando mudanças políticas importantes que culminaram com a criação
de um departamento de pesquisa com a missão de elaborar uma base sólida
de dados e conceitos que apoiasse a expansão das operações financeiras
(PEREIRA, 2011, p. 438).
Ainda de acordo com Pereira (2011, p. 442), o livro Redistribuição com
crescimento deu ao Banco um núcleo teórico que permitiu vender com mais
eficácia o seu novo produto – o desenvolvimento rural integrado –, instituindo a
“pobreza absoluta” e os “grupos-alvos” como categorias operacionais legítimas
para as políticas públicas.
O problema básico era então como aumentar a renda dos “pobres”.
Dentre as estratégias pensadas para esse fim foi escolhida aquela que
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propunha a reorientação do investimento para os grupos-alvo em “pobreza
absoluta” sob a forma de educação, acesso ao crédito, obras públicas etc.
(PEREIRA, 2011, p. 442). A proposta era distribuir parte do crescimento
econômico mediante projetos e programas financiados através de captação de
impostos e endividamento externo, vindo este último modo de financiamento a
se constituir depois um grande problema, como veremos adiante.
Os projetos com finalidade de redução da pobreza tinham ênfase no
crescimento da produtividade da terra e em cultivos de maior valor comercial, e
ambicionavam financiar parcelas de pequenos agricultores (proprietários) que
tivessem potencial produtivo e capacidade de endividamento, embora fossem
considerados pobres do ponto de vista da renda que obtinham. De acordo com
Pereira (2011, p. 444), o desenvolvimento rural era concebido como um
conjunto de atividades que extrapolavam um setor específico e tinham o
objetivo de aumentar a produtividade agrícola, as oportunidades de emprego e
o nível de renda da população-alvo (em condições de pobreza absoluta), e
também melhorar alimentação, moradia, saúde e educação básicas até
padrões considerados minimamente aceitáveis. Em resumo, para o Banco
Mundial, desenvolvimento rural significava perseguir um conjunto articulado de
metas dentro de uma jurisdição geográfica específica, a Região Nordeste do
Brasil, por exemplo.
Vale esclarecer que as teses defendidas no livro de Chenery não eram
um produto isolado, gerado pelo departamento de pesquisa por ele chefiado.
Elas estavam de acordo com a legislação do governo dos Estados Unidos,
aprovada em 1973 (conhecida como “Novas Direções”), que modificava a
estrutura legal básica da ajuda externa norte-americana, reestruturando-a e
reorientando-a para o atendimento direto às “necessidades humanas básicas”.
(PEREIRA, 2011, p. 440) A nova diretriz tinha como foco a redução da
“pobreza extrema” mediante a concessão de crédito para o aumento da
produtividade de “pequenos agricultores”. Esta nova legislação era o resultado
das pressões sociais e de setores do Congresso americano sobre o governo e
refletiam o desgaste produzido pela Guerra do Vietnã, como já mencionado.
Mas não só o departamento de pesquisa do Banco Mundial, chefiado por
Chenery, envolveu-se no debate sobre necessidades básicas. O próprio Banco
também se envolveu nesse debate, a partir de 1976, e a discussão apareceu
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como uma suposta redefinição do enfoque orientado à pobreza, dando peso à
“necessidade” como critério de decisão para a delimitação dos projetos e a
alocação de recursos. O novo enfoque rivalizava com o de Chenery, sem, no
entanto, suplantá-lo. De acordo com Pereira (2011, p. 448), internamente, a
gestão McNamara debateu durante os cinco ou seis anos seguintes quais
seriam as necessidades básicas desejáveis ou possíveis e como justificá-las.
De qualquer modo, a movimentação em torno das necessidades básicas
acabou por consagrar saúde e educação primárias como áreas abertas ao
investimento produtivo (lucrativo) nos países da periferia do capitalismo. O
Banco seguiu essa linha, destacando-se, desde o primeiro momento, por
subordiná-las aos imperativos políticos do aliviamento da pobreza absoluta e
da reformulação e redução dos gastos com políticas sociais.
No final de 1979, McNamara criou o Departamento de População, Saúde
e Nutrição, o que permitiu a autorização de empréstimos exclusivamente para a
saúde – antes, o setor figurava apenas como um componente em projetos de
desenvolvimento rural e urbano e planejamento familiar –, abrindo um campo
novo e amplíssimo de atuação. Enquanto isso, a entrega do Prêmio Nobel de
economia para Schultz e Lewis, no mesmo ano, serviu para entronizar
tardiamente o conceito de capital humano aplicado à educação básica na
agenda do Banco Mundial. Os governos dos EUA e do Reino Unido, em
especial, apoiaram entusiasticamente, no Conselho de Governadores do
Banco, a ênfase na educação básica. Em 1980, o Relatório sobre
Desenvolvimento Mundial chancelou as duas novas prioridades na área social.
Gestavam-se, naquele momento, as coordenadas principais de um modelo de
política social que se tornaria hegemônico uma década depois, centrado não
mais no acesso a ativos produtivos físicos, mas sim na formação de capital
humano. (PEREIRA, 2011, p. 449)
Paralelamente à movimentação em torno das “necessidades básicas”
(período 1973-1979) uma série de eventos agravou a instabilidade política e
econômica no sistema internacional14 No plano político, podem ser citados a
14

Ainda no plano econômico, as tensões no sistema internacional, acumuladas desde o final
dos anos sessenta, tornavam a manutenção da conversibilidade do dólar em ouro cada vez
mais difícil, o que fez os Estados Unidos romperem unilateralmente com o regime monetário de
Bretton Woods, mediante uma sequência de medidas unilaterais. Tais medidas removeram as
regras que limitavam o domínio dos EUA sobre a política monetária internacional, substituindo
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eclosão de golpes militares no Chile e na Argentina, o escândalo do Watergate
e a renúncia de Nixon, a revolução sandinista na Nicarágua, as guerras civis no
Líbano, em Angola, no Zaire, na Etiópia e a guerra do Yom Kippur entre Israel
e as forças de Egito e Síria. A guerra do Yom Kippur, em outubro de 1973,
gerou consequências econômicas importantes e imediatas. Uma delas foi o
boicote dos países árabes produtores de petróleo e membros da Organização
dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) aos países que apoiaram Israel.
Com a restrição da venda, os preços do barril de petróleo subiram
rapidamente, derrubando bolsas de valores e contribuindo para aumentar a
instabilidade da economia mundial. Em que pese as dificuldades do período,
alguns países da periferia do capitalismo, como o Brasil, México e Coreia do
Sul, conseguiram altas taxas de crescimento econômico à custa de um
endividamento externo descontrolado, oriundo do crédito farto e barato, com
taxas de juros nem sempre fixas, oferecido por bancos privados internacionais
encarregados de reciclar a renda petrolífera obtida pelos países exportadores
de petróleo decorrente do aumento do preço desse produto, no final de 1973.
Enquanto o Brasil e alguns outros países periféricos cresciam a altas taxas, os
países capitalistas centrais - que sofriam com inflação, baixo crescimento e
aumento de desemprego - respondiam às suas dificuldades econômicas com
políticas defensivas (do ponto de vista comercial e monetário) e a maioria dos
países periféricos, não exportadores de petróleo, passava por um processo de
empobrecimento. (PEREIRA, 2011, p. 451)
No seu relatório anual de 1978, o Banco já dava destaque ao
mencionado processo de endividamento externo através do qual grande parte
dos países periféricos, inclusive o Brasil, vinha financiando seu crescimento
econômico, e recomendava mudanças no perfil da dívida, isto é, prazos
maiores de vencimento, para o que teriam de ter acesso a mercados de títulos
de longo prazo (PEREIRA, 2011, p. 453). Em 1979, o problema da dívida
externa dos países periféricos, que vinham financiando o seu crescimento
econômico mediante poupança externa, foi agudamente agravado com o

o regime monetário baseado no padrão ouro-dólar e pelo regime baseado apenas no padrão
dólar.
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segundo choque do preço do petróleo15, adicionado ao aumento brusco da taxa
de juros norte-americanos e à queda dos preços das matérias primas. Nesse
período, os sintomas da crise se alastravam pelo Brasil assim como em países
latino-americanos, abrindo espaços de atuação para o FMI e Banco Mundial e
os tornando, a partir da crise da dívida externa, em dependentes dessas duas
organizações financeiras para o terceiro mundo. (LEHER, 1998).
Figueiredo (2001) esclarece:

Portanto, a crise econômica e política da sociedade brasileira
no começo dos anos 80 constitui-se num campo propício para
o FMI e o Banco Mundial consolidarem sua intervenção no
Brasil. Como saída da crise, o FMI propôs um rigoroso Plano
de Estabilização e, posteriormente, de forma conjunta com o
Banco Mundial, propôs os programas de ajuste estrutural. Os
empréstimos seriam liberados para os países que aceitassem
fazer as reformas em suas economias, de acordo com o
prescrito pelo Banco e as condicionalidades destes organismos
internacionais foram sendo impostas quase sem resistência a
um número cada vez maior de governos do Terceiro Mundo.
(FIGUEIREDO, 2001, p. 13)

Em 1979, McNamara anunciou a criação de um novo instrumento
financeiro, o chamado empréstimos de ajustamento estrutural, sendo que o
primeiro desses empréstimos foi aprovado pelo Banco em março de 1980, para
a Turquia. No ano seguinte, de acordo com Pereira (2011):

[...] o relatório anual do Banco Mundial identificou diversos
fatores responsáveis pelo estrangulamento dos países
endividados, como a alta das taxas de juros reais, a queda da
receita comercial dos países exportadores de commodities
agrícolas, a recessão mundial, o aumento da proporção de
empréstimos contratados a taxas de juros variáveis [grifo
nosso] e o aumento do débito pendente com bancos
comerciais (de 49,6% em 1975 para 61,5% em 1978).
(PEREIRA, 2011, p. 456)

Segundo Pereira (2011, p. 457), o programa de ajustamento estrutural
consistia, no âmbito das políticas macroeconômicas, de: liberalizar o comércio,
alinhar os preços ao mercado internacional e baixar tarifas de proteção;
15

Em 1979, no Irã, houve a derrubado do regime do Xá (imperador) Mohammad Reza Pahlevi
pelos apoiadores do aiatolá Sayyid Ruhollah Musavi Khomeini, fazendo com que os preços
aumentassem em mais de 1000%. O aumento do preço do petróleo, em 1973, tinha chegado a
400%.
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desvalorizar a moeda; fomentar a atração de investimento externo e a livre
circulação de capitais; promover a especialização produtiva e expandir as
exportações, sobretudo agrícolas. No âmbito das políticas sociais e da
administração estatal, o ajuste tinha como meta central a redução do déficit
público, especialmente por meio de medidas como:
a) o corte de gastos com pessoal e custeio da máquina administrativa;
b) a redução drástica ou mesmo a eliminação de subsídios ao consumo;
c) a redução do custo per capita dos programas, a fim de ampliar o grau
de cobertura;
d) a reorientação da política social para saúde e educação primárias,
mediante a focalização do gasto na parcela da população em condições de
“pobreza absoluta”.
O item d acima, que trata da reorientação da política social para saúde e
educação primárias, reflete claramente a política do Banco Mundial defendida
por McNamara ao longo da década de 1970, chancelado, como já mencionado,
pelo “Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial”, divulgado pelo Banco
Mundial, em 1980, onde são consagradas a saúde e a educação primária como
áreas abertas ao investimento produtivo (lucrativo) nos países da periferia do
capitalismo. Nesse quadro de crise econômica aguda, os projetos “sociais” do
Banco Mundial que, até 1979, só representavam uma fração minoritária da
carteira do Banco, passaram a representar menos ainda, afastando a ação do
mesmo do discurso pregado por McNamara, de “assalto à pobreza”.
É importante lembrar que o final da gestão de McNamara, em 1981,
praticamente coincidiu com o início dos Governos de Margaret Thatcher, em
1979, na Grã-Bretanha, e de Ronald Reagan, em 1º de janeiro de 1981, nos
Estados Unidos, responsáveis por promover fortes mudanças na política e na
economia mundiais. Para esses governantes, a política social do capitalismo
nos anos 1950 e 1960 havia criado uma espécie de socialismo, não mais
apoiado, desde 1973, pelo crescimento econômico e, consequentemente,
chegara a hora de corrigi-lo. Para isso, implementaram um vigoroso programa
orientado pela doutrina do liberalismo econômico, classificado pelos seus
opositores como liberal conservador ou neoliberal16.
16

Neoliberalismo é um conceito cujo significado tem sofrido algumas alterações ao longo do
tempo. Atualmente, o termo é usado para descrever o ressurgimento de ideias derivadas do
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Após essa breve apresentação de como se deu o redirecionamento dos
financiamentos do Banco Mundial, nos anos McNamara, para a área social dos
países menos desenvolvidos, podemos finalizar essa seção dizendo que, na
área educacional, a partir do final da década de 1970, os estudos promovidos
pelo Banco apontavam os anos iniciais de estudo - que inclui os primeiros oito
anos de escolaridade – como a área de investimento que poderia garantir à
população carente um ensino de qualidade a baixo custo. Acreditava-se então,
que esta esfera traria mais vantagens sociais do que os outros níveis ou
modalidades de ensino. Fonseca (1998) afirma que essa atuação forneceria
possibilidades de controle populacional, visto que abriria espaço para preparar
a população feminina para a aceitação dos programas de planejamento
familiar, assim como estimularia a sua participação no processo produtivo,
principalmente no setor agrícola, o que, naturalmente, estava em consonância
com a teoria do capital humano, que preconizava desenvolver nos indivíduos
seu recurso mais abundante – o trabalho.
Esta prioridade dada aos anos iniciais de estudo da população mais
carente pode ser observada no financiamento pelo Banco Mundial, em parceria
com o governo brasileiro, de grandes projetos para a Região Nordeste, o
chamado Projeto Nordeste para a Educação Básica, que vigorou de 1980 a
1988 e de 1994 a 1999, e o projeto Fundo de Fortalecimento da Escola –
FUNDESCOLA, que trouxe atuação mais abrangente com ações voltadas para
gestão educacional, capacitação de recursos humanos, melhorias da rede
física, inovações pedagógicas e atendimento rural. É dentro desse conjunto de
ações que se inclui o Programa Gestão de Aprendizagem Escolar - GESTAR,
de matemática, objeto desta pesquisa, e sobre o qual falaremos mais adiante.

chamado capitalismo laisser-faire (“deixar fazer”), representadas pelo liberalismo econômico
clássico, e que foram implementadas a partir do início dos anos 1970 (Chile) e 1980. Seus
defensores advogam em favor de políticas de liberalização econômica extensas, como as
privatizações, austeridade fiscal, desregulamentação, livre comércio, e o corte de despesas
governamentais a fim de reforçar o papel do setor privado na economia. Na década de 1930,
referia-se a uma doutrina econômica que emergiu entre acadêmicos liberais europeus e que
tentava definir uma denominada “terceira via” capaz de resolver o conflito entre o liberalismo
clássico e a economia planificada coletivista. Por liberalismo clássico entende-se a defesa das
liberdades individual, política e econômica, com limitação do poder do estado.

35

1.2 O Governo brasileiro e os financiamentos do Banco Mundial para a
educação

Nesta parte do trabalho, pretende-se esclarecer o contexto econômico e
político vivido pelos brasileiros nas décadas de 1980 e 1990, quando, no Brasil,
foram criados os projetos voltados para o setor da educação orientados pelo
Banco Mundial e, na Bahia, foi criado o Instituo Anísio Teixeira para, entre
outras finalidades, realizar estudos, pesquisas e experimentações visando à
melhoria das políticas públicas educacionais locais. À época, a educação era
apenas uma das áreas de interesse do Banco, pois, como já citado, este atuou,
paralelamente, em diversas áreas, a exemplo de irrigação, desenvolvimento
urbano, saúde, planejamento familiar e controle populacional etc.
Inicialmente, deve ser observado que o cenário econômico brasileiro, no
citado período, não diferia muito daquele dos demais países da América Latina.
Na economia, ocorria uma significativa retração da industrialização que, no
Brasil, traduzia-se em redução do PIB e altos índices inflacionários, com o
aumento da dívida pública externa. Foi nesse cenário que foram pensados pelo
Banco Mundial os programas de ajuste estrutural, já mencionados, os quais
tinham o propósito de obter o reequilíbrio financeiro dos países devedores,
visando garantir o cumprimento das obrigações financeiras com Fundo
Monetário Internacional – FMI (FONSECA, 1998; PEREIRA, 2011). Essa
indução de ajustes internos às economias era direcionada ao aumento de
produção de bens exportáveis, especialmente do setor primário (agricultura,
pecuária, mineração etc.), e orientações para a redução e redirecionamento do
gasto público.
Vale lembrar que, à época, o governo brasileiro, movimentado por
reivindicações da população e marcado pelo processo de redemocratização,
com o ápice em 1985, tentou reequilibrar a economia através de uma
sequência de planos econômicos, como o Plano Cruzado (1986), o Plano
Bresser (1987) e o Plano Verão (1989). A administração local tinha de realizar
redução do déficit público, para honrar os compromissos com os credores
externos e combater a inflação, e isso ocorria principalmente com o corte de
gastos com pessoal e custeio da máquina administrativa.
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Além disso, na educação, em 1988, foi inaugurado um novo período,
com a promulgação da Constituição Federal do Brasil, que, através dos artigos
205 a 214, assegurava diretamente direitos a sociedade sobre o acesso,
qualidade e permanência dos alunos na escola. Nessa época, a chamada
doutrina neoliberal avançava pelo mundo, reforçada pelo chamado Consenso
de Washington, alcançado em 1989, que prescrevia uma série de
recomendações, visando ao desenvolvimento e à ampliação do neoliberalismo
nos países da América Latina, mas não só nessa região.
De tal consenso emergiu um conjunto de regras a serem seguidas pelos
países periféricos para a concessão de novos empréstimos. Com base em
Pereira (1991), pode-se resumir as regras nos seguintes termos:











Disciplina fiscal
Redução dos gastos públicos
Reforma tributária
Juros de mercado
Câmbio de mercado
Abertura comercial
Investimento estrangeiro direto, com eliminação de
restrições
Privatização das estatais
Desregulamentação (afrouxamento das leis econômicas e
trabalhistas)
Direito à propriedade intelectual.

Uma parte importante desse processo de expansão da doutrina
neoliberal ocorre na gestão do Presidente Fernando Henrique Cardoso (19952002), com sua política de abertura econômica e pela performance do seu
Ministro da Educação, Paulo Renato Souza, que, depois de Gustavo
Capanema (gestão 1934-1945), foi o ministro que mais tempo permaneceu no
Ministério da Educação. É importante notar que, Paulo Renato traz em sua
trajetória política e profissional elementos que talvez tenham facilitado a
aceitação das recomendações do Banco Mundial para educação brasileira e
também dos projetos educacionais apresentados nesta pesquisa, com
destaque para o Fundescola II e III, onde se inclui o Programa Gestão de
Aprendizagem Escolar - GESTAR. Entre outras funções, o mencionado
ministro atuou como consultor em diversas Agências das Nações Unidas –
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ONU, na América Latina17 e atuou também como Gerente de Operações e
Vice-Presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).18
Em que pese a forte oposição à política educacional implementada pelo
Governo Fernando Henrique Cardoso, Paulo Renato viu aprovada, na sua
gestão, leis importantes para a educação brasileira, como a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (Lei No 9394/96, de 23 de dezembro de 1996).
Além disso, entre outras realizações, ampliou o sistema de avaliação da
qualidade da educação no Brasil, com a instituição do Exame Nacional do
Ensino Médio e criou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF).
No que diz respeito à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
esta serviu para redefinir os projetos educacionais propostos no Brasil, visando
à melhoria da qualidade do ensino, das regiões consideradas Zonas de
Atendimento Prioritário (ZAP), as quais são formadas pelo conjunto de
Municípios

que

compõem

as microrregiões geográficas

dos Estados

participantes, definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –
IBGE, e que têm exclusividade no atendimento pelo FUNDESCOLA. (BRASIL,
2000)
Sobre essas Zonas de Atendimento Prioritário, Oliveira at al (2005)
afirmam que:
Foram definidas, como alvos prioritários para a destinação de
recursos, as regiões mais pobres do Brasil, Norte Nordeste e
Centro-Oeste, e, dentro destas, as microrregiões mais
populosas, definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), e as escolas onde se concentrava a maioria
dos pobres. (OLIVEIRA et al, 2005, p. 131)

No que se refere ao Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), este foi
criado, em 1998, para avaliar a qualidade do ensino médio no país, auxiliando
no desenvolvimento de políticas educacionais, tendo sido a primeira iniciativa
de avaliação geral do sistema de ensino implantado no país.

17

Disponível em: http://www.al.sp.gov.br/noticia/?id=276880. Acesso em: 4 fev. 2017.
Disponível
em:
http://portal.mec.gov.br/observatorio-da-educacao/97-conhecaomec1447013193/omec-1749236901/13472-galeria-de-ministros-ministro-paulo-renato-souza.
Acesso em: 12 fev. 2017.
18
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Antes da gestão de Paulo Renato, entretanto, já existiam instrumentos
para avaliar a qualidade do Ensino Fundamental, no Brasil, o que era feito pelo
Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), cuja primeira aplicação foi
em 1990 e, a segunda, em 1993, com amostras de alunos do Ensino
Fundamental. De acordo com documento do Ministério da Educação (BRASIL,
1993):

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica - SAEB
foi concebido com o objetivo de fornecer elementos para apoiar
a formulação, reformulação e monitoramento de políticas
voltadas para a melhoria da qualidade da educação no Brasil.
Por se tratar de um sistema, o SAEB realiza, periodicamente,
levantamentos de informações para subsidiar seus três eixos
de estudo: (1) rendimento do aluno, (2) perfil e prática docente
e (3) perfil dos diretores e formas de gestão escolar. (BRASIL,
1993, p. 11)

Na citação acima, percebe-se que a qualidade da educação é avaliada a
partir de elementos amplos, levando em conta a comunidade escolar no
desenvolvimento da qualidade da educação ofertada. Mais à frente, será visto
que isso se torna um pressuposto da descentralização do processo de ensino.
Os três eixos de estudo a que se refere o documento da SAEB baseiam-se em
três questões globais, quais sejam:




em que medida as políticas educacionais que vêm
sendo adotadas estão possibilitando um avanço na
escolarização e na melhoria da qualidade do ensino?
que mudanças estão ocorrendo nas condições de
trabalho e na competência pedagógica do professor?
em que circunstâncias a gestão educacional se torna
mais eficiente e democrática?

Ainda de acordo com este documento de 1993, que traz os dados das
primeiras duas versões do SAEB, o primeiro levantamento, ou 1° Ciclo do
SAEB foi realizado em 1990, e o 2º Ciclo, em 1993, quando foram pesquisados
133.114 alunos, 7.814 professores, 2.294 diretores e 2.806 escolas em 26
estados da Federação nas disciplinas de português, matemática e ciências.
As conclusões desse documento mostraram que os alunos estavam com
sérios problemas de aprendizagem em todas as séries e disciplinas
pesquisadas do Ensino Fundamental e ainda apresentavam baixo domínio dos
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conteúdos mínimos estabelecidos. Os resultados obtidos nos dois ciclos do
SAEB também demonstraram que “é preciso reconhecer que a realidade
educacional é mais complexa do que este enfoque estatístico simplificado”,
(BRASIL, 1993, p. 12) como, por exemplo, a forma de escolha de diretores e
professores, a disponibilidade de equipamentos e recursos escolares, a
escolaridade dos professores e diretores, e a disponibilidade do livro didático.
Esses serão alguns dos fatores que motivarão projetos educacionais mais
abrangentes dentro da estrutura escolar e de formação de professores.
A partir de 1995 (já na mencionada gestão de Paulo Renato de Souza),
o SAEB adotou uma nova metodologia de construção do teste e análise de
resultados, a denominada Teoria de Resposta ao Item (TRI)19,

abrindo a

possibilidade de comparabilidade entre os resultados das avaliações ao longo
do tempo. Nesse ano, foi decidido que o público avaliado seria o das etapas
finais dos ciclos de escolarização: 4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental (que
correspondem ao 5º e 9º ano atualmente) e 3º ano do Ensino Médio.
No que se refere ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) 20, instituído
pela Emenda Constitucional nº 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela
Lei nº 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, sua criação visava a
descentralização do sistema de educação Esse Fundo começou a vigorar em
1º de janeiro de 1998, e se estendeu ate 2006, quando passou a executar a
19

A Teoria de Resposta ao Item é uma metodologia de avaliação que permite estimar as
habilidades de um candidato e garantir que essas habilidades, medidas a partir de um conjunto
de itens, seja comparada com outro conjunto na mesma escala, ainda que não sejam os
mesmos e que haja quantidades diferentes de itens usados para o cálculo. A vantagem é a
elaboração
de
provas
diferentes
para
o
mesmo
exame.
Disponível
em
http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/389-ensino-medio-2092297298/17319-teoria-deresposta-ao-item-avalia-habilidade-e-minimiza-o-chute. Acesso em: 05 fev. 2017. O uso da TRI
em avaliações educacionais teve início no Brasil com o Sistema de Avaliação da Educação
Básica (SAEB) em 1995 e, posteriormente, foi implementado também no Exame Nacional
para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), Prova Brasil e
ENEM. No âmbito internacional, a TRI vem sendo utilizada largamente por diversos países:
Estados Unidos, França, Holanda, Coreia do Sul, China, sem falar nos países participantes do
PISA (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes). Disponível em:
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/nota_tecnica/2011/nota_tecnica_tri_enem_
18012012.pdf. Acesso em: 04 fev. 2017. A partir de 2009, já no governo do Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, na gestão do Ministro da Educação Fernando Haddad, foi introduzido um
novo modelo de prova para o ENEM, o qual adotou a Teoria da Resposta ao Item (TRI) na sua
formulação, com o propósito de unificar o acesso ao ensino superior das universidades federais
brasileiras.
20
A partir de 2006 (até 2020), o FUNDEF foi sucedido pelo Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e Profissionais da Educação (FUNDEB), que é mantido
com recursos federais.
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nova sistemática de redistribuição dos recursos propostos para a educação
básica, com o objetivo de complementar os vencimentos dos docentes e outros
funcionários do ensino, como diretores e vice-diretores, coordenadores
pedagógicos e orientadores educacionais. Visava também pagar encargos
sociais devidos pelo Poder Público, investir na melhoria dos professores com
cursos de especialização, ensino superior ou "reciclagem", além de elaboração
de planos de carreira e remuneração e outras despesas voltadas para a
manutenção do ensino fundamental público, sempre com o foco de melhorar a
qualidade do ensino. Vale ressaltar que essa descentralização veio junto com a
Constituição de 1988, a qual propõe, no seu artigo 211, parágrafo 2º, que os
municípios atuem, prioritariamente, no Ensino Fundamental, induzindo os
estados brasileiros a municipalizarem as escolas estaduais que ofereciam
Ensino Fundamental, provocando incertezas nos profissionais da educação.
Sobre essas incertezas ou instabilidades, voltaremos a falar no Capítulo 3,
quando fizermos uso das fontes orais. A seguir trataremos os aspectos
históricos sobre a expansão do ensino básico brasileiro.

1.3 Antecedentes: a expansão do ensino básico brasileiro

Nesta parte do trabalho, pretendemos apresentar o contexto em que se
iniciou, na década de 1930, a expansão do ensino básico brasileiro, após a
criação da Secretaria de Estado com a denominação de “Ministério dos
Negócios da Educação e Saúde Publica”, em 1930, como então foi
denominado o Ministério da Educação, um órgão importante para o
planejamento das reformas em âmbito nacional. De acordo com Aranha (2014,
p. 305), “Pode-se dizer que, pela primeira vez, uma ação planejada visava à
organização nacional, já que as reformas anteriores tinham sido estaduais”.
Será enfatizada também a transição dos requisitos educacionais que, na
década de 1980, migraram do fator quantitativo para o qualitativo, mesclados
com interesses econômicos governamentais de redução de custo, conforme
mencionado na seção anterior, agregados às inquietações sociais e
reivindicações de parcelas intelectuais e produtivas da sociedade.
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1.3.1 O contexto em que se iniciou a expansão

O processo de industrialização no Brasil foi produzido por etapas que se
iniciaram, no século XIX, listadas em um conjunto de mudanças nas relações
de trabalho, na expansão do emprego remunerado, no aumento do consumo
de mercadorias, na abolição do trabalho escravo e no ingresso de estrangeiros
no Brasil que, aos poucos, passaram a compor a mão de obra, além de
contribuir no seu povoamento.
Apesar da revogação das restrições à industrialização após a vinda da
família real portuguesa para o Brasil, a concorrência com os produtos britânicos
continuou sendo um empecilho para o crescimento da indústria brasileira, uma
situação que só mudaria a partir de agosto de 1844, com a criação da chamada
Tarifa Alves Branco sobre produtos importados sem similar nacional. Em que
pese esse evento ter sido responsável pelo primeiro surto industrial brasileiro,
foi somente a partir da Primeira Guerra Mundial que o Brasil passou, de fato,
por um significativo processo de desenvolvimento industrial, e, até o final da
década de 1920, o Brasil teve o seu processo de industrialização vinculado,
principalmente, à produção cafeeira, sendo o café o seu principal produto de
exportação e de sustentação da elite política do país. A crise econômica
causada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, entretanto,
produziu consequências graves nos mais diversos países do Globo, inclusive
no Brasil, onde influenciou os movimentos que levaram à Revolução de 1930, e
que teve em Getúlio Vargas um dos seus principais líderes.
No Brasil, a crise econômica mundial se expressou, principalmente, na
dificuldade de exportação de produtos do setor primário da economia
(agricultura, pecuária, mineração, extrativismo etc.), provocando queda
repentina da produção da cana-de-açúcar, cacau, tabaco e algodão, na região
Nordeste, e do café, nosso principal produto de exportação, na região Sudeste,
levando ao fim do chamado ciclo do café, nessa região. O ciclo do café,
entretanto, deixou uma infraestrutura básica para a implantação da atividade
industrial. As enormes quantias de capital dos barões do café foram usadas
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pelos bancos para financiar a instalação de novas indústrias no Brasil,
voltadas, principalmente, para a produção de bens de consumo, com destaque
para bens não duráveis, como alimentícios e têxteis, tendo a década de 1930
se caracterizado, portanto, por uma política de substituição das exportações e
por uma explícita intervenção estatal na economia.
Na educação brasileira, como já citado, o marco inicial de efetivas
mudanças, ou seja, de execução de políticas educacionais que, de fato,
moldaram e serviram de base para o atual cenário educacional, situa-se na
década de 30, após a posse de Getúlio Vargas, como sucessor do Presidente
Washington Luís. Foi nessa década que foram tomadas as primeiras medidas
educacionais de alcance nacional, tais como a construção de um sistema
público de ensino.
Em 14 de novembro de 1930, foi criado pelo Presidente Getúlio Vargas o
já citado Ministério da Educação e Saúde Pública, órgão da administração
federal direta, com a finalidade de desenvolver os setores da saúde, esporte,
educação e meio ambiente. Para ocupar o cargo de ministro foi nomeado
Francisco Campos, que assumiu de 1930 a 1932, trazendo o histórico de
reformas já aplicadas em Minas Gerais, desde a década de 20. De acordo com
Peixoto (1982), Campos entendia que a educação é integrada à organização
da sociedade e ao seu contexto histórico-social, tendo sido responsável pelas
reformas do ensino primário e normal, pioneiras no país.
Nessa mesma época, recebeu impulso, no Brasil, movimentos de
renovação do ensino, como o da Escola Nova, também chamado Escola Ativa
ou Escola Progressista, iniciado na Europa no fim do século XIX e que
ganharam força na primeira metade do século XX.21 Os primeiros sinais desse
movimento no Brasil já podem ser encontrados nos pareceres de Rui Barbosa
(Relator) sobre a reforma do ensino primário, secundário e superior, de 1882. O
marco desse movimento em nosso país ocorreu em 1932 com a divulgação do
Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova que defendia a universalização da
escola pública, laica e gratuita e que tinha entre os seus signatários Anísio

21

As primeiras “Escolas Novas” surgiram em diferentes países europeus, depois de 1880. Nos
Estados Unidos, o Movimento da Escola Nova ganhou impulso a partir de 1890 com John
Dewey, na Universidade de Chicago, com o título de “Escola Laboratório” que influenciou o
nascimento de outras escolas novas no país.
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Teixeira (1900-1971) e Fernando de Azevedo (1894-1974), este último
responsável pela reforma do ensino em São Paulo, na década de 1930.
Anísio Teixeira tinha entrado na vida pública, em 1924, como Inspetor
Geral de Ensino, da Bahia - cargo equivalente ao de Secretário da Educação -,
com apenas 24 anos de idade, a convite do governador, Góes Calmon. Em
1927, foi aos Estados Unidos, onde dialogou com as ideias do filósofo e
pedagogo John Dewey (1859-1952) - o grande nome do movimento da Escola
Nova nos Estados Unidos - que muito iriam influenciar seu pensamento, tendo
obtido o título de Mestre, em 1928, pela Universidade de Colúmbia, em Nova
York. Anísio Teixeira defendia que a educação deve servir para resolver
situações da vida, e a ação educativa tem como elemento fundamental o
aperfeiçoamento das relações sociais.
Para Anísio Teixeira, a educação e a sociedade eram dois processos
fundamentais da vida, que mutuamente se influenciavam e, num cenário
mundial de transformação, a sociedade precisaria de um novo modelo de
cidadão que deveria vir acompanhado da tríplice revolução da vida: intelectual,
pelo incremento das ciências; industrial, pela tecnologia; e social, pela
democracia, exigindo assim “uma educação em mudança permanente, em
permanente reconstrução”. (UFBA, 2017, p. 1)
O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, redigido por Fernando de
Azevedo e assinado por outros conceituados educadores, trazia a preocupação
em elaborar um programa de política educacional amplo que realizasse um
plano geral de educação, de acesso às esferas educacionais e de
permanências nelas. Nessa época, a igreja era concorrente do Estado na área
educacional e, naturalmente, à medida que a necessidade educacional da
sociedade ganhava o seu espaço, os princípios religiosos perdiam o seu poder.
Deve-se recordar que as décadas de 1920 e 1930 foram ricas em
discussões sobre educação e pedagogia. Foi um período em que diversos
interesses se opunham, sobretudo entre liberais e conservadores, ao lado de
alguns grupos da esquerda socialista e anarquista e outros da direita.
(ARANHA, 2005, p. 302). Os chamados conservadores eram representados
pelos católicos defensores da pedagogia tradicional, aquela influenciada por
Johann F. Herbart (1776-1844). Os ditos liberais democráticos eram os
simpatizantes do movimento Escola Nova, e seus divulgadores estavam
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imbuídos da esperança de democratizar e de transformar a sociedade por meio
da escola. Procuravam reagir ao individualismo e ao academicismo da
educação tradicional, propondo a renovação das técnicas e a exigência da
escola única (não dualista), obrigatória e gratuita.
Saviani (2006), considera que o Manifesto dos Pioneiros foi um
importante legado para a educação brasileira:

[...] esse manifesto propunha-se a realizar a reconstrução
social pela reconstrução educacional. Partindo do pressuposto
de que a educação é uma função essencialmente pública, e
baseado
nos
princípios
da
laicidade,
gratuidade,
obrigatoriedade, co-educação e unicidade da escola, o
manifesto esboça as diretrizes de um sistema nacional de
educação, abrangendo, de forma articulada, os diferentes
níveis de ensino, desde a educação infantil até a universidade
(SAVIANI, 2006, p. 33).

Em 1934, pela primeira, vez a educação teve espaço efetivo na
Constituição Federal, a qual no seu quinto capítulo passou a ser vista como um
direito de todos, devendo a educação ser ministrada pela família e pelos
poderes públicos, assegurando, a obrigatoriedade e gratuidade do ensino
primário, inclusive para os adultos, e intenção à gratuidade do ensino imediato
ao primário. Com isso, o ensino religioso tornou-se facultativo, respeitando a
crença do aluno e o incentivo ao desenvolvimento do ensino superior e médio.
A Constituição de 1934 atendia à necessidade social, da época, de formar
novas gerações preparadas para assumir postos de trabalhos gerados com os
avanços pretendidos no setor econômico que eram imprescindíveis para o
país.
Ainda sob a égide do então Presidente Getúlio Vargas, o quarto ministro
da Educação e Saúde Pública (1934-1945), Gustavo Capanema Filho,
promoveu uma gestão marcada pela reforma dos ensinos secundário e
universitário, ações iniciadas pelo ministro Francisco Campos.
A Reforma Capanema, sob o nome de Leis Orgânicas do Ensino, é
constituída de cinco decretos-leis, editados nos anos de 1942 e 1943, quais
sejam: i) Decreto-lei no 4.073, de 30 de janeiro, que organizou o ensino
industrial; ii) Decreto-lei no 4.048, de 22 de janeiro, que instituiu o SENAI; iii)
Decreto-lei no 4.244 de 9 de abril, que organizou o ensino secundário em dois
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ciclos: o ginasial, com quatro anos, e o colegial, com três anos; todos de 1942;
e iv) Decreto-lei no 6.141, de 28 de dezembro de 1943, que reformou o ensino
comercial..
Segundo Schwartzman et al (1984) - autores de “Tempos de Capanema”
- o sistema educacional proposto pelo ministro correspondia à divisão
econômico-social do trabalho, de modo que a educação deveria servir ao
desenvolvimento de habilidades e mentalidades de acordo com os diversos
papéis atribuídos às diversas classes ou categorias sociais. Teríamos a
educação superior, a educação secundária, a educação primária, a educação
profissional e a educação feminina; uma educação destinada à elite da elite,
outra educação para a elite urbana, uma outra para os jovens que comporiam o
grande "exército de trabalhadores necessários à utilização da riqueza potencial
da nação" e outra ainda para as mulheres. Além disso, a educação deveria
estar a serviço da nação e do seu desenvolvimento econômico.
Ainda como fruto da sociedade voltada para educação, iniciado com a
promulgação da Constituição de 1934, foi criado, em 13 de janeiro de 1937, o
hoje conhecido Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep), com a denominação inicial de Instituto Nacional de Pedagogia.
No ano seguinte, o órgão começou seus trabalhos, de fato, com a publicação
do Decreto-Lei nº 580, regulamentando a organização e a estrutura da
instituição e modificando sua denominação para Instituto Nacional de Estudos
Pedagógicos, sendo nomeado para o cargo de diretor-geral, o professor
Lourenço Filho. Segundo o citado decreto-lei, era função do órgão
organizar a documentação relativa à história e ao estado atual
das doutrinas e técnicas pedagógicas; manter intercâmbio com
instituições do País e do estrangeiro; promover inquéritos e
pesquisas; prestar assistência técnica aos serviços estaduais,
municipais e particulares de educação, ministrando-lhes,
mediante
consulta
ou
independentemente
dela,
esclarecimentos e soluções sobre problemas pedagógicos;
divulgar os seus trabalhos.

Nos anos seguintes à sua criação, o Inep tornou-se um órgão de
referência na área educacional do País, com a divulgação de suas pesquisas
na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, a partir de 1944, onde
expressava suas ações para o público educacional. Em 1952, quando o Inep
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estava sob a direção de Anísio Teixeira, foram criados alguns órgãos
importantes vinculados à (nova) estrutura desse Instituto, os quais tinham o
objetivo de estabelecer centros de pesquisa como um meio de "fundar em
bases científicas a reconstrução educacional do Brasil". Um deles foi o Centro
Brasileiro de Pesquisas Educacionais (CBPE), com sede no Rio de Janeiro, e
os outros foram os Centros Regionais, nas cidades de Recife, Salvador, Belo
Horizonte, São Paulo e Porto Alegre. Em 1973, foram extintos os Centros
Regionais que, ao longo do tempo, não haviam se agregado às universidades
ou às secretarias de educação dos Estados e, em 1977, o CBPE também foi
extinto, marcando o fim do modelo idealizado por Anísio Teixeira e que deu ao
Inep reconhecimento nacional e internacional.
É importante frisar que, em 1946, já no fim do Estado Novo e durante o
Governo Provisório, tendo Raul Leitão da Cunha como Ministro da Educação
(1945-1946), a Lei Orgânica do Ensino Primário organizou esse nível de ensino
com diretrizes gerais, que continuou a ser de responsabilidade dos estados;
organizou o ensino primário supletivo, com duração de dois anos, destinado a
adolescentes a partir dos 13 anos e adultos; tendo a legislação de ensino
organizado também o ensino normal e o ensino agrícola e criado o Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC. No que segue, será discutida
a expansão do ensino no Brasil, a partir da década de 1940, com atenção para
a sua democratização e a sua qualidade.

1.3.2 A expansão a partir da década de 1940

Como já mencionado, o objetivo desta seção é mostrar como se
apresentou o problema da qualidade e da democratização do ensino, no Brasil,
a partir da década de 1940. Pretende-se especialmente identificar as
circunstâncias em que ocorreu o direcionamento da política educacional para o
discurso da qualidade de ensino na década de 1980.
Como já mencionado, após a crise das exportações de 1929, foi
implementado no Brasil uma política de substituição de importações a fim de
resolver o problema de dependência ao capital externo, o que promoveu o
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desenvolvimento urbano industrial e, em decorrência disso, surgiu a
necessidade de escolarização da população para atendimento das demandas
trazidas pela ampliação do mercado de trabalho e do mercado consumidor.
O processo de urbanização pode ser percebido através da análise dos
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE22, apresentados
na Tabela 1:

Tabela 1 - Taxa de urbanização
1940

1950

1960

1970

1980

1990

31,24

36,16

44,67

55,92

67,59

75,59

Abrangência: Brasil | Unidade: percentual
Fonte: IBGE, Censo demográfico 1940-2010. Até 1970 dados extraídos de: Estatísticas do século XX.
Rio de Janeiro: IBGE, 2007 no Anuário Estatístico do Brasil, 1981, vol. 42, 1979.

A partir da década de 1940, a expansão de postos de emprego e
comércio na zona urbana, como já mencionado, fez aumentar o interesse pela
escolarização, principalmente em razão da necessidade de inserção no
mercado de trabalho. O crescimento da população e da escolaridade, a partir
da citada década pode ser observado na Tabela 2.
Tabela 2 - Evolução do crescimento populacional e da escolarização;
população de 5 a 19 anos, 1920 / 1970
Ano

1920
1941
1950
1960
1970

População
de 5 a 19
anos
12.703.077
15.530.819
18.826.409
25.877.611
35.170.643

Matrícula
no ensino
primário
1.033.421
3.068.269
4.366.792
7.458.002
13.906.484

Matrícula
no ensino
médio
109.281
260.202
477.434
1.177.427
4.989.776

Total
de
matrícula
1.142.281
3.328.471
4.924.226
8.635.429
18.896.260

Taxa
de
escolarização
8,99
21,43
26,15
33,37
53,72

Crescimento
da
população
100
122,26
148,20
203,71
276,86

Crescimento
da
matrícula ( * )
100
291,28
430,92
755,70
1.653,64

Fontes: IBGE, Séries Estatísticas Retrospectivas, 1970; IBGE, Estatísticas da Educação Nacional, 19601971; INEP / MEC, Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, n. 101. Nota: ( * ) Tomando-se como
base 100 o ano de 1920.

Nota-se que, nas décadas de 1940 a 1970, houve uma grande expansão
do sistema de ensino brasileiro, iniciada com a expansão do ensino primário na
década de 1940, seguida pela expansão do ensino ginasial, na década de 1950
22

IBGE.
Séries
históricas
e
estatísticas..
Disponível
http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?no=10&op=0&vcodigo=POP122&t=taxaurbanizacao. Acesso em: 20 mar. 2017.

em:
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e do ensino colegial, na década de 1960. A expansão de vagas no ensino
superior, por sua vez, se deu na década de 1970, época em que, de acordo
com Carvalho (1991, p. 19), o número de vagas nesse nível de ensino passou
de 300 mil para cerca de 1,5 milhão. Ainda de acordo com esse autor, a
expansão do ensino superior foi fruto da crescente concentração urbana da
população, da exigência de melhor formação para a mão de obra industrial e
de serviços, e da própria expansão das redes primárias, ginasial e colegial
citadas, além de as regras contidas nos Estatutos Estaduais do Magistério, na
década de 1970, terem valorizado a titulação para efeito salarial, atraindo
grande número de professores de curso Normal para os cursos de licenciatura.
Por outro lado, a iniciativa oficial de instalação do chamado ensino
supletivo, a partir de 1947, na maior parte dos municípios brasileiros, também
ajudou a produzir uma forte redução do analfabetismo, pelo menos
formalmente, ao longo das décadas seguintes, o que se observa na Tabela 3

Tabela 3 - Taxa de analfabetismo
Idade
15 anos ou mais

1950
50

1960
39,5

1970
33,1

1980
25,4

1990
20,1

Fonte: IBGE, Censo Demográfico. (IBGE, 2017)

Em que pese a redução do analfabetismo23 e a significativa expansão do
ensino (ou democratização, no que tange ao acesso), nesse período, o sistema
educacional brasileiro não conseguiu progredir no aspecto qualitativo, isto é,
educação de qualidade, entendendo aqui por educação de qualidade, aquela
que perpassa a infraestrutura, formação docente (inclusive continuada) e dos
gestores, autonomia, material didático, elementos estes que são inerentes ao
processo de ensino e aprendizagem, sem esquecer, naturalmente, o salário do
professor. Mas a ausência de progresso nos indicadores de qualidade
certamente não foi por acaso. Deve-se lembrar que o Brasil é um país de
dimensões continentais, onde há uma grande diferença entre as regiões e onde
existe uma forte dependência da maioria dos municípios aos repasses federais,

23

Em 2010, de acordo com o IBGE, a taxa de analfabetismo ainda era de 9,6.
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sem esquecer a presença do coronelismo como forma de chegar e se manter
no poder nas regiões mais pobres.
Mesmo não sendo a qualidade de ensino uma preocupação recente,
pois a mesma já estava presente no discurso da elite política brasileira nos
anos de 1940, a expansão da educação brasileira não foi acompanhada de
uma política educacional que contemplasse a qualidade do ensino, isto é, não
foi acompanhada das condições básicas que assegurassem o acesso e a
permanência do aluno na instituição escolar. De acordo com Pereira (2007, p.
15), criou-se um sistema educacional que universalizava o ensino fundamental,
mas não olhava para as demandas e problemas daí advindos. Isso levou o país
a ostentar um dos maiores índices de repetência e evasão escolar,
promovendo um elevado custo pela permanência demasiada do aluno na
escola. Produziu-se assim um sistema com ausência de eficiência, que oferecia
um ensino sem qualidade e que não garantia a permanência e a conclusão de,
pelo menos, o nível educacional obrigatório no país. Em relatório publicado
pelo Banco Mundial em 1993, apenas 20 em cada 100 alunos completavam o
ensino fundamental (1ª a 8ª série) sem repetência e, no Nordeste, 80% de
todas as crianças não terminavam a 4ª série. (BANCO MUNDIAL, 1993, p. 14,
apud PEREIRA, 2007, p. 15)
A repetência é um problema antigo no sistema educacional brasileiro,
sendo a reprovação um dos problemas que provocava a distorção idade série
nos anos de 1940. De acordo com Romanelli (2005; apud PEREIRA, 2007, p.
16), em 1960, a reprovação era de 50,40%, enquanto que em 1970 a parcela
da população com mais de 10 anos frequentando a escola primária era de
58,13%. Nos anos de 1980 e 1990 a reprovação e evasão eram problemas que
continuavam presentes e, de acordo com o Banco Mundial (PEREIRA, 2007, p.
16), nesse período, o Brasil apresentava o maior índice de repetência e evasão
da América Latina, uma vez que a repetição chegava a mais de cinquenta por
cento dos alunos matriculados na primeira série do ensino fundamental. Esses
dados refletiam a baixa qualidade e a pouca eficiência do ensino público,
quando comparados aos dos países industrializados, o que levava o Banco
Mundial a focar suas propostas para a eficiência da educação.
O direcionamento da política educacional brasileira para o discurso
sobre a qualidade da educação ocorre a partir dos anos de 1980 e coincide
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com a implementação, em 1980, do já mencionado Projeto Nordeste (I, II, III) ,
seguido, em 1988, do também citado programa Fundo de Fortalecimento da
Escola (Fundescola) e, certamente, não por coincidência, com o esgotamento
(caracterizado pela queda da lucratividade e da rentabilidade) do chamado
modelo de produção fordista.24
Ainda de acordo com Pereira (2007):
A partir dos anos de 1980, a atenção da política educacional é
direcionada para o discurso sobre a qualidade da educação,
proporcionando uma inversão em torno do entendimento de
democratização da educação, pois até então esta era marcada
pela expansão da rede oficial, sendo compreendida a partir do
quantitativo. Essa mudança ocorre em um cenário marcado por
lutas pela redemocratização do país, por setores ligados à
educação, defendendo uma escola pública e democrática, de
qualidade para todos, como podemos constatar no documento
elaborado pelo Coned. [25] Uma pauta para a educação
nacional, presente no caderno do I Coned (1996). Nesse
mesmo período, o Banco Mundial muda seu foco de atuação
na educação e também incorpora ao seu discurso a
preocupação com a falta de qualidade na educação dos países
pobres e em desenvolvimento, considerando, no caso do
Brasil, como um dos problemas educacionais a falta de
qualidade da educação oferecida, uma vez que o acesso não
era mais problema. (PEREIRA, 2007, p. 24)

A compreensão de que a falta de qualidade era um empecilho para o
desenvolvimento da educação brasileira não foi um produto isolado da análise
do Banco Mundial. Na verdade, esse era um ponto de consenso entre o Banco
Mundial, o Governo brasileiro e setores da sociedade ligados à educação,
como o CONED (Congresso Nacional de Educação). O consenso, entretanto,
se resumia ao diagnóstico, não às propostas de solução do problema,
conforme expostas, por exemplo, no documento síntese produzido após o II
CONED, em 1997, denominado “PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - A

24

O modelo de produção fordista foi dominante nos 30 anos posteriores ao final da Segunda
Guerra Mundial e é caracterizado pela produção em larga escala além da acentuada
padronização por meio de máquinas especializadas e operários com baixa qualificação de mão
de obra. O trabalhador executava o trabalho de maneira fragmentada, repetitiva e cadenciada,
conforme o ritmo da progressão da própria linha de montagem, símbolo dessa configuração de
organização do trabalho.
25
O primeiro Congresso Nacional de Educação (CONED) foi realizado em Belo Horizonte, em
julho/agosto de 1996. O segundo foi realizado também em Belo Horizonte, em 1997.
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Proposta da Sociedade Brasileira”.26 Para o Banco Mundial, a solução do
problema estaria na eficiência da educação e nela deveria estar o foco das
suas ações. O Banco via a educação como um produto que tinha de oferecer
retorno econômico e, sendo assim, a prioridade deveria ser dada a alguns
aspectos do processo educativo por serem mais rentáveis, como os insumos
educacionais, o que certamente não contava com a concordância de setores
da sociedade brasileira ligados à educação.
Apesar de os avanços nos índices de escolaridade da população
brasileira, o Brasil, até a década de 1980, ainda não tinha universalizado o hoje
chamado ensino fundamental. Foi na década de 1990 que esse nível de ensino
e a permanência do aluno na escola passaram a ser o foco das atenções do
Governo brasileiro. Isso fica evidenciado na criação do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério
(Fundef), e em outras medidas que fazem parte da Reforma Educacional, como
o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), já mencionado
anteriormente, e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs).
Antes de discutirmos detalhadamente o papel desempenhado pelo
Programa GESTAR e pelo Instituto Anísio Teixeira na formação de
professores, de matemática, na Bahia, é importante fazer um breve relato dos
projetos de melhoria da qualidade da educação das regiões brasileiras menos
desenvolvidas e também das políticas públicas de formação de professores em
geral, e de professores de matemática, em particular, anteriores a essas
iniciativas.

26

O documento síntese produzido em novembro de 1997, após o término do II CONED, é uma
proposta completa alternativa ao modelo introduzido através da LDBEN, aprovada em 1996.
Ele afirma que “Tais propostas são alternativas ao modelo vigente e se constituem em um
projeto político-pedagógico para a educação brasileira, pautado na ética e na participação
democrática” e que, “Elaborado pela Comissão Organizadora do II Congresso Nacional de
Educação (II CONED), este documento sistematiza, da forma mais fiel possível, os resultados
das discussões realizadas nas diferentes instâncias organizativas, nos diversos eventos
programados (I CONED, Seminários Temáticos Nacionais e Locais, debates etc.) em todo o
país, constituindo-se o II CONED na síntese do esforço coletivo de construção do Plano
Nacional de Educação, viabilizados nas discussões das mesas-redondas, conferências,
apresentação de trabalhos e comunicações e, principalmente, nas plenárias temáticas e na
plenária final.” (CONED, 1997).
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1.4 Projetos de melhoria da qualidade da educação das regiões brasileiras
menos desenvolvidas

Antes de falarmos detalhadamente sobre a origem, objetivos e
desenvolvimento do Programa Gestão de Aprendizagem Escolar (GESTAR), o
que será feito no Capítulo 3, é importante situarmos o Programa GESTAR no
contexto da implementação dos grandes projetos de financiamento da
educação para regiões brasileiras menos desenvolvidas, difundidos nas
décadas de 1980 e de 1990, denominados Projeto Nordeste e Programa Fundo
de Fortalecimento da Escola (Fundescola), já que é nesse último que se inclui
o GESTAR, como um subprograma.

Projeto Nordeste

Iniciaremos essa discussão, relembrando os resultados eleitorais do ano
de 1974, época em que o partido de oposição ao Governo Militar, denominado
Movimento Democrático Brasileiro (MDB), obteve mais votos que o partido da
situação, a ARENA (Aliança Libertadora Nacional). Esse resultado alertou o
Governo para a necessidade de dar atenção às regiões brasileiras mais
pobres, especialmente no Nordeste, sob o risco de perderem o apoio da
população dessa região que, até então, dava-lhe sustentação, traduzida em
termos de voto. As preocupações do Governo com esse problema coincidiram
com a política do Banco Mundial de ampliação dos seus financiamentos para a
área de saúde e educação, segundo o lema de “assalto à pobreza”, conforme
discutido na Seção 1.1.
A coincidência de interesses referidos acima levou o Governo brasileiro
e o Banco Mundial a firmarem o acordo de criação, em 1980, do primeiro
projeto importante de melhoria da qualidade da educação nordestina, o qual
recebeu o nome de Programa de Expansão e Melhoria da Educação no Meio
Rural do Nordeste EDURURAL-NE (1980-1988). Esse programa foi instituído
pelo Decreto no 85.287, de 23 de outubro de 1980, para executar o Acordo N o
1867/BR, firmado entre o Governo Brasileiro e o Banco Internacional de
Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD. De acordo com o artigo 2o do decreto
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que instituiu o programa, o seu objetivo era a expansão das oportunidades
educacionais e a melhoria das condições da educação no meio rural do
Nordeste, bem como o fortalecimento do processo de planejamento e
administração educacionais. É importante destacar que o EDURURAL-NE fazia
parte das Linhas Prioritárias Nacionais conforme recomendavam as diretrizes
do III Plano Setorial de Educação, Cultura e Desporto (1980-1985), inserido em
um conjunto de esforços do Ministério da Educação e Cultura relativos a essa
área, conforme é destacado em documento do citado Plano:
A primeira linha Programática é a educação no meio rural,
buscando atingir um dos focos mais acentuados de pobreza no
País. Considerando que na área rural se verificam as menores
taxas de escolarização, os maiores índices de repetência e
evasão e a maior dificuldade de adequação da educação às
particularidades da clientela e do meio, encontra-se aí um dos
desafios. Levando ainda em conta a propensão à migração, em
si inevitável, mas fortemente acelerada pelas condições de
pobreza rural, coloca-se o problema complexo de imprimir à
oferta de serviços educacionais conteúdo condizente com as
necessidades sócio-econômicas locais. (BRASIL, 1980, p. 15)

O Edurural foi destinado às séries iniciais do ensino (as quais se incluem
na educação básica), e tinha duração prevista de 8 anos, devendo alcançar
nove estados do Nordeste, utilizando recursos de 92 milhões de dólares. Vale
ressaltar que esse projeto teve grande notoriedade política, porque abrangia
uma parcela carente da população brasileira em um momento de transição de
reivindicações sociais marcados pelo fim do regime militar, em 1985, e início do
processo de redemocratização culminado pela promulgação da Constituição
Federal de 1988.
Dois anos depois da implantação do Programa Edurural, o mesmo
sofreu um ajuste de metas, conforme se pode observar no documento
elaborado pelo Ministério da Educação e Cultura, denominado Estudos de
Reajustamento das Metas Físicas e Financeiras 80/85 do Programa de
Expansão e Melhoria da Educação no Meio Rural do Nordeste (EDURURAL,
1982). Esse documento apresenta a proposta de reajustamento das ações do
Programa Expansão e Melhoria do Ensino de 1º Grau no Nordeste
EDURURAL-NE, visando corrigir os desvios detectados entre 1980-82, e outro
reajustamento até o ano de 1985, para cumprimento dos prazos previstos.
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Esse documento discorre ainda sobre o conteúdo e a amplitude dos projetos
que devem ser adaptados a cada Estado, a fim de atender às suas
peculiaridades, proporcionando maior equidade na distribuição de recursos
educacionais e atendendo às necessidades prioritárias.
O citado documento ainda ressalta a complexidade de execução do
Edurural, pela variedade de suas ações e outros fatores, e ainda revela a sua
importância na ordem política e econômica na América Latina:
Reconhece-se ainda que o EDURURAL-NE é um dos
programas de mais complexa execução dos que estão sendo
realizados na América Latina com o financiamento do Banco
Mundial na área educacional — nem tanto pelo volume de seus
recursos, mas pela variedade de suas ações, pela dimensão
geográfica de sua incidência, pelos inúmeros setores
envolvidos, pelo seu caráter experimental, por suas inovadoras
metas qualitativas, pelas dificuldades materiais da zona rural,
pela sua clientela docente e discente e pela estrutura política e
econômica dos municípios abrangidos. (BRASIL, 1982, 15)

É importante registrar também que as discussões realizadas nas seções
anteriores são inseridas de forma concreta nos documentos de detalhamento
das ações a serem desenvolvidas pelos setores educacionais locais.
A execução do programa ficou a cargo dos Estados e Municípios. Cada
Estado contando com uma Unidade Estadual de Administração do Programa
(UEAP). No âmbito municipal, a unidade de coordenação para as finalidades
do Programa ficou a cargo do Órgão Municipal de Educação (OME),
verificando-se assim que o Programa confere a cada UEAP ou OME funções
executivas a nível local, permitindo ações diretas, o que asseguraria melhor
atendimento às necessidades e aos interesses da comunidade a que servia.
Quanto à sua estrutura, o mencionado documento informa que o
Programa compreende os seguintes Projetos:

I) Expansão da Rede Física: construção de novas
escolas, remodelação de escolas existentes e fornecimento de
mobiliário e equipamento escolares, totalizando 2.115 saIas de
aula que possibilitarão aumentar de 1.26.900 (sic) jovens a
população escolar.
II) Desenvolvimento do Currículo e Material de Ensino e
Aprendizagem: reformulação de currículos e planos de estudos
para adequá-los à realidade da educação rural e fornecimento
de 4.791.300 livros escolares e manuais de professores e de
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1.817.400 pacotes contendo material de ensino e
aprendizagem.
III) Treinamento de Recursos Humanos: treinamento de
20.780 professores, 2.000 supervisores escolares e 1.000
técnicos estaduais e municipais.
IV) Alimentação Escolar: melhoria da distribuição de
merendas, construção de depósitos de alimentos e estudos
relacionados com o aproveitamento da matéria-prima alimentar
local.
V) Fortalecimento dos órgãos Municipais de Educação:
assistência técnico-financeira às Secretarias de Educação
Estaduais e Municipais, para melhorar os processos de
planejamento e administração educacional e apoiar a criação
de unidades gerenciais do Programa.
VI) Estudos e Avaliação. A Avaliação de Impacto
desenvolvida pela Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura
da Universidade Federal do Ceará.
VII) Administração: destinado à melhoria da qualidade
gerencial dos estados com vistas ao desenvolvimento dos
projetos.
(BRASIL, 1982, p. 11)

Como se observa, o projeto engloba ações em todas as esferas que
compõem o processo educacional, desde a estrutura física até os resultados
finais das atividades desenvolvidas.
Segundo Pereira (2007, p. 41), a experiência do Edurural foi aproveitada
para a assinatura do segundo e terceiro projetos nordeste, tendo a
fragmentação ocorrido em função da diferença no ritmo de preparação por
parte dos estados, de modo que esses projetos podem ser considerados como
um único. O segundo Projeto, garantido pelo empréstimo Nº 3604/BR, incluiu
os estados do Ceará, Maranhão, Pernambuco e Sergipe, enquanto que o
terceiro Projeto, garantido pelo empréstimo Nº 3.663/BR, incluiu os estados de
Alagoas, Bahia, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte. Apesar da divisão em
projetos II e III, ambos começaram no ano de 1984.

O Fundescola

Antes mesmo que se encerrasse o Projeto Nordeste, foi criado, em
1998, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para dar
continuidade as ações na região Nordeste do país, o Fundo de Fortalecimento
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da Escola (FUNDESCOLA) e atender também às regiões Norte e CentroOeste. Esse novo projeto é procedente de um acordo de financiamento firmado
entre o Banco Mundial (BM) ou BIRD e o MEC, desenvolvido em parceria com
as secretarias estaduais e municipais de Educação dos estados envolvidos que
possuíam o maior crescimento populacional do país.
De acordo com as “Normas para financiamento de projetos educacionais
no âmbito do Fundo de Fortalecimento da Escola – Fundescola – 2000”, que
acompanham a Resolução No 6, de 18 de fevereiro de 2000, esse Fundo
[...] financia ações que têm como finalidade melhorar o
desempenho do ensino fundamental ampliando o acesso e a
permanência das crianças com idade escolar nas séries
correspondentes, melhorar a qualidade da escola e dos
resultados educacionais e aprimorar a gestão das escolas, das
secretarias estaduais e municipais de Educação e do Ministério
da Educação. (BRASIL, 2000, p. 11)

Segundo o Manual de Operação e Implementação (BRASIL, 2000), o
programa envolveu recursos da ordem de US$ 1,3 bilhão, destinado às
chamadas Zonas de Atendimento Prioritário (ZAP), escolhidas de acordo com
dados do IBGE. As Zonas de Atendimento Prioritários 27 foram subdivididas em
grupos: ZAP I, envolvendo as regiões do Norte e Centro-Oeste; e ZAP II,
envolvendo regiões do Norte e Centro-Oeste e 66 municípios da Zona de
Atendimento Prioritário I do Nordeste.
O Fundescola traz em sua proposta de atuação a promoção de um
conjunto de ações para o avanço da qualidade das escolas do ensino
fundamental, através da ampliação e permanência das crianças nas escolas
públicas, junto com o aumento da escolaridade nas regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste. Tinha a missão de promover, em regime de parceria e
responsabilidade social, a eficácia ou eficiência no ensino fundamental público
nessas regiões. Com o intuito de desenvolver a autonomia escolar era
oferecido um conjunto de ações, especificadas em subprogramas, que
deveriam apoiar o ambiente escolar em assistência técnico-financeira, ações
27

O FUNDESCOLA I deveria beneficiar os municípios da Zona de Atendimento Prioritário I –
ZAP I, do Norte e Centro-Oeste. Para o FUNDESCOLA II, foram incluídos 101 municípios da
Zona de Atendimento Prioritário II – ZAP II, do Norte e Centro-Oeste e 66 municípios da Zona
de Atendimento Prioritário I, do Nordeste. A expectativa era a de que, em 2002, seriam
encerradas as atividades desenvolvidas pelo FUNDESCOLA I e se daria continuidade à
implementação do FUNDESCOLA II. (BRASIL, 2000)
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essas inéditas até então, e de onde se esperava resultados em qualidade do
ensino-aprendizagem e das práticas gerenciais das escolas, incluindo toda a
composição do contexto escolar.
Os depositários desta autonomia e dos efeitos esperados deveriam ser
aperfeiçoados com qualificação profissional no ambiente de trabalho,
responsabilizando-os pelos resultados de suas decisões. Dentro do programa,
esses atores são os tomadores de decisões educacionais, como diretores,
professores e outros especialistas. Observa-se que isso já estava instituído no
inciso VI do Art. 206 da Constituição Federal do Brasil, de 1988, o qual se
refere ao processo de autonomia, mas a sua formalização fica mais clara no
Artigo 12 da LDBEN 9394/96:
Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas
comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência
de:
I - elaborar e executar sua proposta pedagógica;
II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e
financeiros;
III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula
estabelecidas;
IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada
docente;
V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor
rendimento;
VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando
processos de integração da sociedade com a escola;
VII - informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o
rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua
proposta pedagógica.
VII - informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e,
se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e
rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da
proposta pedagógica da escola; (Redação dada pela Lei nº
12.013, de 2009)
VIII - notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz
competente da Comarca e ao respectivo representante do
Ministério Público a relação dos alunos que apresentem
quantidade de faltas acima de cinquenta por cento do
percentual permitido em lei.(Incluído pela Lei nº 10.287, de
2001) (LDBEN 9394/96)
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Esse gerenciamento de responsabilidades é traduzido através da
estratégia de aperfeiçoamento do trabalho dentro da comunidade escolar, no
aumento do conhecimento e do compromisso de todos os envolvidos na
mobilização para melhorar os resultados educacionais, nas condições de
ensino e no estímulo ao acompanhamento dos pais na aprendizagem de seus
filhos.
Nessa premissa de desenvolver em cada ator desse cenário um papel
promissor nesse processo educacional, percebe-se com clareza a transição da
responsabilidade social e política do processo educacional do governo para
escola, no qual esta deixa de ser mero executor de políticas passando a adotar
o papel de condutores ativos de políticas educacionais, seus resultados e com
isso sendo cobrado diretamente pela sociedade. E nessa via de participação
conjunta, o Fundescola incorporou por meio de seus subprogramas, ações
para execução e divisão dessas responsabilidades.
Quanto aos novos modelos de estrutura organizacional proposta, a
participação de cidadãos no Programa ganhou novos papéis através da criação
de Conselhos Escolares com a participação de pais, professores, funcionários
e até mesmo de alunos eleitos. Essas novas estruturas organizacionais para
gerir os recursos e a sua destinação, também foram estratégia para promover a
capacitação e a responsabilidade do público na tomada de decisões nas
comunidades
De acordo com o Manual (BRASIL, 2000), para a sua consecução o
Fundescola foi desmembrado em três etapas:


Na primeira, foi implementado, a partir de 1998, o Fundescola I, o qual
foi desenhado para desenvolver iniciativas de fortalecimento da gestão
escolar, o desenvolvimento de modelos pedagógicos, a adequação de
prédios escolares e o fornecimento de mobiliário e, neste momento,
começa a trazer para o ambiente escolar uma nova consciência sobre o
as mudanças necessárias no sistema público de ensino no Brasil.



Na segunda fase, iniciada em 1999, tivemos o Fundescola II, dando
continuidade às ações desenvolvidas na primeira fase, com acréscimo
de ações de planejamento estratégicos das secretarias e foi incluída a
Região Nordeste.
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Na terceira fase, iniciada em 2000, foi implementado o Fundescola III, o
qual teve como objetivo a conclusão das intervenções nas áreas
específicas e a expansão da iniciativa para outras áreas no Brasil, com o
destaque para o acréscimo da formação continuada de professores de
português e matemática.

A aplicação dos recursos foi realizada por meio de Projetos específicos
em cada uma das suas etapas, com a missão de desenvolvimento da gestão
escolar, com a intenção de promover a eficiência e equidade no ensino
fundamental, para a melhoria da qualidade das escolas do ensino fundamental
e a permanência das crianças nas escolas públicas. De acordo ainda com o
Manual do Fundescola, ações deveriam ser financiadas

para a elevação das escolas ao Padrão Mínimo de
Funcionamento, como Plano de Desenvolvimento da Escola,
Projetos de Melhoria da Escola, Projetos de adequação física
de prédios escolares, equipamento e mobiliário escolar,
construção de unidades escolares em áreas de remanescentes
de Quilombos, assentamentos rurais e comunidades indígenas
e ações de apoio a programas do MEC de âmbito nacional.
(BRASIL, 2000, p. 5)

Todas as ações a serem financiadas deveriam ser consentâneas a
Política do MEC para o Ensino Fundamental e acordadas com o Fórum
instituído em cada Zona de Atendimento Prioritário - ZAP. Tais ações deveriam
se configurar através de planejamentos, planos, projetos ou programas entre
os quais se inclui o Programa Gestão de Aprendizagem Escolar-GESTAR.
De acordo com Oliveira at al (2005), o Fundescola integra os seguintes
“produtos”:

Padrões Mínimos de Funcionamento das Escolas;
Levantamento da Situação Escolar; Microplanejamento;
Sistema de Apoio à Decisão Educacional; Programa Dinheiro
Direto na Escola; Projeto de Adequação dos Prédios Escolares;
Espaço Educativo; Mobiliário e Equipamento Escolar;
Atendimento Rural Escola Ativa; PROFORMAÇÃO; Programa
de Gestão da Aprendizagem Escolar; Projeto de Melhoria da
Escola ; Informatização; Plano de Carreira; Desenvolvimento
Institucional – PRASEM; Programa de Apoio aos Secretários
Municipais de Educação; Justiça na Educação; Encontro dos
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Conselheiros do FUNDEF; Comunicação; Plano de
Desenvolvimento da Escola (PDE).( OLIVEIRA, 2005, p. 132)

Deve ser observado que o Programa GESTAR foi implementado
primeiro no Acre, através de um projeto piloto, vindo logo em seguida para a
Bahia. No Capítulo 3, será discutida, com detalhes, a implementação do
GESTAR, na Bahia, para o que faremos uso também de fontes orais, entre as
quais está incluída a colaboração da líder do Programa GESTAR, na Bahia,
informando a adesão do nosso Estado a esse programa e as dificuldades para
a sua implementação como política de elevação da qualidade do ensino.

1.5 Breve história das políticas públicas para a formação de professores,
na Bahia

A criação das primeiras faculdades de filosofia no Brasil (em São Paulo
e no Rio de Janeiro), na década de 1930, pode ser tomada como um marco do
processo de formação de professores, em nosso país particularmente de
professores de matemática. Na Bahia a criação de sua primeira Faculdade de
Filosofia, no início da década de 1940, pode ser tomada também como um
marco no processo de formação de professores, particularmente de
professores de matemática, em nosso Estado. Até então, o ensino da
matemática era realizado por pessoas formadas em outras profissões, como
engenharia ou por pessoas sem formação específica.
Após a formação dos primeiros licenciados pela “Faculdade de Filosofia
da Bahia” da então Universidade da Bahia (UBA), onde se incluem os
licenciados de matemática, cuja primeira turma foi diplomada em 1946,
iniciaram-se os primeiros movimentos de profissionais visando à defesa dos
seus espaços de atuação no ensino secundário, o que resultou na criação, em
24 de abril de 1952, da Associação dos Professores Licenciados da Bahia, hoje
denominada Sindicato de Professores do Estado da Bahia-APLB, com sede na
rua Francisco Ferraro, N° 45, Bairro de Nazaré, Salvador, Bahia.
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Paralelamente, ainda em 1953, para suprir a defasagem quanto à
formação acadêmica dos professores, no Brasil, o presidente Getúlio Vargas
criou a Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário
(CADES) a partir do Decreto nº 34.638, de 14 de novembro de 1953. Isso foi
realizado com o objetivo de difundir e elevar o nível do ensino secundário,
colocá-lo em alinhamento com os interesses e necessidades da época, bem
como criar maior acesso e permanência ao ensino. Para cumprir tais finalidades,
nas décadas de 1950 e 1960, realizou cursos de treinamento para professores do
ensino secundário e corpo técnico das unidades escolares, tendo também publicado
ou apoiado a publicação de diversas obras, em diversas áreas de ensino.28

Além de promover cursos de treinamento para professores do ensino
secundário, a CADES, a partir de 1956, começou a promover cursos intensivos
de preparação aos exames de suficiência. Tais exames, de acordo com a Lei
nº 2.430, de 19 de fevereiro de 195529, conferiam aos aprovados o registro de
professor do ensino secundário e o direito de lecionar onde não houvesse
disponibilidade de licenciados por faculdades de filosofia.
Paralelamente à defesa dos espaços próprios de atuação dos
licenciados, foi realizado, em Salvador, em julho de 1955, o I Congresso
Nacional de Ensino de Matemática no Curso Secundário, com destaque para a
participação da professora recém-formada pela Faculdade de Filosofia, Martha
Maria de Souza Dantas.
Esse evento conseguiu atrair vários autores de renome, professores
secundários dos mais diferentes estados do Brasil, e o Catedrático de Análise
Matemática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, Prof. Omar
Catunda. Dentre os participantes estava também a recém-graduada, em
Matemática,
28

Profa.

Arlete

Cerqueira

Lima,

que

seria

influenciada

Em uma coleta de documentos sobre a legislação, os programas curriculares, os catálogos
de editoras e a produção didática da CADES, desenvolvida no Brasil no período de 1953 ao
início de 1970, Baraldi e Gaertner (2010) localizaram, entre outras publicações, 7 livros da área
de Matemática; 92 livros das mais diversas áreas educacionais; e 19 edições da Revista
Escola Secundária – periódico produzido e distribuído sob a chancela da CADES, no período
de 1957 a 1965. Estas obras orientavam os professores do ensino secundário nos aspectos
curriculares,
legais
e
didáticos.
Disponível
em:
http://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/8617/WOS000284097200009.pdf?sequence
=1&isAllowed=y
29
LEI Nº 2.430, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1955, Dispõe sobre a realização dos exames de
suficiência
ao
exercício
do
magistério
nos
cursos
secundários.
Disponível
em:http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1950-1959/lei-2430-19-fevereiro-1955-361011publicacaooriginal-1-pl.html . Acesso em: 05 de jun. 2016.
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profissionalmente pelo Prof. Catunda no sentido de fazer estágio na USP, sob
a sua orientação, e de onde traria ideias inovadoras para o Curso de
Matemática na Bahia.
Aos poucos, novos espaços foram sendo conquistados e novas
iniciativas foram sendo tomadas, como foi o caso da criação, em 1960, do
Instituto de Matemática e Física da UBA (hoje UFBA), um órgão complementar
da universidade que, entre outras finalidades, deveria atuar para a melhoria do
ensino da matemática no Estado da Bahia. Esta necessidade de qualidade
educacional no Brasil, já eram discutidas na esfera nacional, conforme destaca
Freire (2009):

O MEC reconhecendo a situação desfavorável do ensino
secundário frente às novas metas mundiais para a educação vinculação da educação ao desenvolvimento e, para isso, era
necessário a incorporação de conhecimento e experiências em
áreas estratégicas - criou, entre os anos de 1964 e 1965, seis
centros de ensino de ciências em diferentes cidades do Brasil,
dentre outras ações. (FREIRE, 2009, p. 20)

Foram os professores e pesquisadores do Instituto de Matemática e
Física que, em 1965, dentro da política nacional de melhoria do ensino de
ciências e matemática, criaram, na Bahia, o Centro de Ensino de Ciências da
Bahia – CECIBA, o qual foi sucedido, no final da década de 1960, pelo
Programa de Treinamento e Aperfeiçoamento de Professores de Ciências e
Matemática – PROTAP.

O lugar do CECIBA
A criação do Centro de Ensino de Ciências da Bahia – CECIBA, em 1965,
foi um marco da difusão do ensino de matemática em nosso Estado, no quesito
de formação/atualização de professores. De acordo com Freire (2009), a criação
desse Centro, em algumas regiões do país, foi uma iniciativa do Ministério da
Educação em parceria com as Universidades e Secretarias de Educação, na
perspectiva de uma renovação no ensino secundário dos professores das
disciplinas de Matemática, Física, Biologia e Química.
Tendo a disciplina matemática como foco, Freire analisou historicamente
as atividades desenvolvidas pelo CECIBA, visando introduzir a matemática

63

moderna nas escolas secundárias do nosso Estado. Ela destaca que a
coordenação desses projetos foi realizada pelo professor Omar Catunda, diretor
do Instituto de Matemática e Física, da Universidade da Bahia (hoje UFBA), e
Martha Maria de Souza Dantas, professora da disciplina de Didática Especial de
Matemática do curso de Matemática.
Sobre o Movimento da Matemática Moderna, Freire (2009) afirma que este
foi marcado por dois momentos históricos de reforma do seu ensino: o primeiro,
pela criação do Internationale Mathematische Unterrichskomission (IMUK), em
1908, no IV Congresso Internacional de Matemáticos, em Roma, e, o segundo,
pelo movimento de reforma, que depois ficou conhecido como o Movimento da
Matemática Moderna (MMM), iniciado nos anos 1950 em alguns países da
Europa e nos Estados Unidos, influenciados pelas ideias e pesquisas já
realizadas pelo matemático alemão Felix Klein (1849-1925). As pesquisas
realizadas por esse movimento de reformas apresentavam-se como reflexões e
propostas de reorganização curricular e métodos de ensino, e algumas foram
antecipadas por Euclides Roxo30, no colégio Dom Pedro II, a partir de 1927.
O MMM chegou ao Brasil na década de 1960, provocando discussões
intensas por, aproximadamente, uma década. Nessa época, na Bahia, já estava
em funcionamento o primeiro curso de formação de professores de matemática,
na Faculdade de Filosofia da Bahia, cuja primeira turma foi instalada em 1943.
É importante salientar que na época da chegada do MMM ao Brasil, a
insatisfação com o ensino da matemática em nosso país era crescente, tendo
sido manifestada pelos professores nos primeiros congressos ocorridos no Brasil,
na década de 1950 (em 1955, 1957 e 1959), e também nos realizados na década
seguinte.
Distintamente das reformas ou propostas de melhorias educacionais
implementadas no Brasil, o Movimento da Matemática Moderna não foi regido
por leis, o que não impossibilitou a sua expansão e aplicação, mas, como
proposta alternativa ao ensino tradicional, esse movimento não deixou de receber
críticas quanto à sua metodologia, que enfatizava os cálculos e fórmulas sem
30

Euclides Roxo foi diretor do Colégio Pedro II a partir de 1927 e propôs uma mudança para o
ensino da matemática, utilizando a proposta de Felix Klein que foi desenvolvida na Alemanha,
a qual pretendia acabar com o ensino fracionado da matemática em partes distintas e
separadas (aritmética, álgebra e geometria), ensinando-as conjuntamente sob o nome
de matemática.

64

aplicações.
O MMM teve muita aceitação até o início da década de 1970, mas o
CECIBA encerrou as suas atividades antes disso, no ano de 1969, após a
implantação da Reforma Universitária, quando foi substituído pelo Programa de
Treinamento e Aperfeiçoamento de Professores - PROTAP, sobre o qual
falaremos a seguir.

O lugar do PROTAP

O Programa de Treinamento e Aperfeiçoamento de Professores PROTAP foi criado no final da década de 1960, num momento em que as
propostas apresentadas para o ensino de matemática, herdadas, principalmente,
do Movimento da Matemática Moderna, começavam a serem percebidas como
ineficientes, tanto no Brasil quanto nos grupos de pesquisas internacionais, que
continuavam a fazer novas reflexões sobre o ensino da Matemática.
De

acordo

com

Braga

(2012), o

Programa

de

Treinamento

e

Aperfreiçoamento de Professores-PROTAP se constituiu como um programa de
extensão da Universidade Federal da Bahia, para dar continuidade ao Centro de
Ensino de Ciências da Bahia (CECIBA), especialmente no que diz respeito à
proposta de renovar o ensino secundário de Ciências.
O Convênio que deu origem ao PROTAP foi assinado em novembro de
1969, e suas atividades se desenvolveram até meados da década de 1980. É
oportuno esclarecer que não foi por falta de reconhecimento do trabalho
desenvolvido pelo CECIBA que esse centro encerrou suas atividades em
outubro de 1969. Isso ocorreu em razão de a Reforma Universitária ser
entendida, à época, como um mecanismo de simplificação da máquina
administrativa, o que incluía a orientação de evitar ou diminuir a presença de
órgãos suplementares às estruturas universitárias. Como o CECIBA era um
órgão suplementar, esse foi substituído por um programa (o PROTAP)
vinculado à recém-criada Faculdade de Educação da UFBA, que incorporou a
estrutura administrativa do CECIBA e ficou responsável por captar recursos
através de projetos submetidos às mesmas instituições que, anteriormente,
mantinham esse centro.
Ainda de acordo com Braga (2012):
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O PROTAP, através de seu corpo docente, instrumentalizou os
cursos de formação de professores (Licenciatura Curta e
Licenciatura Parcelada) oferecida pelo projeto PREMEN [31]
aos professores da Bahia e Sergipe. (BRAGA, 2012, p. 8)

Finalizando podemos dizer que as atividades de qualificação dos
professores do então ensino secundário, na Bahia, seguiram uma sequência de
ações difundidas através e principalmente de pesquisadores das universidades
com apoio financeiro e político do Ministério da Educação, e também apoio
local, através da Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Mas, a partir de
1983, a Secretaria de Educação instituiu um espaço para centralizar as
atividades realizadas na educação que estava sob a responsabilidade do
Estado, através do Instituto Anísio Teixeira, sobre o qual falaremos a seguir.

31

o

O Programa de Expansão e Melhoria do Ensino - PREMEN foi criado, pelo Decreto N
70.067, de 26 de janeiro de 1972 com o objetivo principal de aperfeiçoar o sistema de ensino
de primeiro e segundo graus no Brasil. Esse programa absorvia o Programa de Expansão e
Melhoria do Ensino Médio - PREMEM - aprovado pelo Decreto nº 63.914, de 26 de dezembro
de 1968, que se encontrava em execução. Era um mecanismo de natureza transitória que
contava com recursos orçamentários federais, estaduais e extra-orçamentários de fontes
internas e externas, recursos esses utilizados para suprir os Convênios estabelecidos com os
Estados e outros órgãos.
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CAPÍTULO 2

O INSTITUTO ANÍSIO TEIXEIRA
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2.1 Origens históricas do Instituto Anísio Teixeira (IAT)

Conforme mencionado no Capítulo 1, as mudanças na economia
mundial, a partir da década de 80, somadas, no Brasil, ao fim do período dos
governos militares (1985), trouxeram para o nosso cenário político-econômicoeducacional novas organizações com a centralização do capital aliada à
descentralização das operações. Inseria-se nesse período, ações referentes à
formação/qualificação do professor e do trabalhador que moldavam-se aos
ditames de reestruturação produtiva aliados ao desenvolvimento econômico.
Foi na gestão do professor Edivaldo Boaventura, Secretário da
Educação do Governo João Durval (1984-1987), que se iniciaram as atividades
do Instituto Anísio Teixeira (IAT)32, um órgão em regime especial da
administração centralizada, criado pela Lei Delegada No. 67, de 1º de junho de
1983, que reorganizou a Secretaria da Educação e Cultura do Estado da Bahia.
No Artigo 11, inciso I, dessa lei, pode-se ler:
Art. 11 - Terão sua estrutura e competências definidas em
regulamentos os seguintes órgãos em regime especial de
administração centralizada:
I - O Instituto de Estudos e Pesquisas em Ciência, Educação
e Cultura Anísio Teixeira que realiza estudos, pesquisas e
experimentações objetivando ao desenvolvimento global e
harmônico do homem. [...]

Vê-se, portanto, que, na sua criação, o IAT estava destinado, no âmbito
da Secretaria da Educação e Cultura, a realizar estudos, pesquisas e
experimentações “objetivando o desenvolvimento global e harmônico do
homem”. Apesar de ter sido criado em 1983, as suas atividades se iniciaram,
de fato, em 23 de janeiro de 1984, após ter o seu regimento aprovado pelo
Decreto No 30.727/84.

32

Além da implantação do IAT, o professor Edivaldo Boaventura tem entre suas realizações,
nesse período, a criação da Universidade do Estado da Bahia, o fortalecimento e interiorização
da educação superior estadual, o reconhecimento da Universidade Estadual de Feira de
Santana e a consolidação da Universidade do Sudoeste da Bahia dentre outras atividades
destacáveis para a educação baiana.
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No ano de 1983, na ausência de dotação orçamentária e de espaço
físico adequado para o seu funcionamento, o Instituto Anísio Teixeira passou
por dificuldades operacionais, tendo-se instalado em uma sede provisória à
Avenida Sete de Setembro, nº 2735.
O IAT se consolidou ao longo da década de 1980, sofrendo uma forte
reestruturação em 1991, já no Governo Antônio Carlos Magalhães, através da
Lei No 6.074, de 22 de maio de 1991. Essa lei ampliou as finalidades do
Instituto, conforme se pode observar no parágrafo 3º, do Artigo 37:

Art. 37 - A Secretaria da Educação e Cultura, com a finalidade
de desempenhar as funções do Estado em matéria de
educação e cultura, tem a seguinte estrutura básica: [...]
§ 3º - O Instituto Anísio Teixeira tem por finalidade planejar e
coordenar estudos e projetos referentes a ensino, pesquisa,
informações educacionais e capacitação de recursos
humanos na área de educação.[grifo nosso] (BAHIA, 1991)

Como se vê, o parágrafo 3º define um papel mais amplo para o IAT, o
qual seria detalhado no Decreto de Nº 691, de 18 de novembro de 1991
(Capítulo I, do Decreto), que dispõe sobre a organização do Instituto Anísio
Teixeira e define sua finalidade e competência:

Art. 1º - O Instituto Anísio Teixeira - IAT - órgão em Regime
Especial da Administração Direta, integrante da estrutura da
Secretaria da Educação e Cultura do Estado da Bahia,
reestruturado pela Lei nº 6.074, de 22 de maio de 1991 , criado
pela Lei Delegada nº 67, de junho de 1983 , e regido pelas
disposições da Lei nº 2.321, de 11 de abril de 1966 , tem por
finalidade planejar e coordenar estudos e projetos referentes a
ensino, pesquisa, informações educacionais e capacitação de
recursos humanos na área de educação competindo-lhe:
- planejar, orientar, coordenar, supervisionar, executar e
avaliar as atividades atinentes à sua finalidade;
- promover intercâmbio com instituições congêneres ou
afins, com serviços e profissionais especializados;
- executar convênios e acordos de cooperação técnica ou
financeira celebrados pelo Governo do Estado, através da
Secretaria da Educação e Cultura com instituições nacionais,
internacionais ou estrangeiras;
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- apoiar os órgãos da Secretaria da Educação e Cultura
na utilização de informações estatísticas, resultados de estudos
e análises realizadas;
- articular-se permanentemente, com o Centro de
Desenvolvimento da Administração da Secretaria da
Administração, no desenvolvimento de ações da área de
Recursos Humanos. (BAHIA, 1991)

Diante dessa exposição, fica evidente, em termos de leis, a finalidade e
competência do Instituto de centralizar em um espaço físico e institucional, o
planejamento e a coordenação de estudos e projetos referentes a ensino,
pesquisa, informações educacionais e capacitação de recursos humanos na
área de educação, no Estado da Bahia.
Nesse contexto da criação do Instituto é importante salientar que a
escolha do nome “Instituto Anísio Teixeira” para esse órgão público, vinculado
à Secretaria de Educação da Bahia, não foi, naturalmente, por acaso, sendo,
na realidade, um reconhecimento das muitas contribuições dadas por esse
ilustre baiano para a educação no Brasil e, em especial, para a educação na
Bahia.
Com o intuito de conhecer as iniciativas contemporâneas do IAT para a
melhoria do ensino de matemática no Estado da Bahia, vamos explorar, a
seguir, os dados apresentados pelos seus “Relatórios de Atividades”, de 1984
a 2006. Para uma melhor compreensão da exposição, agrupamos as
informações em três períodos principais de atuação do Instituto Anísio Teixeira:
o referente à década de 1980, o da década de 1990 e o período dos anos
iniciais da década de 2000.

2.2 Anos 1980: implantação e consolidação

Ano de 1984

Em 1984, a economia brasileira passava por uma grave crise e esta se
refletiu fortemente no planejamento das atividades do IAT. Em outubro de
1983, quando o orçamento para o ano de 1984 foi apresentado ao “órgão
coordenador do planejamento da Secretaria de Educação” (BAHIA, 1984), o
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mesmo previa atividades, orçadas em Cr$ 260.000.000 (33), tendo o IAT sido
agraciado com apenas um pouco mais da metade desse valor, isto é, com Cr$
150.000.000, o que correspondia, em maio de 1984, a, aproximadamente,
1.543 salários mínimos, da época, e, em novembro do mesmo ano, a 900
salários mínimos.34 Diante dessa realidade, o programa de trabalho propostos
para 1984 teve então que ser repensado e/ou redimensionado, tendo algumas
das atividades propostas sido simplesmente canceladas.
Conforme se pode observar no Relatório de 1984, na programação geral
as atividades foram divididas em dois programas: um voltado para “Pesquisas
e estudos educacionais” (Programa 01); e o outro voltado para “Documentação
Bibliográfica” (Programa 02). O Programa 01 previa 3 subprogramas: um
destinado a investigar aspectos qualitativos da educação (Subprograma 1.1);
outro destinado a abordar aspectos quantitativos da educação (subprograma
1.2) e um terceiro destinado à preservação da “Memória da Educação”
(Subprograma 1.3), sendo que tais atividades foram justificados pela
necessidade de se conhecer primeiro as demandas educacionais do Estado
para então iniciar ou propor intervenções de melhoria da qualidade educacional
No que tange ao Subprograma 1.1, que visava investigar aspectos
qualitativos da educação, foram relacionadas como efetivamente executadas
as seguintes atividades:








33

O trabalho educativo desenvolvido pelas escolas
multisseriadas, na zona rural da Bahia, e sua adequação ao
grupo humano a que serve.
Possíveis medidas de redução dos índices de evasão e
repetência no ensino de 1º grau
Identificação de medidas corretivas de distorção idade série
Adequação do currículo em escola básica no meio rural
Um estudo de competência comunicativa de crianças de 07
a 13 anos
Diagnóstico do ensino de gramática no 1º grau, da 5º a 8º
série.
Levantamento, estudo e análise dos instrumentos de
alfabetização utilizados na zona rural do Estado da Bahia
em 1984

“Em Cr$ 1000” (conforme nota de rodapé, no Relatório de Atividades de 1984).
O valor de um salário mínimo, em maio de 1984, era de Cr$ 97.176,00, e, em novembro do
mesmo, ano era de Cr$ 166.560,00. Ver Anexo 8.
34
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No grupo das atividades que não foram executadas, por falta de recursos, são
relacionadas:







Análise da sistemática de apoio técnico às escolas de 1º
grau
Avaliação de experiências metodológicas realizadas pela
SEC nos últimos cinco anos, possibilitando a generalização
Levantamento das expectativas da comunidade quanto a
educação básica
Adequação de currículos e conteúdos programáticos no
ensino básico nas zonas urbanas e periféricas
Nível médio de preparação do professor leigo atuando no
sistema estadual de ensino
Caracterização da escola noturna, de sua clientela e o seu
rendimento

Percebe-se assim que nas suas atividades iniciais o IAT considerava,
principalmente, conhecer as reais demandas educacionais, sem as quais não
seria possível iniciar políticas de correções.
Quanto às “Pesquisas sobre aspectos quantitativos da educação”, foi
apresentado como executada apenas aquela voltada para o


Comportamento da relação oferta/demanda no ensino de 1º
grau no Estado da Bahia.

tendo sido canceladas, por falta de recursos, as seguintes atividades:



Levantamento dos recursos financeiros necessários a
investimentos e custeio para atender à demanda do ensino
de 1º grau no Estado da Bahia
Participação financeira das três esferas administrativas na
educação da Bahia

No que diz respeito ao subprograma “Memória da Educação”, foi
mantida a atividade proposta, isto é, “Memória da legislação educacional do Estado
da Bahia” (ou Memória histórica da legislação sobre educação no Estado da Bahia),
destinando-se um volume menor de recursos para a sua execução. E mudando sua
denominação para:


Memória histórica da legislação sobre educação no Estado
da Bahia.
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De acordo ainda com o citado Relatório:

A primeira dificuldade que se deparou o Instituto para o
desenvolvimento de suas atividades foi aquela do recrutamento
de recursos humanos, devidamente qualificados, para os
projetos de estudos e pesquisas integrantes da programação.

É afirmado ainda que a pesquisa sistematizada, institucionalizada, não
era uma tradição da Secretaria da Educação e Cultura e assim, ainda que em
seus quadros houvesse um razoável número de pessoas capacitadas para as
atividades, tais recursos humanos achavam-se já comprometidos com outros
problemas, o que não lhes permitiam ingressar no campo dos estudos, das
análises e das pesquisas. O pequeno número de técnicos que colaboravam
com o Instituto, mesmo aqueles que possuíam formação universitária, não
tinha experiência em casos concretos de estudos e pesquisas, a menos do
Professor Solon Santana Fontes.
Na página 4, do Relatório, é afirmado que, através da colaboração de
especialistas da área de pesquisa educacional, não vinculados funcionalmente
ao IAT, e utilizando o pessoal técnico do seu quadro, o Instituto conseguiu
desenvolver 11 pesquisas e estudos identificados com as atividades
relacionadas no Programa 01, a exemplo de “O trabalho educativo
desenvolvido pelas escolas multisseriadas, na zona rural da Bahia, e sua
adequação ao grupo humano a que serve”, tendo sido essas atividades
desenvolvidas durante o período de 2 de fevereiro a 31 de dezembro de 1984.
Os resumos de tais atividades são apresentados nas páginas seguintes do
Relatório.
Nas considerações finais do citado documento, foi feita uma análise
sobre suas atividades durante o ano de 1984, parte do que será destacado a
seguir:

Os estudos e as pesquisas no campo da educação estão a
merecer uma análise mais profunda para chegar-se às razões
da posição pouco significativa que tais atividades ocupam na
administração dos serviços educacionais. [...]
É de crer-se que os administradores da educação não
disponham do tempo suficiente para aguardar os resultados de
uma pesquisa. Os seus períodos administrativos são muito
curtos, exigindo-lhes soluções emergenciais o que, aliás,
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tornou-se uma constante na educação brasileira, salvo
naturalmente em poucas exceções.
A cada quatro anos, nos sistemas estaduais, pode-se dizer,
muda toda a estrutura de comando da administração da
educação, do Secretário ao Chefe da seção; tais alterações
determinam substanciais modificações no tratamento dos
problemas educacionais, independente, na maioria das vezes,
de qualquer avaliação das soluções adotadas nas
administrações anteriores. Tal mudança é presente também no
âmbito federal a cada mudança de ministro ou mesmo de
dirigentes do segundo escalão.
Disto resulta que nos sistemas educacionais, que são
considerados os grandes operacionalizadores dos serviços
educacionais e consequentemente responsáveis pelos acertos
e desacertos na condução da problemática da educação, há
surtos de soluções que duram normalmente quatro anos, após
o que novos planos, novas diretrizes, novas soluções são
adotadas por outros quatro anos e assim sucessivamente.
(BAHIA, 1984, p. 40-1)

A partir do exposto, percebe-se então o quanto a pesquisa e estudos
educacionais não tinham espaços seguros dentro da Secretaria de Educação;
não tinham valorização política e nem autonomia financeira de gestão, o que
contribuía para a sua descontinuidade, quando ocorriam mudanças de gestão
administrativa. Nota-se também que as pesquisas tratadas têm cunho muito
mais estrutural, não citando pesquisa alguma sobre o problema da qualidade
do ensino de matemática.

Ano de 1985

Em 1985, o agravamento da crise econômica do País, evidenciada pelo
descontrole

inflacionário,

refletiu

fortemente

nos

já

parcos

recursos

orçamentários do Instituto Anísio Teixeira. Nesse ano, os recursos financeiros
alocados no órgão alcançaram apenas Cr$

285.000.000, que eram

equivalentes, no mês de maio de 1985, a 855 salários mínimos e, em
novembro, a 475 salários mínimos da época (Ver Anexo 8) o que não permitiu
que o início de todos os 5 novos projetos coincidisse com o começo do
exercício. A liberação de Cr$ 30.000.000, em setembro de 1985, possibilitou o
início de mais dois projetos que somados a outros não dependentes de
recursos financeiros, totalizaram, no final do ano, 11 projetos. É oportuno
registrar que, desses 11 projetos, um foi demandado pelo Departamento de
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Educação Continuada, ganhando o título “Estratégias de atendimento de
professores leigos no interior do Estado”. Seu objetivo era “identificar
conteúdos, vivências, situações, estímulos e material de apoio que podem ser
introduzidos

em

programas

continuados

de

educação,

treinamento

aperfeiçoamento e assessoramento técnico de professores do interior”. O
destaque desse projeto reside no fato de ser o primeiro realizado pelo IAT na
área de formação de professores. Seus principais resultados podem ser
resumidos nos seguintes termos: a) constatação da necessidade de rever as
concepções oficiais de que na zona rural é suficiente as escolas ensinarem a
ler e escrever e as quatro operações; b) constatação de que os cursos de
aperfeiçoamento e reciclagem para os professores leigos têm significado
apenas um desperdício de recursos financeiros e humanos; c) constatação da
necessidade de reavaliar o currículo da zona rural, adaptando-o às suas
necessidades específicas; d) reafirmação da necessidade de melhorar a
remuneração do professor, equiparando-a com as de outros profissionais, ou
pelo menos, estabelecendo como referência o valor do salário mínimo; e)
constatação da necessidade de redefinição da política de construção de
prédios escolares; e, finalmente, f) compreensão da

necessidade e

possibilidade de organizar na zona rural um sistema de educação próprio.
De acordo ainda com o Relatório de Atividades do ano de 1985,
assinado por Hildérico Pinheiro de Oliveira, os projetos implementados com os
recursos suplementares obtidos a partir de setembro daquele ano foram
denominados: “Características e problemas do funcionamento em escolas
públicas de Salvador” e “Elaboração de um glossário para ensino de Geografia
no ensino de 1º grau”.
Após apresentar o resumo dos resultados das atividades de cada um
dos 11 projetos desenvolvidos em 1985, o Relatório, em suas conclusões
finais, dá destaque “’à consolidação da Gerência de Pesquisas”,35 a qual,
segundo o mesmo, foi responsável por resultados das atividades de pesquisas
melhores do que aqueles do ano de 1984, para o que contribuiu a nomeação
da titular Profa. Joselice Macêdo de Barreiro. Ainda no setor de pesquisas,
como figura de destaque, na posição de assessor especial, colaborando com a
35

O Relatório de Atividades de 1986, p 21, a ser discutido adiante, informa que Gerência de
Pesquisa, em 1986, operava “com mais de 60 pesquisadores”.
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Gerência de Pesquisa e com a própria direção do Instituto, é ressaltada a
contribuição do Prof. Solon Santana Fontes às atividades desse órgão, “não só
no ano de 1985 como desde os primeiros dias de sua instalação”.
Refletindo ainda a carência de pessoal técnico, o Relatório informa que,
em 1985, foi possível iniciar a instalação da Gerência de Documentação e
Informações Bibliográficas, ainda que com deficiências, pois não havia pessoal
técnico suficiente para uma completa implementação das atividades inerentes
àquela subunidade. Registra ainda o início da realização de contatos em nível
nacional e internacional com outras organizações congêneres.

Ano de 1986

No que diz respeito ao ano de 1986, o IAT contou com a dotação
orçamentária de Cr$ 600.000.000,00 (equivalia a 1.000 salários mínimos, em
novembro de 1985 – ver Anexo 8), oriundos da Quota Estadual do Salário
Educação, e outra de Cr$ 60.000.000,00, originária do Tesouro do Estado “com
a finalidade de desenvolver pesquisa, estudos e levantamentos, no campo da
educação, da ciência e da cultura, como é da sua competência”. (BAHIA, 1986,
p. 1) Para isso, foram programadas as pesquisas, os estudos e os
levantamentos, num total de 14 atividades, com foco em pesquisas na zona
rural e ensino do 1º grau, trazendo explicitamente “O ensino de Ciências e
Matemática” como uma dessas atividades de pesquisa, além de “O Ensino
Gramatical nas últimas séries do 1º Grau” e a “Análise da situação do ensino
de Língua Portuguesa nas 4 primeiras séries do 1º Grau”. A pesquisa sobre ”O
Ensino de Ciências e Matemática” objetivava caracterizar o ensino de Ciências
e Matemática nas quatro primeiras séries do ensino de 1º grau; sensibilizar o
professor dessas séries quanto a uma possível necessidade de mudança
efetiva no ensino dessa área de estudo; e sensibilizar o professor dos Cursos
de Magistério quanto à possível necessidade de mudança efetiva na formação
do professor de 1ª à 4ª séries do 1º grau.
O Relatório desse ano revela também os reflexos negativos da crise
econômica brasileira nas atividades do IAT. Ele afirma que, com o advento do
Plano Cruzado I, toda a programação foi reduzida em 30%, passando a contar
com apenas Cz$ 420.000,00 (em março de 1986, equivalia a 497 salários
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mínimos, da época), reduzindo as verbas destinadas a cada projeto,
incrementando-se um novo. Com a suplementação de Cz$ 200.000,00 à conta
da Quota Estadual do Salário Educação, a programação foi reformulada e a
reavaliação dos trabalhos conduziu à supressão de 3 pesquisas inicialmente
previstas e à introdução de uma nova. A introdução de uma nova se deu em
.

razão de a Universidade Federal da Bahia já dispor de quase todo o material a
coletar e foi considerado viável concluir em 90 dias o tratamento dos dados;
esta pesquisa objetivava estudar a formação, por via regular, do professor de
1ª a 4ª séries. O destaque ficou por conta do registro de repasses de recursos
pela Organização dos Estados Americanos (OEA) para projetos realizados pela
UFBA, onde é mencionada a participação ou influência do Prof. Luiz Augusto
Fraga Navarro de Brito (1935-1986):

Em decorrência de entendimentos com Professor Luiz Augusto
Fraga Navarro de Brito, foi obtido o financiamento pela OEA –
Organização dos Estados Americanos, onde aquele saudoso
professor desempenhava as funções de Diretor do
Departamento de Educação, de US$ 5.000,00 para duas
pesquisas educacionais, o que ampliou a área de atuação do
IAT no exercício de 1986. O financiamento é feito de modo
direto com OEA, isto é, não são transferidos recursos ao
Instituto que apenas conduz a realização das pesquisas, de
ponto de vista técnico. (BAHIA, 1986, p. 5)

Como se sabe, o professor Navarro de Brito foi um cientista político e um
dos maiores educadores baianos ao lado de Anísio Teixeira e Isaisas Alves de
Almeida. Doutorou-se em Direito Constitucional e Ciência Política na
Universidade de Paris, tendo começado sua carreira política em 1959 como
Secretário da Fazenda do Estado da Bahia, no Governo de Juraci Magalhães.
Foi também Secretário de Educação e Cultura deste Estado, no período 19671971, tendo publicado, a partir de 1965, mais de 20 trabalhos no campo da
educação.
É oportuno destacar aqui a participação de Luiz Augusto Fraga Navarro de
Brito na construção deste novo cenário educacional, a partir do Instituto Anísio
Teixeira, com sua influência política e econômica nas agências multilaterais,
com destaque para a sua atuação na UNESCO. A visão liberal desse eminente
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professor era criticada, entretanto, por aqueles que viam nas suas iniciativas o
braço do “sistema capitalista” americano no ensino brasileiro:
E, também, verificamos sua postura liberal, contraditória
àquela, na defesa de um ensino que deveria obedecer aos
moldes norte-americanos com padrões de qualidade franceses
a fim de alavancar o desenvolvimento e progresso na Bahia,
Brasil e América Latina. Como representante da UNESCO e da
OEA, as pesquisas levantadas por ele apresentou que o
subdesenvolvimento desses países estaria diretamente ligado
a baixa qualidade da educação e emperrando a economia
desses países que deveriam se espelhar no modelo dos EUA
para seguir em frente. O sistema capitalista não é em momento
algum questionado por Navarro de Britto, pelo contrário a
crítica que ele fazia era em direção aos grupos políticos
nacionais que por interesses diversos não estavam priorizando
a educação de qualidade, conforme verificado em países como
EUA, Inglaterra, França, Alemanha, etc., países em que o
capitalismo em seu pleno desenvolvimento havia dado certo,
era esse o rumo que Britto queria dar ao Brasil. (SOUZA et al,
2014, p. 513)

Dentre as pesquisas contempladas pela influência do professor Luiz
Augusto Navarro de Brito, temos “Um estudo de linguagem de crianças – o
discurso narrativo de alunos da 1ª série do 1º grau” e “Análise do nível de
formação do professor leigo na zona rural do Estado da Bahia”.

O quadriênio 1987-1990
No quadriênio 1987-1990, as atividades do IAT foram marcadas pelas
mudanças políticas advindas da eleição do Dr. Waldir Pires de Souza para o
Governo do Estado da Bahia. Sua posse se deu em 15 de março de 1987, mas
seu governo só durou até 29 de abril de 1989, quando se desincompatibilizou
do cargo para concorrer à Vice-Presidência da República, sendo substituído
por seu vice, Nilo Augusto Moraes Coelho. A eleição direta de Waldir Pires
inaugurou um novo momento no Estado, quebrando a hegemonia política até
então vigente.
As mudanças de governo refletiram positivamente no IAT, tornando o
ano de 1987 muito promissor para esse órgão, pois, apesar das dificuldades
financeiras, do reduzido espaço físico e da inexistência de pessoal
especializado, o fomento a pesquisa científica foi valorizado, iniciando-se novas
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ações para a averiguação das reais necessidades para a educação básica ou
ensino de 1º e 2º graus, conforme era denominado na época.

,

As atividades do IAT do período 1987/1990 foram apresentadas em um
Relatório síntese dos quatro anos, mas deve ser registrado que foram
localizados também Relatórios relativos aos anos 1987 e 1988, os quais
poderiam ser considerados relatórios parciais, pois suas informações mais
relevantes estão contidas no relatório único do quadriênio, razão pela qual este
último será destacado.
O Relatório quadrienal afirma que o Instituto, nos seus primeiros anos de
atuação,

apresentou

uma

produção

modesta,

mas

qualitativamente

significativa, e que sua ação foi limitada no que se refere ao seu papel de
suporte aos órgãos-fins da Secretaria. De acordo com o citado Relatório:

Ao lado do fato de o Órgão ser um infante, outros fatores
contribuíram para essa situação, a exemplo da inexistência de
uma quadro de técnicos para as atividades de produção e
divulgação e, acima de tudo aos limitados recursos financeiros
de que dispôs. Face a esses aspectos identificados, para o
período de 1987/1990 a proposta institucional voltou-se para o
empreendimento de “um esforço permanente de estudo,
pesquisa e experiência na área da educação que conduzisse a
especialização técnica e, por via de consequência, ao
suprimento aos distintos órgãos da SEEB, de dados e
informações sistematizados, indispensáveis ao planejamento e
a execução de suas atividades. (BAHIA, 1987/1990, p. 6)

De acordo com esse Relatório, buscando operacionalizar essas
diretrizes e procurando superar a falta de técnicos - que persistia desde a sua
criação - gradativamente o IAT constituiu seu pequeno quadro de técnicos,
recrutando-os entre os funcionários públicos da SEEB e de outros órgãos
públicos, sendo que duas estratégias internas foram adotadas para uma maior
qualificação técnica: i) o incentivo à conclusão e/ou realização de cursos de
pós-graduação (stricto e lato sensu) dos técnicos e ii) a atualização e
treinamento em serviço. O destaque ficou por conta da formação em serviço
realizada pelo próprio Instituto, programada como mostrada no Quadro 1:

Ano

Curso

Professor
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1987
1988
1989

Metodologia da pesquisa
Abordagens qualitativas e quantitativas
Filosofia e Lógica

1990

Realização de sessões semanais de
estudo e discussão de temas ligados ao
interesse dos trabalhos em execução.

Robert Verhine e Solon Fontes
Ubiratan de Castro Souza
Fernando Antônio Lopes Rego e João
Carlos da Silva
Não determina professor

QUADRO 1 – Cursos oferecidos pelo IAT para o pessoal de seu quadro
técnico. (BAHIA, 1987-1990, p. 7)
Dentro da nova organização dos trabalhos do IAT, implementada pelos
quadros do novo governo, foi reafirmado o cumprimento de três funções
regimentais, quais sejam: i) Produção de Estudos, Pesquisas e Experiências;
ii) Fomento à Investigação Científica nas Universidades Estaduais e Unidades
Escolares e iii) Divulgação do conhecimento produzido nos Órgão/instituições
da SEEB, particularmente nas Unidades Escolares. Além de reafirmar
compromisso com essas funções regimentais, foi definido, junto com os
Departamentos-fins da Secretaria da Educação Básica- SEEB, amplas linhas
básicas de pesquisas educacionais para o quadriênio, que foram reagrupadas,
ao final, em três linhas, mas que nos Relatórios parciais de 1987 e 1988,
apareciam em 5 linhas. O Relatório justifica esse concentração em três linhas
como decorrente da própria evolução das atividades do Instituto, ao longo dos
4 anos. São elas:


Planejamento, Financiamento e Administração - Estudos que visam
subsidiar decisões relacionadas à democratização de acesso à
educação.



Pedagogia - Investigação de aspectos relacionados à operacionalização
do princípio de melhoria da escola pública e de boa qualidade a exemplo
de análise e proposição de

conteúdos curriculares,

tecnologia

educacional, problemas da aquisição da linguagem e da escrita, da
alfabetização, da educação Matemática e Ambiental, das Ciências e
estudos sociais etc.


Processos Políticos, Filosofia e Legislação da Educação - Estudos
de planos setoriais de educação nas esferas, federal, estadual e
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municipal em suas bases filosóficas e políticas; proposição de diretrizes
políticas para programas e projetos da SEEB; reconstituição das
propostas educacionais, suas implicações sócio-econômicas, políticas e
diretrizes

técnico-pedagógicas;

estudo

de

grandes

educadores,

contextualizando suas propostas pedagógicas; legislação educacional
etc.

Essas linhas de pesquisas visavam ao fortalecimento do processo
ensino-aprendizagem nas escolas públicas e à retroalimentação do sistema de
administração e planejamento da SEEB.
Nas linhas básicas referidas, pode-se notar também que as funções
desenvolvidas pelo IAT contemplam principalmente ações de estruturação do
Instituto a fim de cumprir os seus objetivos educacionais. A preocupação com a
qualidade do ensino e análise da realidade educacional era contemplada com
pesquisas manuais, pois, no final da década de 1980, os recursos tecnológicos
ainda eram muito limitados.
No que diz respeito aos projetos ou atividades realizadas pelo IAT,
esses foram organizadas (no Relatório quadrienal) de acordo com as
mencionadas funções regimentais do Instituto. Na função regimental de
“PRODUÇÃO

DE

ESTUDOS,

PESQUISAS

E

EXPERIÊNCIAS

EDUCACIONAIS” o Relatório organiza as ações realizadas em 5 linhas de
trabalho. Na Linha 01, denominada “Planejamento e Administração da
Educação”, foram relacionados os seguintes projetos ou atividades.
Linha 1: Planejamento, Financiamento e Administração da Educação –

Atividades ou Projetos desenvolvidos:


Sistema CES na Bahia: Subsídios para uma tomada de decisão (em
articulação com o DEC/SEEB)



Diagnóstico do Projeto de Saúde Escolar (em articulação com o SAE/SEEB)



Estudo Preliminar sobre o Analfabetismo na Administração Pública Estadual
(em articulação com a FUNDESP/SAEB e NDRH/SEEB)
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Quadro Geral e Proposta de Reestruturação do Ensino Agrotécnico (em
articulação com o DESG/SEEB e CPE/SEPLANTEC)



Escolas Comunitárias- diagnóstico de Situação



Cooperativas Escolares – Diagnóstico de Situação



Projeto Serra da Pipoca: Diagnóstico incluindo Estudos de Custo/ Aluno e
Recursos Financeiros.



Algumas Considerações sobre Bolsas de Estudos e Convênios com
Escolas Particulares como Recursos ao Atendimento indireto de alunos
excedentes.



Ações Preparatórias para o Planejamento da rede escolar do Estado da
Bahia (em articulação com o DEPG-SEEB)



Estudos de Contexto Sócio-Econômico e Educacional do Estado da Bahia



Educação na Bahia: a despesa realizada pelo Estado, por municípios de
grande porte e da RMS durante o período de 1985/1987.



Elaboração do Plano Estadual de Educação- 1987/1991- Proposta
Preliminar (em articulação com a ASPLAN/SEEB)



Estudo Exploratório sobre a possibilidade de ampliações dos recursos para
a escola pública, através do Salário-Educação.



Realização de Estudos Subsidiadores à elaboração do Plano Decenal de
Educação- PLANDEBA.



Diagnóstico da Realidade Educacional Baiana subsidiador ao Plano
Decenal de Educação

Quanto às Linhas 2 e 3, são os seguintes os projetos ou atividades
relacionados:

Linha 2: Pedagogia

Atividades ou Projetos desenvolvidos:


Análise e Experimentação de Propostas e Conteúdos Curriculares para a
formação de professores de 1ª a 4ª séries – área de Estudos Sociais
(parcialmente financiado pelo INEP)
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Análise do Ensino da disciplina Estudos Sociais no 1º grau: estudo de caso
em escolas públicas da área urbana.



Estudos para subsidiar a elaboração de mapas didáticos do estado da
Bahia (em articulação com o CEI/SEPLANTEC e DESG/SEEB);



Diagnóstico do Ensino da Química na Rede Pública Estadual



Análise da Proposta de Diretrizes Curriculares para o 1º grau (em
articulação com a GECIN/SEEB)



Estudos Curriculares sobre educação ambiental (em articulação com
DEPG/SEEB, DEC/SEEB, CRA, SAE/SEEB, NDRH/ SEEB).



Revisão dos resultados da pesquisa “Classe –Piloto do Colégio Estadual da
Bahia- uma vivência pedagógica dos anos 60, de autoria da Profª Leda
Jesuíno dos Santos”.



Os Meios de Comunicação de Massa para a educação e seu uso na Escola
(financiado parcialmente pelo INEP)

Linha 3: Processos Políticos e Legislação da Educação

Atividades ou Projetos desenvolvidos:


Retomada da Análise das Experiências Educacionais da Bahia (em
articulação com o CEI/SEPLAN)



Revisão do segundo Ementário da Legislação Baiana em educação (em
articulação com CEI/SEPLAN)



Estudos Bibliográficos sobre educadores baianos (em articulação com o
CEI/SEPLAN)



Estudos e Análise visando a elaboração de propostas à Constituinte
Baiana- Educação.



Estudos Subsidiadores à criação da Fundação Anísio Teixeira. Comissão
Especial (Portaria nº 2376 D.O 06/04/89)
Na função regimental “FOMENTO À INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA NAS

UNIVERSIDADES ESTADUAIS E UNIDADES ESCOLARES”, o Relatório
organiza as ações realizadas em 3 linhas de trabalho. Nas Linhas 01 e 03,
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denominadas, respectivamente “Pedagogia” e “Processos Políticos, Filosofia e
Legislação da educação”, foram relacionados os seguintes projetos ou
atividades.
Linha 01 – Pedagogia

Projeto ou atividade desenvolvida:


Experiência aplicando os princípios da Educação Criativa e Integral.



Criação Literária em Unidades Escolares (Oficina de Criação Literária)



Integração dos alunos de 1º grau ao Bairro onde vivem (em articulação com
a UFBA)



Subsídios Substantivos para o Ensino da Matemática – Etapa I (em
articulação com a UEFS)



Ensino de Matemática da 5ª a 8ª séries do 1º grau (em articulação com
a UFBa)



Elaboração de Material Didático/Científico em Geografia na Bahia (em
articulação com a UESB)



A Aquisição da Fonologia em Português (em articulação com a UFBA)



Análise e experimentação de propostas e conteúdos curriculares para a
formação de professores da 1ª a 4ª séries da 1º grau – Área de Ciências e
Matemática (em articulação com a UFBA).

Linha 03 – Processos Políticos, Filosofia e Legislação da educação36

Projetos ou atividades:



Sistematização de Estudos sobre Anísio Teixeira
Na função regimental “DIVULGAÇÃO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA EM

EDUCAÇÃO” o Relatório apresenta as ações realizadas do seguinte modo: 1)

36

Não foi especificada a Linha 2, dessa função regimental.
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Publicações, 2) Conferências, 3) Encontros, Seminários e Fórum de Debates,
4) Programa de Televisão e 5) Exposição.

Merece destaque nas atividades relativas a essa função regimental, a
produção e divulgação de 10 números da Revista Estudos IAT, com tiragem de
2.000 exemplares cada, divulgadas e distribuídas nas Escolas, Órgãos da
SEEB e outras Instituições. Também merece destaque nesse item,
“Publicações”, a produção e divulgação de 9 números dos Cadernos IAT,
também com tiragem de 2.000 exemplares cada, divulgadas e distribuídas nas
Escolas, Órgãos da SEEB e outras Instituições. Sobre essas publicações
voltaremos a falar adiante.
A importância de relacionarmos todos esses projetos está no fato de isso
mostrar o que foi feito na área de melhoria da formação de professores de
matemática, pelo IAT, até o final da década de 1980, em que pese a relevância
de algumas iniciativas, sobre as quais falaremos a seguir.

O Instituto Anísio Teixeira e o ensino da matemática, no quadriênio 19871990

Entre

as

atividades

de

estudo,

pesquisa

e

experimentação

desenvolvidas pelo Instituto Anísio Teixeira, no campo do ensino da
matemática e da formação de professores, merecem destaque os projetos:
“Subsídios Substantivos para o Ensino da Matemática – Etapa I (em articulação
com a UEFS)”, realizado pelos professores: Robinson Moreira Tenório, Nildon
Carlos Santos Pitombo, Ismar Silva de Jesus e André Luis Mattedi Dias; e
“Ensino de Matemática da 5ª a 8ª séries do 1º grau (em articulação com a
UFBa)”, desenvolvido por Martha Maria de Souza Dantas, Nilza Rocha e Edna
Brito de Araújo. No que diz respeito a Publicações no campo do ensino da
matemática e da formação de professores, merece destaque também as já
mencionadas séries denominadas Revista de Estudos IAT e Cadernos IAT. No
que segue faremos uma discussão mais detalhada desses tópicos.
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As contribuições de Martha Maria de Souza Dantas, Nilza Rocha e Edna
Brito de Araújo, no IAT

De acordo com o Relatório quadrienal, o projeto “Ensino de Matemática
da 5ª a 8ª séries do 1º grau” foi uma experiência realizada na Escola Parque –
Escola Classe I, II, III e IV, com o objetivo de “reciclar professores de 5º a 8º
séries do 1º grau no ensino de matemática”. Tal experiência visava “à
modificação de atitudes do professor/aluno para um melhor aproveitamento em
sala de aula e participação efetiva de aluno, utilizando um novo método de
processo ensino-aprendizagem, intitulado: “Entre a Exposição e a Descoberta”
(BAHIA, 1987-1990, p. 32). No Relatório parcial, de 1987, é afirmado que essa
experiência envolveu 180 alunos da 5ª série do 1º grau, 5 professores e 2
monitores (BAHIA, 1987).
No ano de 1988, foi dado prosseguimento ao projeto de Marta Dantas,
Nilza Rocha e Edna Brito de Araújo, desenvolvido na Escola Parque, com o
envolvimento de 6 professores, 2 monitores e 800 alunos (da 6ª série), agora
sob o título “O Método da Descoberta em Matemática”37, que visava à melhoria
do processo de ensino-aprendizagem da matemática da 5ª a 8ª séries do 1º
grau, através da utilização de um processo de ensino que levasse o aluno a
pensar, criticar e criar. De acordo com o Relatório de 1988 foi detectada,
“através das avaliações das unidades”, a melhoria do ensino dessa disciplina,
mas

nesse

documento

não

são

apresentados

dados

quantitativos.

Vale registrar que Marta Dantas e Nilza Rocha desenvolveram o Projeto “O
Método da Descoberta em Matemática”, como pesquisadoras de serviço
técnico.
No Relatório parcial de 1988, são descritas também atividades de cunho
científico-educacional como a publicação da revista ESTUDOS IAT, no 2 –
37

No livro intitulado Ensino da Matemática: um processo entre a exposição e a descoberta, de
1987, Marta Maria de Souza Dantas afirma que o processo da descoberta é baseado na
utilização de estratégias heurísticas (“que servem para descobrir”), onde o aluno é colocado na
situação de descobrir, por ele mesmo, o conceito, o princípio e a regra, a partir de uma
apresentação apropriada de exemplos, contraexemplos e de material didático. Os trabalhos
devem ser realizados de forma individual e em grupo, cada um em seu ritmo, com um mínimo
de intervenção do professor. Ela diz também que na aplicação do processo é necessário
elaborar programas com conteúdos mínimos para que não se trabalhe com pressa.
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sobre a qual falaremos mais adiante - e preparação para a próxima publicação.
Foi realizada ainda a divulgação da revista CADERNOS IAT – também a ser
tratada mais adiante - em sua primeira publicação. Há registro ainda de uma
Reunião de Trabalho, com a participação da UFBA e da Associação de
Educação Matemática sobre o ensino da Matemática da 5ª a 8ª séries do 1º
grau.
O ano de 1988 consolidou a imersão do Instituto Anísio Teixeira em
ações de pesquisa na área educacional, em particular, na área de matemática,
e com a sua participação efetiva em eventos acadêmicos que refletiam e
procuravam alternativas para a melhoria da qualidade do ensino de 1º e de 2º
graus, como eram então denominados. Alternativas eram procuradas também
para a superação das dificuldades com pagamento de prestação de serviços,
veículos para locomoção, espaço físico com precárias condições de trabalho,
insuficiência do meio de comunicação interna (interfones), confecção das
capas para os relatórios, locação do imóvel, dentre outras.

As contribuições de Robinson M. Tenório, Nildon C. S. Pitombo, Ismar S.
de Jesus e André L. Mattedi Dias, no IAT

De acordo com o Relatório quadrienal, o projeto “Subsídios Substantivos
para o Ensino da Matemática – Etapa I (em articulação com a UEFS)”, referido
anteriormente, foi um estudo realizado pelos professores Robinson Moreira
Tenório, Nildon Carlos Santos Pitombo, Ismar Silva de Jesus e André Luís
Mattedi Dias, sob a coordenação do primeiro, que objetivou repensar o
conteúdo substantivo de matemática para o ensino de 1º e 2º graus, de forma
histórico-crítica, através da elaboração de textos didáticos de Matemática, com
ênfase nos aspectos históricos e sociais de tal conhecimento. No Relatório
quadrienal (BAHIA, 1987-1990, p. 32), é afirmado que a 1ª etapa do projeto foi
concluída, ficando a “Editoração sob a responsabilidade da gráfica liceu, em
Estudos IAT”, sobre o que voltaremos a falar mais adiante.
É oportuno registrar que durante a análise de dados desta pesquisa,
recebi a colaboração do professor André Mattedi para a localização de fontes
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documentais em seus arquivos pessoais, sendo lá encontrados a cópia da
versão original do projeto “Subsídios Substantivos para o Ensino da
Matemática” e a versão original do projeto, que se constituiria na sua II Etapa, e
que foi denominado “Subsídios Substantivos para o Ensino da Matemática com
Ênfase na História – II Etapa”, documentos esses que me permitiram completar
informações significativas não encontradas nos arquivos do IAT, e assim
reconstruir, com mais zelo, a história da educação matemática na Bahia.
No que diz respeito ao projeto “Subsídios Substantivos para o Ensino da
Matemática com Ênfase na História”, subscrito pelo Professor Robinson
Moreira Tenório (Coordenador), Nildon Carlos Santos Pitombo (Auxiliar) e
Francisco das Chagas Melo dos Santos (aluno de graduação da Licenciatura
em Matemática), deve ser esclarecido, inicialmente, que o mesmo tinha como
finalidade contribuir para que o ensino da matemática se voltasse para a
“formação de cidadãos críticos”. Esse projeto foi também apreciado pelas
instâncias competentes da Universidade Estadual de Feira de Santana, à qual
os proponentes estavam vinculados, à época, tendo recebido primeiro parecer
favorável em 16 de novembro de 1987 e, o último, em 08 de janeiro de 1991.
O projeto apresentava uma estrutura dinâmica, dividida em etapas,
começando com a construção dos textos e indo até a avaliação dos efeitos
multiplicadores. Após a etapa inicial que previa a elaboração de textos que
resgatassem a historicidade da produção do conhecimento matemático (que
tinha a Geometria como temática), estava previsto também, a construção de
um amplo mecanismo de debates nas Universidades Estaduais da Bahia para
a disseminação dos textos, e, na sequência, o mesmo procedimento seria
utilizado com os professores do 1º e 2º graus, para, finalmente, ser
institucionalizado em um PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO com os docentes de
escolas públicas.
As etapas referidas no projeto são assim apresentadas:
1) A elaboração de textos que resgatem a historicidade da produção do
conhecimento matemático, criando um acervo substantivo relativamente ao
conteúdo matemático dentro da proposta aqui esboçada;
2) Organizar o debate entre os professores de 1º e 2º graus de matemática do
Estado da Bahia e entre os alunos do curso de licenciatura das
Universidades Estaduais, sobre a questão do ensino da matemática, sob
uma perspectiva histórica;
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3) Desenvolver programas de reciclagem de professores em atuação na rede
pública do Estado, e de acompanhamento de estágios supervisionados em
matemática, com o intuito de criar condições para o professor desenvolver
em sala de aula um trabalho que transcenda os formalismos da
matemática, situando-a no espaço da história, da política e da cultura;
4) Acompanhar os efeitos multiplicadores do processo anterior através da
observação e discussão do trabalho dos professores de matemática com
alunos em sala de aula
(UEFS 1987-1991, p. 5)

Na etapa de produção de textos de matemática básica, acessíveis ao
professor de 1º e 2º graus, a partir de uma perspectiva histórica - textos estes
afirmados inexistentes na literatura disponível no país, talvez até mesmo na
literatura estrangeira - estava prevista a elaboração de 8 trabalhos, na área de
geometria, “que se revela da maior importância para a ciência moderna”, e que
foram assim discriminados:

1) A geometria euclidiana
2) As geometrias não-euclidianas
3) Intimidade entre física e geometria
4) A algebrização da geometria
5) A geometrização da álgebra
6) Topologia
7) Geometria fractal: computadores e geometria
8) A geometria do Logo (ou da tartaruga).

Em que pese a importância e consistência desse projeto, explicitadas
nos pareceres das diversas instâncias da UEFS, apenas a primeira parte da
proposta inicial foi cumprida, por motivos alheios à vontade dos signatários,
conforme explicitado no projeto “Subsídios Substantivos para o Ensino da
Matemática com Ênfase na História – II Etapa”, subscrito pelo professor André
Luís Mattedi Dias (agora Coordenador, em razão de o professor Robinson
Tenório encontrar-se afastado para doutoramento), com a participação de
bolsistas. (UEFS, 1995, p. 02). De acordo com esse documento:
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Os demais itens não foram cumpridos porque os recursos
solicitados às fontes financiadoras – SPEC, IAT, UEFS – que
garantiriam a reprodução do material e o financiamento das
atividades propostas nos itens seguintes, não foram liberados
ou foram em quantidade insuficiente, em relação ao orçamento
aprovado.

Os textos produzidos na
fase

inicial do projeto foram

editados pela Editora da UFBA,
tendo esse material resultado no
livro “Aprendendo pelas raízes alguns

caminhos

da

matemática na história” (Figura
1), que foi impresso na gráfica do
CED-UFBA e cujo lançamento
estava

previsto,

conforme

afirmado no projeto “Subsídios
Substantivos para o Ensino da
Matemática
História

–

com
II

Ênfase

Etapa”

na

(UEFS,

1995)38, para 12 de julho de
1995, no Encontro Baiano de
Educação Matemática.
Em 1995, ao propor a II
Etapa

do

projeto

“Subsídios

Substantivos

ao

Ensino

da

Matemática

com

Ênfase

na

Figura 1 – Além do organizador, Robinson
Moreira Tenório, o livro “Aprendendo pelas
raízes”, publicado em 1995, tem como autores
Nildon Carlos Santos Pitombo, Carloman Carlos
Borges e André Luís Mattedi Dias.

História”, o professor André Luís Mattedi Dias realiza uma reflexão sobre o
mesmo, relembrando sua ênfase no processo histórico para o ensino de
matemática e sua finalidade de formação de cidadãos críticos, para o que
[...] admitia a necessidade de enfrentar um problema
fundamental da transmissão formal do conhecimento feita pela
instituição escolar: a dinâmica da produção do conhecimento
38

Cópia do projeto “Subsídios Substantivos para o Ensino da Matemática com Ênfase na
História – II Etapa” nos foi fornecido pelo Professor André Luís Mattedi Dias, a quem
agradecemos a gentiliza.

90
está ausente da prática pedagógica desenvolvida nas escolas,
que está centrada apenas no produto, em detrimento do
processo. (UEFS, 1995, p. 1)

Seu foco era o processo histórico, na sua totalidade, como uma
alternativa para enfrentar o problema do ensino formalista de matemática, em
uma abordagem que considerava o conhecimento como uma construção social
e o deslocava para a dimensão epistemológica do processo.
Ainda nesse documento, são destacados alguns resultados indiretos do
projeto, que não estavam previstos em sua proposta inicial, mas que
influenciaram fortemente outras atividades em educação matemática como a
dissertação de mestrado intitulada “Uma crítica aos fundamentos do ensino
autoritário e reprodutivo da matemática”, defendida na UFBA, com a mesma
temática de história e ensino de matemática. Ressalta ainda outras atividades
influenciadas por esse projeto, realizadas em encontros profissionais no âmbito
do ensino da matemática, em nível estadual e nacional, as quais foram assim
intituladas:


Tecnicismo e internalismo: discutindo o ensino autoritário e reprodutivo
da matemática - Seminário Nacional de História da matemática em
1995;



A absolutização da matemática no ensino autoritário e reprodutivoEncontro anual da associação nacional de pós-graduação e pesquisa
em educação em 1994;



Contribuições da História da ciência para o ensino - VI congresso NorteNordeste de ensino de ciências e matemática em 1994;



Minicurso: Historicidade da matemática – V encontro baiano de
educação matemática, em 1993;



História da matemática e o ensino da matemática.

Finalmente, com a publicação do mencionado livro Aprendendo pelas
raízes - alguns caminhos da matemática na história, o professor André
Mattedi se propôs a retomar um dos itens do projeto original, revendo as
etapas que previam atividades de debate do material produzido e reciclagem
de professores, apresentando, em seu lugar, uma nova proposta, mais ampla,
que era a de divulgar e debater o livro citado “em palestras, minicursos ou

91

oficinas periódicas a serem realizadas na UEFS, UFBA, na UNEB e,
possivelmente, para a Secretaria de Educação do Estado ou dos Municípios e
nas Jornadas de Atualização Pedagógica”. Isso porque não lhe parecia viável,
do ponto de vista pessoal ou institucional, assumir qualquer responsabilidade
mais ampla no que se refere à reciclagem de professores em serviço. Propõe
ainda, embora de forma alterada, a retomada de um outro item previsto no
projeto original, qual seja: a produção de novos textos. Em que pese a
importância histórica desse projeto, uma análise detalhada dos resultados das
iniciativas propostas nas duas etapas do mesmo foi deixada para ser feita
oportunamente, em razão do pouco tempo disponível.

As Publicações: “ESTUDOS IAT” e “CADERNOS IAT”

Como parte das atividades do IAT realizadas nesse período, o Relatório
do quadriênio 1987-1991 inclui também a produção e divulgação das revistas
ESTUDOS IAT e CADERNOS IAT, um marco na história do IAT em termos de
reflexões sobre a educação na Bahia, em especial para o ensino de
matemática. Na apresentação de ESTUDOS IAT, nº 1, publicado em dezembro
de 1987, é reconhecido que o elo entre a pesquisa e o seu aproveitamento no
processo educacional tinha sido, até então, muito frágil e que a publicação de
ESTUDOS IAT, apesar de não ter a pretensão de ser uma revista de feição
acadêmica, desejava reduzir esse espaço. Essa revista se destinava
à divulgação de artigos, resumos, resenhas e biografias
resultantes de projetos de investigação desenvolvidos e ou
apoiados pelo órgão, em articulação com departamentos e
unidades de ensino da SEEB, instituições congêneres da
UFBA, da administração pública estadual e federal [...]
ESTUDOS-IAT nasce sob a inspiração democrática de servir
ao debate sobre temas e assuntos de educação que enseja e
enriquece o esforço de conhecimento sistemático da realidade
[...] (BAHIA, 1987 , pp. 5 e 6 )

Em 1988, os CADERNOS IAT se incorporam ao esforço de inovação e
divulgação iniciado com os ESTUDOS IAT, publicando artigos, pesquisas e
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documentos históricos de interesse para a educação, prestando, por esse
meio, “homenagem ao pensamento e à obra de educadores do porte de Isaías
Alves, Anísio Teixeira e Navarro de Brito”.
Dos dez números publicados da revista “ESTUDOS IAT”, nem todos
foram encontrados nos seus arquivos. Faltaram as revista de número 5, 7 e 8.
Das revistas encontradas, 3 delas apresentavam trabalhos diretamente
relacionados com a educação matemática, quais sejam: as de número 2, 3 e
4., sendo que a de número 4 foi
inteiramente dedicada à matemática.
(Ver Figs. 2 e 3). Em razão de as
diversas informações trazidas por
essas

publicações

diretamente

não

estarem

relacionada

aos

objetivos dessa dissertação, optamos
por comentar apenas os trabalhos
publicados

nessas

revistas

relacionados especificamente com a
educação matemática, começando
pela revista no 2, publicada em março
de 1989. Em tal número, encontra-se
um trabalho intitulado “Matemática
moderna na escola secundária: uma
análise crítica”, de autoria de Matha

Figura 2 – Capa da Revista ESTUDOS IAT,
no. 4, dez./1989.

Dantas, no qual ela realiza uma
análise da influência da matemática
moderna na escola secundária e
algumas dificuldades dessa disciplina
no ensino superior.
A revista ESTUDOS IAT, no 3,
foi lançada em dezembro de 1989.
Nesse

número,

encontra-se

trabalho

produzido

Moreira

Tenório,

por

um

Robinson

intitulado

“A

Figura 3 – Sumário da revista ESTUDOS
IAT, no. 4.
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importância da História para o ensino da matemática”, no qual demonstra a
importância da história para o ensino da matemática, destacando o seu
processo de desenvolvimento ligado às condições objetivas de vida e sua
importância na compreensão de vários momentos históricos. Nesse artigo,
Tenório argumenta que a matemática contém não só as dimensões formal,
lógica e racional, usualmente destacadas e percebidas, mas também as
dimensões material, intuitiva e social, já que é produzida na história. Através de
alguns exemplos – medida de comprimento, logaritmos e computadores mostra que a história da matemática não pode se resumir a um mero recurso
didático de motivação, mas sim como a verdadeira estruturadora dos conceitos
que hoje dispomos. E completa:

Nós respiramos a história, pois estamos mergulhados nela. A
Matemática reina mergulhada na história. Podemos
compreendê-la melhor através da sua história, pois aí
compreende-se seu processo de produção, única forma de se
apropriar verdadeiramente do significado amplo dos conceitos
matemáticos,
significado
político,
social,
econômico,
pedagógico, logico, formal, empírico, material, enfim...
concreto e histórico.
A história é como “éter” ou um mar em que tudo está
mergulhado. Um bom mergulhador, que sabe onde quer
chegar, também, precisa conhecer suas marés: para não
caminhar a esmo, dispensando energia sem saber para onde
vai. De toda forma é preciso conhecer o movimento da história.
(BAHIA, ESTUDOS IAT, nº 3, 1989, p. 220)

Como já mencionado a revista ESTUDOS IAT no 4, de dezembro de
1989 foi inteiramente dedicada à educação matemática, com textos com
reflexões especiais sobre a formação de professores e sua atualização para o
ensino. Na apresentação, a professora Martha Dantas destaca a realização do
III Encontro Baiano de Educação Matemática - III EBEM, realizado em
Salvador, em julho de 1989, do qual participaram cerca de 300 professores
baianos e de outros estados do país e esclarece que essa publicação é
resultado de alguns trabalhos apresentados nesse encontro, servindo essa
edição da revista como uma colaboração valiosa para a Educação Matemática
no Estado da Bahia. Nesse número, inclui-se também trabalhos dos
professores Robinson Moreira Tenório e Carloman Carlos Borges posteriores
ao III EBEM (Ver Figura 3). Percebe-se assim que, em que pese as reflexões
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realizadas, o ensino de matemática estava longe de se tornar um assunto de
pauta com ações imediatas, isto é, o IAT estava longe de apresentar projetos e
ações efetivas que pudessem servir de apoio aos profissionais que atuavam
nas salas de aula do ensino fundamental.
Como mencionado, o primeiro número da revista “CADERNOS IAT” foi
divulgado um ano depois da primeira publicação da revista "ESTUDOS IAT”,
isto é, em dezembro de 1988. Nesse número é comemorado o centenário do
nascimento de Isaias Alves, com a inclusão do seu discurso de paraninfo dos
bacharéis da Faculdade de Filosofia, em 1943, tendo também textos de Anísio
Teixeira e Luiz Navarro de Brito.
Da mesma forma que para o caso
da revista ESTUDOS IAT, em razão da
diversidade

de

informações trazidas

pelos diversos números dessa revista e
pelo fato da maioria delas não estar
diretamente

relacionada

com

os

objetivos dessa dissertação, optamos
por

comentar

apenas

os

trabalhos

publicados que estivessem relacionados
com a formação de professores de
matemática, o que nos levou a comentar
apenas a revista CADERNOS IAT, no 5
(Figura 4), publicada em 1989. Esse
número é dedicado à apresentação da
experiência pedagógica do Centro de
Ensino de Ciências da Bahia-CECIBA
como uma tentativa de renovação do

Figura 4 – Capa da revista “Cadernos
o
IAT, n 5, dez./1989. A original é de cor
esverdeada.

ensino secundário. Na sua página 13, é afirmado que “O CECIBA foi a
manifestação baiana do movimento nacional pelos Centros e Feiras de
Ciências”, que foram criados com a participação da Fundação Carlos Chagas,
com o apoio da UNESCO, através do IBECC – Instituto Brasileiro de Educação,
Ciências e Cultura – e do CESCEM – Centro de Ensino de Ciências
Experimentais e Matemática. Acrescenta ainda que “O sentido dessa
publicação é comunicar a síntese da experiência, situando o CECIBA no
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conjunto da renovação do ensino de ciências na Bahia”, sendo que, na página
71, é apresentado o “Relatório de um professor que lecionou Matemática
durante dois anos nas ´Classes Experimentais` do CECIBA, no Colégio
Estadual da Bahia”, o qual é assinado pela professora Jolândia Serra Vila. Em
síntese, esse volume traz uma reflexão sobre a importância do ensino de
ciências, considerando a renovação do ensino da Biologia, Física, Química e
Matemática, como indispensável para o atendimento das novas demandas do
mercado de trabalho e ingresso nas universidades.

2.3 Anos 1990 - reestruturação e expansão

O período de 1991 a 1994 é marcado pelo retorno do ex-governador
Antônio Carlos Magalhães ao Governo do Estado da Bahia. É um momento de
muitas mudanças na estrutura organizacional do Instituto Anísio Teixeira,
formalizando divisões hierárquicas e de responsabilidades dentro de suas
funções institucionais. Nesse período, houve uma forte expansão do
atendimento em termos quantitativos e o alcance do IAT se ampliou em
decorrência da criação do Centro de Aperfeiçoamento de Professores, que
ficou sob a sua coordenação, e sobre o qual voltaremos a falar mais adiante.
Nesse período houve uma crescente preocupação com a qualidade dos
serviços oferecidos, tendo-se priorizado a capacitação de professores,
conforme afirma o Relatório de Atividades (1991-1994, p. 7)39, quadrienal.
No citado Relatório quadrienal, na parte relativa aos agradecimentos,
nota-se a ampliação das parcerias do IAT com setores da sociedade baiana,
com vistas à formação continuada de professores, com atenção para as
empresas: Bahia Celulose, Delta Curso Universitário, IRDEB, Universidade
Católica de Salvador, Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Educação
da Bahia, Fundação Banco do Brasil, Fundação Roberto Marinho e Fundação
Vitae.

39

No período 1993-1994,a Diretora Geral do IAT era a Senhora Sylvia Ganem Assmar.
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A reestruturação do IAT foi feita através da já citada Lei Nº 6074, de 23
de maio de 1991, complementada pelo Decreto de nº 691, de 18 de novembro
de 1991, que definiu uma nova estrutura organizacional para esse órgão. Essa
nova estrutura englobava a institucionalização de uma diretoria e três
gerências, cada uma delas com as suas especificidades: Gerência de
Informações Educacionais, Gerência de Estudos e Experimentações e
Gerência de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Ver Quadro 2), as quais
eram responsáveis por desenvolver e intermediar ações para a educação no
Estado. A primeira, ou seja, a Gerência de Informações Educacionais, tinha a
finalidade de levantar e sistematizar as informações educacionais e proceder
ao planejamento da rede física escolar; a segunda, isto é, a Gerência de
Estudos Experimentais, tinha a finalidade de propor, realizar e coordenar
estudos e experimentações educacionais e tecnológicas; e a terceira, a
Gerência de Desenvolvimento de Recursos Humanos, tinha a finalidade da
capacitação de recursos humanos na área de educação. A Gerência de
Informações Educacionais do IAT foi a que, a partir de 1992, com a criação do
Centro de Aperfeiçoamento de Professores - sobre o qual voltaremos a falar
adiante - passou a assumir a sua administração. As funções dessa Gerência,
entretanto, embora constando do regimento do Instituto Anísio Teixeira, ficaram
sob a responsabilidade da Assessoria de Planejamento da Secretaria da
Educação e Cultura – Asplan. (BAHIA, 1991-1994, p. 14). O organograma
completo da estrutura do IAT pode ser visto no citado Quadro 2.
Nesse processo de transformação, ainda no ano de 1991, a Secretaria
de Educação e Cultura definiu os seus princípios norteadores e as suas metas
para o período 1991-1994. No que diz respeito aos princípios norteadores,
esses foram apresentados como sendo: i) Democratização do ensino público,
ii) Reconstrução da escola pública, iii) Articulação das ações educativas, iv)
Descentralização do sistema educacional e v) Modernização do sistema
administrativo.
Das metas estabelecidas pela SEC, para esse quadriênio, duas foram
de responsabilidade do IAT: i) a criação de um Centro de Aperfeiçoamento de
Professores que viesse garantir a consubstancialidade das proposições de
políticas de educação e atividades de aperfeiçoamento dos recursos
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necessários a sua concretização; e ii) a capacitação de dirigentes, docentes e
especialistas do sistema estadual de ensino.

Quadro 2 – Organograma da estrutura do Instituto Anísio Teixeira, onde se pode notar a
Gerência de Informações Educacionais, à esquerda, e a Gerência de Desenvolvimento de
Recursos Humanos, à direita. Adaptado do Relatório de Atividades, do IAT, de 1991-1994.
p. 15.

Em atenção aos princípios norteadores e metas, o Relatório de
Atividades (1991-1994, p. 17) destaca que a “Secretaria da Educação e Cultura
investiu maciçamente na capacitação de recursos humanos por entender que a
qualificação dos professores é um importante recurso para a democratização
do ensino”, ressaltando que, além da efetiva construção do Centro de
Aperfeiçoamento de Professores, o IAT ofereceu uma grande variedade de
cursos, seminários e outros eventos de aperfeiçoamento de professores para
os diversos níveis e modalidade de ensino, abertos para as diversas categorias
de profissionais, envolvendo dirigentes, professores, técnicos e pessoal de
apoio, tendo esses cursos sido divulgados pelas 33 Diretorias Regionais de
Educação e Cultura, atingindo todo o território da Bahia, através de inscrições
voluntarias, com destaque para a oferta de 20% das vagas às Prefeituras
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Municipais, pertencentes à jurisdição das Diretorias Regionais que compunham
os chamados Núcleos de Capacitação. No desenvolvimento desse processo:

mereceu destaque a prioridade conferida à Alfabetização e à
formação de profissionais de educação para o enfrentamento
dos problemas mais relevantes do Ensino Fundamental,
especialmente aqueles referentes às séries iniciais. (BAHIA,
1991-1994, p. 19)

Nota-se aqui uma preocupação com o Ensino Fundamental, o qual,
conforme referido no Capítulo 1, seria objeto do Programa GESTAR, a partir de
2002.
Em 10 de novembro de 1992, se deu a inauguração do Centro de
Aperfeiçoamento de Professores, o qual foi concebido para oferecer as
condições de melhoria da prática profissional de educação e desenvolver
ações que interferissem para elevar a qualidade do ensino público da Bahia
(BAHIA, 1991-1994, p. 21). Essa realização também está em consonância com
o que foi discutido no Capítulo 1, desta Dissertação, quando foi mostrado que o
problema da educação de qualidade, a partir da década de 1980, passou para
o primeiro plano das preocupações dos setores educacionais.
O

Centro

de

Aperfeiçoamento de Professores,
com sua sede situada na Avenida
Luís Viana Filho, s/n, em Salvador
(Figura 5), ocupando uma área de
onze mil metros quadrados, é um
moderno

conjunto

educacional

dotado de seis salas de aula, sala
de treinamento de informática,
laboratório de ciências, oficina de
artes

plásticas

e

educação

Figura 5 - Sede do Instituto Anísio Teixeira,
construída após a reestruturação sofrida por
este órgão em 1991.

artística, administração, biblioteca, videoteca, auditório com 280 lugares, sala
de projeção com 120 lugares, anfiteatro, salão de jogos e de exposições, e sala
de TV e vídeo.
Além disso, sua sede dispõe de restaurante para 300 pessoas e de
alojamento com espaço para abrigar, simultaneamente, até 146 professores
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que precisem vir de localidades distantes para frequentar cursos de
aperfeiçoamento.
Nessa mesma área, foi construída também a Escola de Aplicação, de 1º
Grau, concebida para ser um campo propício para experimentações e ensaios
de renovação pedagógica, com disponibilidade de 12 salas de aula, oficinas,
laboratórios, biblioteca, auditório e anfiteatro. Tem capacidade para 1.300
alunos.
O custo dessa obra para o Estado foi da ordem de dois milhões e
trezentos mil dólares, conforme registra o Relatório de Atividades (1991-1994,
p. 21), configurando-se como unidade de destaque, prestando suporte às
proposições de políticas da educação, na promoção de experimentações
educacionais e aperfeiçoamento de professores da educação pública do
Estado. Ainda de acordo com o Relatório, com o intuito de disseminar as
atividades

para

todo

o

estado

e

em

cumprimento

à

proposta

da

Descentralização Administrativa e da Articulação das Ações Educativas, foram
criados, em 1991, os já citados Núcleos de Capacitação da capital e do interior,
num total de 14, e cada um desses núcleos atendia a uma determinada
Diretoria Regional de Educação (DIREC), abrangendo os 415 municípios
existentes, à época, no Estado da Bahia.
Dentre os Programas principais do IAT para o período 1991-1994,
encontravam-se o Programa de Aperfeiçoamento de Professores e o
Programa de Estudos e Experimentações Educacionais e Tecnológicas.
No que diz respeito ao primeiro, as ações de capacitação resultaram, no citado
período, na realização de 1036 eventos, na capital e no interior, dentro dos
mais variados projetos, com a participação de 79.375 profissionais, dos quais
54.719 eram professores (Quadro 3). Desses 54.719 professores, 28.293 foram
atingidos por projetos relativos ao Ensino Fundamental e Médio, não
necessariamente envolvendo de matemática (Quadro 4). No caso do projeto
que visava à atualização dos professores das séries iniciais, onde se incluem
também assuntos de matemática, este foi realizado mediante convênios
firmados com a Bahia Sul Celulose, Delta Curso Universitário e Grupo de
Estudos sobre Educação – Metodologia de Pesquisa e Ação – GEEMPA. Além
disso, em parceria com a Bahia Sul Celulose e Delta Curso Universitário, foram
promovidos cursos com duração de 220 horas, distribuídos em 5 módulos, nos
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14

Núcleos

de

Capacitação, atendendo
às

33

Diretorias

Regionais de Educação
e Cultura, onde foram
trabalhados
das

conteúdos

áreas

de

Língua

Portuguesa, Matemática,
Ciências,

História,

Geografia

e

Avaliação.

Desses

cursos,

participaram
professores
iniciais

Quadro 3 – Aperfeiçoamento para Professores.
Fonte: Relatório de Atividades, 1991-1994.

4.504
das

do

séries
Ensino

Fundamental e dos cinco
Módulos

utilizados

cursos,

dois

nos

previam,

entre outros conteúdos, os
seguintes

tópicos

de

Matemática (BAHIA, 1991-

Quadro 4 – Aperfeiçoamento para Professores –
Detalhamento.
Fonte: Relatório de Atividades, 1991-1994.

1994, p. 34-35):


Fundamentação Teórica dos Conteúdos de 1ª a 4ª séries
do Ensino Fundamental;



A Construção do Conhecimento Matemático;



A construção do Conceito de Número;



Sistema de Numeração;



Operações Fundamentais;



Geometria.

Além do projeto anterior, mereceu destaque no Relatório de Atividades
(1991-1994, p. 42) o Projeto de Aperfeiçoamento para Professores de 2º Grau,
desenvolvido em convênio com a Fundação Vitae, Universidade Federal da
Bahia/Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão. Nesse Projeto, o IAT
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promoveu cursos com duração de 136 horas/aulas para atender a professores
de Matemática, Língua Portuguesa e Física de unidades escolares da capital e
do interior, os quais atenderam, só na área de matemática, 280 professores..
No que diz respeito ao Programa de Aperfeiçoamento para Professores de
Matemática, este envolveu a participação de 280 professores (BAHIA, 1993, p.
38).

O Triênio 1995-1997

O Relatório de Atividades do triênio 1995-1997 não deixa dúvidas quanto
às prioridades do Instituto Anísio Teixeira, ao longo da década de 1990.
Ressalta que o IAT, desde 1991, centrou suas ações na busca da construção
da escola pública de qualidade, elegendo como prioridade

o aperfeiçoamento para professores, objetivando atender a
uma dupla finalidade: a valorização do profissional da
educação e a elevação da qualidade dos serviços oferecidos
pela escola pública. (BAHIA, 1995-1997, p. 1)

O Relatório enfatiza os avanços conseguidos pelo IAT após a sua
inauguração em 1992, quando expandiu as suas ações em termos
quantitativos e qualitativos para a prática dos profissionais da educação,
principalmente para o professor. Reafirma o seu papel de assessoramento ao
programa de trabalho da Secretaria de Educação e Cultura do Estado e se
proclama como uma unidade de excelência da SEC:

Configurando-se como unidade de excelência da Secretaria da
Educação, o Instituto Anísio Teixeira desenvolve ações de
assessoramento ao programa de trabalho da SEC, prestando
suporte às proposições de políticas da educação e
promovendo atividades específicas de aperfeiçoamento de
professores e de experimentações educacionais atendendo
aos 415 municípios baianos. (BAHIA, 1995-1997, p. 3)

Traz também um quadro comparativo das ações programadas e as
realizadas ao longo do período, no qual a maioria das suas atividades
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superaram as expectativas programadas, e informa que, no triênio, os recursos
totais investidos para o cumprimento dos programas de aperfeiçoamento de
professores totalizaram R$ 33.996.775,34 (em maio de 1995, o valor do salário
mínimo era de R$ 100,00), esclarecendo a meta programada para o ano 1995 de aperfeiçoamento de 16.000 professores - não foi atendida plenamente, já
que só foram alcançados 13.064 profissionais. Essa redução de atendimentos
foi justificada com o argumento da impossibilidade de realizar um curso que
cobrisse as carências dos professores de 1ª a 4ª.séries com apenas 40 horas,
de modo que a carga horária oferecida foi de 80 horas para um quantitativo
menor de profissionais (Ver Quadro 5).

Quadro 5 – Comparativo entre metas programadas e realizadas no período 19951997, relativas ao Programa Aperfeiçoamento de Professores.
Fonte: Relatório de Atividades do IAT, 1995-1997.

De acordo com o Relatório de Atividades (1995-1997), o citado
Programa de Aperfeiçoamento de Professores priorizava a realização de
projetos de cursos de longa duração, efetivados em módulos, contemplando os
diversos níveis e áreas de ensino, atendendo a professores de Educação
Infantil, do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e do Ensino Superior. As
atividades desenvolvidas alcançavam todo o Estado, em ações articuladas com
os já mencionados 14 Núcleos de Capacitação implantados na capital e
interior, os quais expressavam a divisão espacial do Estado para a realização
das atividades de capacitação de professores, constituindo-se em polos de
extensão

do

Instituto

Anísio

Teixeira/Centro

de

Aperfeiçoamento

de

Professores. Esses Núcleos utilizavam-se da capacidade técnica das
universidades da Bahia e de outros estados, e de instituições e agências
educacionais.
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As metas de construção de uma escola pública de qualidade foram
ampliadas em decorrência de recursos oriundos de convênios e de implantação
de novos projetos diretamente pela Secretaria de Educação, para atender às
necessidades especiais da rede estadual de ensino, e às novas políticas
educacionais com prioridade para os projetos: Aperfeiçoamento de Dirigentes,
Aperfeiçoamento para Professores Alfabetizadores, Aperfeiçoamento para
Professores dos Cursos de Magistério e Aperfeiçoamento para Professores da
1ª a 4ª séries do Ensino Fundamental, Este último tinha o objetivo de

aperfeiçoar professores para que atuassem de forma eficiente
nas séries iniciais do Ensino Fundamental, oportunizando o
estudo de conteúdos e metodologia da Língua Portuguesa,
Matemática, História, Geografia, Ciências e Avaliação.

O

Programa

de

Aperfeiçoamento
Professores,
1995-1997,

no

de
período

envolveu

um

total de 83.296 professores
(e 846 eventos), sendo que,
desse,
professores

17.544

eram

do

Ensino

Fundamental, da 1ª a 4ª
séries,

e 12.574 era

do

Ensino Fundamental, da 5ª a
8ª séries, e Ensino Médio,
como se pode observar no

Quadro 6 – Aperfeiçoamento de Professores –
Detalhamento da clientela por projeto.
Fonte: Relatório de Atividades, 1995-1997.

Quadro 6. Não são apresentados número relativos a cursos dirigidos a
treinamento em assuntos específicos de matemática.
Na página 14, é apresentada a síntese das ações para a capacitação de
professores, financiadas pelo Projeto Nordeste (Quadro 7), um dos projetos a
que nos referimos no Capítulo 1. O total de profissionais treinados por esse
projeto, de acordo com o Relatório de Atividades de 1995-1997, foi de 11.787,
dos quais 8.888 eram professores de 1ª e 2ª séries, nas quais se incluem,
naturalmente, conteúdos de matemática. O atendimento era realizado nas
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DIRECs, tendo esse atendimento alcançando 392 municípios, envolvendo
2.410 unidades escolares da rede estadual, 3.399 da rede municipal, 127
conveniadas, totalizando 5.936 unidades escolares.

Quadro 7 – Síntese das ações de capacitação de professores com recursos do Projeto
Nordeste.
Fonte: Relatório de Atividades, 1995-1997.

Quanto ao Programa de Estudos e Experimentações Educacionais e
Tecnológicas, o segundo na prioridade do IAT, as ações visaram, nesse
período, mobilizar unidades escolares da capital e do interior para a realização
de atividades de pesquisa e experimentos educacionais. As atividades foram
executadas a partir de iniciativas do IAT e de solicitações encaminhadas pelas
unidades escolares, viabilizando a realização de pesquisas e o fortalecimento
das propostas curriculares de várias disciplinas e o trabalho interdisciplinar.
Estabelece ainda como projetos prioritários: i) Experimentando e Descobrindo
Ciências; ii) Vídeo Escola; iii) Viver a Escola; iv) Museu Didático Comunitário; v)
Literatura Infantil na Biblioteca escolar; vi) Sistematização de Metodologia para
Alfabetização de Jovens e Adultos; vii) Educação Ambiental e; vii) Pesquisa
Escolar. O projeto Experimentando e Descobrindo Ciências inclui as disciplinas
de Ciências, Matemática e Geografia. Para a disciplina matemática, que é o
foco desta pesquisa, foram realizadas no triênio desse relatório o atendimento
a 234 escolas, 477 professores e 86 Municípios.
No que diz respeito ao Projeto Viver a Escola, o Relatório informa que
em parceria com o Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia - IRDEB, para
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cada ano, foram produzidos, em média, 6 programas de televisão, com temas
definidos em função das experiências escolares apoiadas pelo IAT. Dentro
desse projeto foi realizada, em 1996 uma Oficina de Ensino da Matemática,
envolvendo professores de uma escola e professores da DIREC da cidade de
Seabra, no interior da Bahia. (BAHIA, 1995-1997, p. 24). No geral, percebemos
que, nesse triênio, as ações para a formação continuada de professores de
matemática representam uma pequena parcela das ações do IAT, o que
configura um percentual muito pequeno diante do quantitativo de professores
da rede estadual de ensino que, segundo senso de 1997, foi de 45.051
professores.
Como o Relatório do ano de 1998 não foi encontrado nos arquivos do
IAT, passaremos a apresentar, a seguir, as informações que constam no
relatório do período imediatamente anterior à chegada do GESTAR à Bahia,
1999-2002, e, na sequência, faremos uma síntese do que o IAT realizou para a
melhoria do ensino da matemática nas duas décadas anteriores à chegada do
GESTAR.

2.4 Início da década de 2000: novas demandas

Anos 1999-2002

De acordo com o Relatório de Atividades desse período, o IAT foi
marcado por um amplo leque de atividades envolvendo o aperfeiçoamento dos
profissionais da educação. Nos anos 1999 a 2001 e primeiro trimestre de 2002,
foram desenvolvidos os seguintes programas: i) Aperfeiçoamento de
professores, ii) Tecnologia Educacional e iii) Educar para Vencer,
atendendo aos profissionais do ensino fundamental, médio e superior,
buscando a qualidade do ensino público e funcionando como suporte para
efetivação das políticas públicas.
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No que diz respeito ao Programa “Aperfeiçoamento de Professores”,
foram atendidos 50.663 profissionais. Desse total participaram dos Cursos de
Aperfeiçoamento de Professores de 1ª a 4ª séries do Ensino Fundamental onde se incluem também conteúdos de matemática - 11.583 professores,
distribuídos conforme mostrado no Quadro 8. Nesse Quadro, nota-se o
progressivo decréscimo do número de professores envolvidos nesses cursos,
no período de 1999 a
2002, sendo que, em
1999,

participaram

10.882

professores;

em 2000, participaram
549;

e

em

2001,

participaram 152; e, no
primeiro trimestre de
2002, não foi indicado o
número
participantes.

de

Quadro 8 – Cursos oferecidos pelo Programa
Aperfeiçoamento de professores, no período 1999-2002.
Fonte: Relatório de Atividades, 1999-2002.

de

Esses

dados são um forte indício de que estava em curso a preparação de um novo
projeto para enfrentar o desafio do aperfeiçoamento de professores em serviço,
no Estado da Bahia, e esse curso, conforme já citado, seria o Programa
GESTAR (GESTAR I), de matemática e língua portuguesa, devendo ser
observado, entretanto, que o Relatório não esclarece se, dos cursos oferecidos
pelo IAT, para professores de 1ª a 4ª séries, algum envolvia somente língua
portuguesa e matemática, como ocorreu com o Programa Gestão de
Aprendizagem Escolar – GESTAR, como será visto no Capítulo 3.
Ao lado dos Cursos de Aperfeiçoamento de Professores de 1ª a 4ª
séries do Ensino Fundamental, foram oferecidos também Cursos de
Aperfeiçoamento de Professores de 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental,
num total de 13.193 professores e, da mesma forma que o caso anterior, houve
um progressivo decréscimo do número de professores envolvidos nesses
cursos, no período de 1999 a 2002. Em 1999, participaram 7.240 professores;
em 2000, participaram 4.111; em 2001, participaram 1.800; e no primeiro
trimestre de 2002 participaram apenas 42 professores Conforme pode ser
observado também no Quadro 8. Estes dados reforçam os indícios da
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preparação de um outro (novo) programa para enfrentar o citado desafio do
aperfeiçoamento de professores no nosso Estado, das séries relativas ao
Ensino

Fundamental

II.

O

Relatório

de

Atividades

(1999-2002)

fala

explicitamente na instrumentalização ou treinamento de professores de
matemática a partir dos cursos oferecidos pelo IAT, pois no mesmo se pode ler
que o programa de
Formação de Professores do Ensino Fundamental – 5ª a 8ª
séries – instrumentaliza os professores de português,
matemática, ciências e geografia para a elaboração e
implantação das Diretrizes Curriculares Estaduais e
Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, incluindo temas
transversais. (BAHIA, 1999-2002, p. 5)

Nesse mesmo Quadro 8, observa-se que, no caso dos Cursos de
Aperfeiçoamento de Professores do Ensino Médio, a tendência de participação
verificada é oposta àquelas dos cursos citados, anteriormente, isto é, há uma
crescente participação de professores ao longo do período de 1999-2002. Do
total de 7.483 professores envolvidos, 1.843 participaram do programa em
1999; 1.928 participaram em 2000; e 3.712, em 2001, não sendo fornecido o
número de participantes em 2002.
Por outro lado, dentro do Programa de Tecnologia Educacional foram
organizados cursos de Licenciatura Plena para professores da rede pública,
portadores de diploma de ensino médio, nas áreas de matemática, biologia,
química, física e português, chancelados, inicialmente, pela UFSC, e,
posteriormente, pelas universidades estaduais da Bahia. A primeira turma teve
início em 2001 e a segunda, em 2002.
Dentro

do

“Programa

Aperfeiçoamento

de

Professores”

foi

implementado, entre outros, o de “Aperfeiçoamento para Diretores e Técnicos
das DIRECs”, com encontros realizados entre dirigentes da SEC e DIRECs
com o objetivo de definir critérios e procedimentos operacionais para a
execução de políticas educacionais e projetos prioritários do governo. No curso
de Aperfeiçoamento de Dirigentes Educacionais promovidos dentro deste
Programa, foram atendidos, em 1999, 4011 profissionais; em 2000, 387; e, em
2001, 1.277. (BAHIA, 1999-2002, p. 7).
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No que diz respeito ao Programa Educar para Vencer, ainda na área de
gestão, que tinha o objetivo de corrigir as deficiências do sistema educacional,
este teve uma forte atuação no Estado da Bahia, para o que reuniu vários
cursos com destaque para o curso Gestão Escolar, concebido para capacitar
diretores e vice-diretores das unidades de ensino no intuito de desenvolver
uma gestão de qualidade em unidades escolares, e para o curso
Regularização do Fluxo Escolar da 1ª a 4ª séries, os quais, conforme será
vista no Capítulo 3, foram citados pela Líder do Programa Gestão de
Aprendizagem Escolar (GESTAR), ao falar sobre o início do GESTAR, na
Bahia.
No ano 2000,
através do Programa
Gestão

Escolar,

foram

capacitados

3.630 dirigentes de
escolas
(Ver

estaduais.
Quadro

(BAHIA,

9).

1999-2002,

p. 2).

Quadro 9 – Cursos oferecidos pelo Programa Educar para
Vencer: com o número de profissionais atingidos.
Fonte: Relatório de Atividades 1999-2002, p 2.

Quanto aos Estudos e Experimentações Educacionais, vários
projetos foram desenvolvidos, mas no que diz respeito à matemática, o
destaque ficou por conta do Projeto Experimental: Oficina de Matemática,
envolvendo 16 escolas estaduais e 8 escolas municipais.

Anos 2003-2006

O “Relatório do Quatriênio 2003-2006” foi produzido pela Diretoria de
Formação e Experimentação Educacional – DIRFE, do Instituto Anísio
Teixeira. A DIRFE era uma das três Diretorias que compunham a estrutura
do IAT, a partir do Decreto 9064/04 de 7 de abril de 2004, que aprovou a
“organização estrutural e funcional do Instituto Anísio Teixeira – IAT” (A essa
Diretoria se somava a Unidade Técnica de Desenvolvimento Organizacional).
De acordo com o mencionado Relatório, a “essência das ações dessa
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Diretoria estava intrinsicamente relacionada com a formação continuada dos
profissionais da educação da rede estadual de ensino”.
Em atendimento ao “Plano de Metas do Quadriênio”, 2003-2006, a
DIRFE, no que tange à qualificação dos professores, elaborou o Programa de
Formação, o qual, a partir do estudo da demanda potencial existente na rede
de ensino, apontou para as necessidades regionais não só de cursos de
formação continuada, mas também de cursos de licenciatura plena para os
regentes em exercício, que não tinham a devida qualificação. Para enfrentar
essa demanda foram buscadas parcerias com instituições de ensino superior
existentes no estado da Bahia, o que resultou em convênios firmados com as
quatro Universidades Estaduais: Universidade do Estado da Bahia- UNEB,
Universidade Estadual de Santa Cruz- UESC, Universidade Estadual do
Sudoeste Baiano- UESB, Universidade Estadual de Feira de Santa e a Federal
da Bahia- UFBA. Como se vê, nesse quadriênio, o foco das atividades do IAT
sofreu uma mudança significativa, em relação aos períodos anteriores, na
medida em que sua atenção se voltou fortemente para a formação inicial de
professores, em razão de estudos da demanda potencial existente na rede,
realizados pelo IAT.
As iniciativas acima citadas estão em concordância com os objetivos do
IAT, definidos para o quadriênio, que era de:

Valorizar o profissional da educação através da oferta de
formação inicial e continuada, com foco no professor, nas
diversas áreas de conhecimento, dando uma nova perspectiva
ao ensino público estadual. (BAHIA, 2003-2006, p. 12)

E também com os objetivos específicos que eram de:
Graduar professores que já atuam na rede pública estadual
através da promoção de cursos de licenciatura e graduação
plena, em médio prazo, em parceria com as instituições de
ensino superior.
Incrementar o processo de formação continuada, em serviço,
contribuindo com a atualização didático-metodológica de
professores, aperfeiçoando procedimentos de trabalho, de
estudo e de experiência conforme as exigências do mundo
contemporâneo. (BAHIA, 2006, p. 12)
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Para uma demanda potencial de 5.366 vagas para a licenciatura plena,
foram disponibilizadas 4.000, sendo que na primeira etapa de implantação
matricularam-se 1.514 professores, distribuídos conforme o Quadro 10, sendo
que, na segunda etapa, foram matriculados 1.155. Não foi informado
diretamente se houve evasão, nem
foi

possível

informar

completaram.

Na

quantos

página

45,

entretanto, há referência indireta à
evasão ao perguntar sobre “os
procedimentos

para

com

professores

cursistas

os
que

abandonaram sem justa causa [...]”
e “como deverá se processar o

Quadro 10 –- Demonstrativo de Matrícula – I
Etapa nos cursos de licenciatura plena,
oferecidos pelo Programa de formação de
Professores, em convênio com a universidades
– 2004.

ressarcimento ao Estado”.
No que diz respeito à Licenciatura Plena em Matemática, o Relatório não
esclarece quantas turmas foram oferecidas nem o total de alunos que se
matricularam para cursar a Licenciatura em Matemática, mas é possível afirmar
que houve turmas pelo fato de, na página 45 do Relatório, constar como
recomendação o “Acompanhamento direto aos alunos do curso de Matemática
2ª etapa – UEFS, que foram reintegrados ao Programa, mediante um curso de
Reorientação da Aprendizagem”.
Na linha de ação da Formação Continuada, a meta era a “promoção de
cursos

de

extensão,

como

formação

continuada,

beneficiando

5.000

professores, aproximadamente”, além de cursos de pós-graduação na
modalidade presencial para atender a uma média de 700 profissionais que
atuassem na rede estadual. O objetivo era a melhoria da qualidade de ensino,
voltando-se

essa

linha

de

ação

diretamente

para

a

atualização

e

aperfeiçoamento didático-pedagógico dos docentes da rede pública estadual e
demais servidores da área técnico-administrativa, através de cursos, oficinas
etc. Foram oferecidas “Oficinas de Aperfeiçoamento e Atualização” em três
áreas do conhecimento, entre elas a Área de Ciências da Natureza,
Matemática e suas Tecnologias, com carga horária de 80 horas. No período, na
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área de Ciências da Natureza e Matemática, foram atendidos 2.060. (BAHIA,
2003-2006, p. 12; 26; e 29-31)

2.5 Reflexões sobre as atividades de formação de professores pelo IAT

Nesta seção, será feita uma reflexão sobre o papel desempenhado pelo
IAT nas três primeiras décadas de sua existência, com a atenção voltada para a
formação de professores de matemática.
Conforme mostrado no início deste Capítulo, o IAT, nesse período, passou
por três momentos marcantes: o da sua implantação, em 1984, após ser criado
em 1983 (Lei Delegada no 67, de junho de 1983); o da sua dinamização, a partir
de 1987, com as mudanças políticas ocorridas no Estado da Bahia; e o da
reorganização e expansão, a partir de 1991, com a ampliação de suas finalidades
regimentais.
Após sua criação, até 1990, as suas ações estavam voltadas para atender
aos objetivos de realizar “estudos, pesquisas e experimentações”. A partir de
1991, entretanto, suas finalidades foram ampliados para incluir, explicitamente,
também a capacitação de recursos humanos na área de educação.
Nos Relatórios de Atividades do IAT dos anos 1984, 1985, e 1986, foi
possível notar os reflexos da grave crise econômica que assolava o Brasil,
naquele período, a qual foi enfrentada pelo Governo Federal com o lançamento
do plano econômico que ficou conhecido como Cruzado I.
O período de 1987 a 1990, entretanto, foi marcado pelas mudanças
políticas nos postos de comando do Estado e isso impactou positivamente nas
atividades do IAT, apesar das dificuldades financeiras, de problemas com espaço
físico e da indisponibilidade de pessoal especializado para o desenvolvimento de
pesquisas educacionais. Nesse quadriênio, houve grande incentivo à qualificação
do pessoal técnico e também ao estudo, pesquisa e experiência na área de
educação, com vistas a suprir os diferentes órgãos da Secretaria da Educação
com dados e informações sistematizados indispensáveis ao planejamento e
execução de suas atividades. Além dos trabalhos específicos desenvolvidos na
área de matemática, foram destaques, nesse período, a publicação dos vários
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números das revistas ESTUDOS IAT e CADERNOS IAT, as quais deram um tom
a mais de qualidade nas atividades desenvolvidas pelo Instituto, com destaque
para o no 4 da revista ESTUDOS IAT, dedicado inteiramente à educação
matemática.
Os anos 1990 (mais especificamente, de 1991 a 1999) foram marcados
por uma grande transformação nas atividades do IAT, a partir da construção do
Centro de Aperfeiçoamento de Professores, que ficou sob a responsabilidade
desse Instituto. Os relatórios desses anos revelam que, a partir da inauguração
desse

Centro,

em 1992,

e

do

aumento de

recursos destinados

ao

aperfeiçoamento de professores, houve um grande aumento do número de
professores atendidos no quesito capacitação em serviço. Sem discutir a eficácia
ou qualidade dos cursos oferecidos, os relatórios da década de 1990 relacionam
uma variedade imensa de cursos e uma quantidade surpreendente de
professores atendidos pelos mesmos, em Salvador e em todas as regiões do
interior do Estado da Bahia, através dos chamados Núcleos de Capacitação, os
quais se constituíam nos polos de extensão do próprio Instituto Anísio
Teixeira/Centro de Aperfeiçoamento de Professores. Nesse período, as metas de
construção de uma escola pública de qualidade foram ampliadas em decorrência
de recursos oriundos de convênios e da implantação de novas políticas
educacionais, com prioridade, no período de 1995-1997, para projetos de
Aperfeiçoamento

de

Dirigentes,

Aperfeiçoamento

para

Professores

Alfabetizadores, Aperfeiçoamento para Professores dos Cursos de Magistério e
Aperfeiçoamento para Professores de 1ª a 4ª séries do Ensino Fundamental,
sendo relacionados ainda projetos, não prioritários para o período, visando ao
“Aperfeiçoamento de Professores de 5ª a 8ª séries e Ensino Médio”, sem
qualquer referência explícita, entretanto, a treinamentos de professores de
matemática.
Foi possível notar que no período de 1999 a 2002 houve uma gradativa
mudança de foco nas atividades de capacitação do IAT na medida em que esse
órgão passou a atender cada vez menos professores do Ensino Fundamental e
cada

vez mais professores do

ensino

médio,

talvez esperando pela

implementação do Programa GESTAR (GESTAR I e II), na Bahia que, nessa
época, estava sendo discutido no âmbito do Fundescola. Foi possível notar
também que, no mesmo período em que se estava implementando o Programa
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GESTAR na Bahia, a partir de 2002, o Instituto Anísio Teixeira voltou sua
atenção para o aperfeiçoamento de professores do ensino médio -, que no
período de 1999 a 2002, atendeu a mais de 7.000 professores desse nível de
ensino e também para a oferta de cursos de licenciatura plena, em razão das
exigências trazidas pela nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996.
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CAPÍTULO 3

O PROGRAMA GESTÃO DE APRENDIZAGEM ESCOLAR (GESTAR) –
ASPECTOS HISTÓRICOS
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3.1 O GESTAR e o Instituto Anísio Teixeira

Ao longo do tempo, desde a sua criação, o Instituto Anísio Teixeira - IAT
ganhou importância crescente como um órgão de apoio ao desenvolvimento da
política educacional baiana, especialmente a partir de 1991, com a sua
reestruturação física e criação dos Núcleos Regionais. Nas seus primeiros
anos de existência, consolidou-se como um espaço de estudos, pesquisas e
experimentações, e, a partir de 1991, aumentou suas ações na direção da
capacitação de recursos humanos educacionais, entre outras finalidades,
tornando-se o mediador de parcerias estabelecidas entre o Estado e setores da
sociedade baiana, no que diz respeito à formação continuada de professores.
Apesar do longo período de existência do IAT, a implementação do
GESTAR, em nosso Estado, em 2001, não se deu através desse Instituto,
mesmo sendo o GESTAR um programa de formação continuada de
professores. A sua implementação se deu através da contratação de um
profissional não pertencente aos quadros da SEC (a gerente de ensinoaprendizagem ou líder do Programa), responsável por selecionar professores,
entre aqueles da rede oficial de ensino, para compor uma equipe executora
encarregada da implementação do Programa.
Machado (2007), ao se referir à formação de equipes para administrar os
programas educacionais financiados por fontes externas, esclarece que, o
Programa Fundescola, no qual se incluiu o GESTAR, possuía no interior de
cada secretaria estadual de educação uma Coordenação Estadual Executiva
do Projeto (COEP)40 que tinha, entre outras, as funções de planejar, programar,
monitorar e avaliar a implementação das ações do Fundescola. Em suas
próprias palavras:

A estrutura gerencial do Projeto Fundescola é composta por
várias instâncias executivas e deliberativas, tanto na esfera
federal quanto na esfera estadual. Em âmbito federal, o Projeto
é implementado sob a responsabilidade da Diretoria de
40

“COEP (Coordenação Estadual Executiva do Projeto) – é um grupo de coordenação do
FUNDESCOLA, no Estado, trabalha diretamente com a SEE, SME, DGP, Fórum e GT. É
normalmente composta por funcionários da SEE e está localizada nas instalações da SEE.
Relaciona-se, fundamentalmente, em termos administrativos e gerenciais, no nível local, com o
Fórum e SME, e, no federal, com a DGP” (BRASIL, 2000).
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Programas Especiais (Dipro), órgão do FNDE/MEC. Em âmbito
estadual, o Fundescola possui, no interior de cada secretaria
estadual de educação, uma Coordenação Estadual Executiva
do Projeto (COEP), que tem, entre outras, as funções de
planejar, programar, monitorar e avaliar a implementação das
ações do Fundescola em suas áreas de abrangência, em
consonância com as ações do Estado. (MACHADO, 2007, p.
152)

De acordo com Borges (2010), essa maneira do Banco de gerenciar
projetos dos quais participava era uma prática corriqueira e foi repetida também
em outros projetos por ele financiados, a exemplo do Projeto Bahia (Projeto de
Educação do Estado da Bahia), implantado em 1999, conforme se pode
observar na citação seguinte:

Em atendimento a um pedido do Banco Mundial, a
administração do projeto foi delegada para uma unidade
administrativa especial da SEC, a COPE (Coordenação de
Projetos Especiais), que havia sido criada para administrar os
projetos educacionais financiados por fontes externas.
Seguindo a experiência de outros projetos do Banco, foi
contratada toda uma equipe de funcionários externos à SEC
para gerenciar as ações do Projeto Bahia, com remuneração
bastante superior àquela dos funcionários do quadro
permanente. O recrutamento de pessoal para a unidade foi
coordenado pelo staff do Banco e, até onde foi possível ao
autor investigar, não houve interferência do secretário ou dos
partidos governistas na contratação. (BORGES, 2010, p. 406)

Sendo o GESTAR um programa especial, implementado no âmbito do
Fundescola, não é de se surpreender que o mesmo não tenha se vinculado ao
Instituto Anísio Teixeira, um órgão de administração direta da SEC.

3.2 Origem do Programa Gestão de Aprendizagem Escolar - GESTAR

De acordo com Martinelli (2009)41, o Programa Gestão de Aprendizagem
Escolar (GESTAR) surgiu como consequência dos resultados negativos de
41

Esse trabalho de Martinelli - uma dissertação de mestrado intitulada “Impacto do Programa
GESTAR II de Matemática na Atividade Docente, no Estado de Tocantins inserido na Região
Amazônica” - teve a orientação do Professor Cristiano Alberto Muniz, um dos conceptores do
GESTAR.
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avaliações do processo de aprendizagem dos alunos que apontavam carências
nas áreas de matemática e língua portuguesa, e da necessidade de formação
de professores expressa no Plano de Desenvolvimento da Escola, tendo o
objetivo de proporcionar aos professores das mencionadas áreas um
aprofundamento teórico e metodológico vinculado à concepção de formação
continuada em serviço.
Os instrumentos de avaliação do processo de aprendizagem dos alunos
que apontaram as carências começaram a ser construídos entre 1985 e 1986,
época em que estava em curso o Projeto Edurural. De acordo com o
documento “PDE/SAEB Plano de Desenvolvimento da Educação 2011”42:
As discussões iniciais sobre a importância de se implantar um
sistema de avaliação em larga escala, no Brasil, aconteceram
no período entre 1985 e 1986. Na época, estava em curso o
Projeto Edurural, um programa financiado com recursos do
Banco Mundial e voltado para as escolas da área rural do
nordeste brasileiro. Com o objetivo de se ter um instrumento
que pudesse medir a eficácia das medidas adotadas durante a
sua execução, estudou-se a elaboração de uma pesquisa que
avaliasse o desempenho dos alunos que estavam
frequentando as escolas beneficiadas pelo Projeto e comparálo com o dos alunos não beneficiados. A partir dessa
experiência, em 1988, o MEC instituiu o Saep, Sistema de
Avaliação da Educação Primária que, com as alterações da
Constituição de 1988, passa a chamar-se Saeb, Sistema de
Avaliação da Educação Básica. O objetivo do MEC era
oferecer subsídios para a formulação, reformulação e
monitoramento de políticas públicas, contribuindo, dessa
maneira, para a melhoria da qualidade do ensino brasileiro. A
primeira avaliação ocorreu em 1990.
A partir de 1992, decidiu-se que a aplicação da avaliação
ficaria por conta do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira, Inep. O segundo ciclo da
avaliação ocorreu em 1993 e, desde então, ininterruptamente,
a cada dois anos, um novo ciclo acontece (BRASIL, 2011, p. 9)
s.

Podemos dizer, portanto, que foram os dados obtidos por esse sistema
de avaliação em larga escala, entre outros dados, que forneceram subsídios
para, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a criação
do Fundo de Desenvolvimento da Escola (Fundescola), em 1998, e,
consequentemente, para a criação do Programa GESTAR.
42

BRASIL - “PDE/SAEB Plano de Desenvolvimento da Educação 2011”. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/saeb_matriz2.pdf. Acesso em: 10 jan. 2017.
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Foi dentro do ambiente do Fundescola que, sob a coordenação da
professora Wilsa Maria Ramos (coordenadora de projetos especiais), foi
desenvolvida uma proposta de formação continuada para os professores de
português e matemática (o Programa GESTAR).
Martinelli (2009), na mencionada dissertação de mestrado, afirma que a
professora Wilsa Ramos
solicitou à professora Nilza Bertoni e ao professor Cristiano
Alberto Muniz [43] que construíssem uma proposta, já que
ambos conheciam o GESTAR I em função do trabalho de
formadores dele. Os grupos de professores constituídos
participaram do processo licitatório para a construção e
venceram a licitação.
A ideia inicial se consolidou em termos da Educação
Matemática, da Teoria de Philippe Perrenoud, por meio das
habilidades e das competências, da teoria da resolução de
problemas, do conhecimento matemático, da transposição
didática, da teoria dos quadros, da interdisciplinaridade e da
resolução de situação-problema.
Ao final das reflexões acerca dessas teorias, a essência do
programa foi constituída em torno da Educação Matemática,
conhecimento matemático e da transposição didática. Essas
teorias desencadearam o currículo em rede, os campos
44
conceituais e a resolução de situações-problema.
(MARTINELLI, 2009, p. 35-6).

Após essas considerações iniciais sobre as razões da criação do
Programa Gestão de Aprendizagem Escolar, passaremos a discutir a estrutura
do Programa GESTAR I e, em seguida, a estrutura do Programa GESTAR II.

3.3 O Programa Gestão de Aprendizagem Escolar – GESTAR I
43

A professora Nilza Eigenheer Bertoni e o professor Cristiano Alberto Muniz, como consultores
da área de matemática, compunham a Assessoria de Áreas Temáticas do
FUNDESCOLA/MEC..
44
A teoria dos campos conceituais, apesar de não ser em si uma teoria didática, “é uma teoria
cognitivista que busca propiciar uma estrutura coerente e alguns princípios básicos ao estudo
do desenvolvimento e da aprendizagem das competências complexas, sobretudo as que
dependem da ciência e da técnica”. O currículo em rede, por sua vez, “imprime novas
concepções acerca da produção do conhecimento matemático através da resolução de
situação-problema, exploração do conhecimento em ação, significação da matemática em
situações de contextos da realidade do professor e concepção de situação didática como
atividade maio da aprendizagem matemática, tendo por objetivo maior do ensino a capacitação
do aluno em resolver situações matemáticas fora do contexto escolar”. (BRASIL, 2006b, p. 87 e
p. 141).
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Em 2001, ainda na gestão de Paulo Renato Souza, o Ministério da
Educação e Cultura do Governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) deu
início ao processo de implantação do Programa GESTAR, em nível de teste,
para as disciplinas de português e matemática, com a finalidade de atender ao
Ensino Fundamental I, da 1a a 4a séries (2º ao 5º ano). Essa iniciativa
correspondia ao esforço de implantação de mais uma etapa do Programa
Fundescola, e contemplava seis estados brasileiros: Rondônia, Acre, Bahia,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás.
Com base em uma entrevista realizada com a professora Nilza Bertoni,
uma das conceptoras do GESTAR, como já citado, concedida em 12 de
outubro de 2009, Martinelli (2009, p. 36-7) informa que o GESTAR II
corresponde ao primeiro Programa de formação continuada do MEC, do 6º ao
9º ano do ensino fundamental e que uma das principais virtudes desse
Programa, corresponde ao modelo de formação e material fundamentado nas
teorias de Educação Matemática.
De acordo com o seu Guia Geral (BRASIL, 2002), o Programa Gestão
de Aprendizagem Escolar – GESTAR I apresenta-se como um conjunto de
ações articuladas para serem desenvolvidas junto aos professores habilitados
que atuavam nas primeiras quatro séries do ensino fundamental, nas escolas
públicas dos estados acima mencionados. É importante frisar que, no momento
em que o GESTAR foi elaborado, as exigências da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDBEN 9394/96), de licenciatura plena para os
profissionais da educação básica, ainda era uma realidade distante de sua
plena execução e a proposta do GESTAR I visava então capacitar profissionais
“leigos”, no intuito de “contribuir para a qualidade do atendimento ao aluno,
reforçando a competência e a autonomia dos professores na sua prática
pedagógica”. (BRASIL, 2002, p 11)
Um ponto importante nesse programa foi a sua estratégia. Esta foi
desenvolvida na modalidade de educação a distância, levando em conta o fato
de que os professores estavam em exercício profissional e naturalmente com a
rotina comprometida para o desenvolvimento de outras atividades. Conforme
enfatizado no Guia Geral (BRASIL, 2002, p. 11), a proposta também previa
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momentos presenciais, voltados para dois objetivos: acompanhamento da
prática das atividades desenvolvidas no curso e apoio a aprendizagem dos
professores cursistas.
Essa dinâmica oferecida pelo programa era uma orientação constante,
durante a aplicação dos quatro semestres/módulos:

A orientação para a escola e para o aluno constitui a marca
específica do Programa Gestão da Aprendizagem Escolar.
Como o próprio nome sugere, o GESTAR é mais do que um
curso de formação continuada, incluindo outras ações
articuladas de intervenção na prática cotidiana do cursista.
(BRASIL, 2002, p. 11)

Observa-se então a valorização do profissional como peça fundamental
para

alcançar

o

principal

objetivo

do

programa

que

era

provocar

transformações. Isso fica bem claro no delineamento desses objetivos gerais,
no quesito das transformações esperadas: nas práticas de aprendizagem dos
alunos, na qualidade do ensino, na ação pedagógica da direção e do corpo
docente e na reflexão sobre as representações acerca da profissão magistério,
do seu papel social e das competências que lhe são exigidas.
As concepções pedagógicas do GESTAR I orientavam para que o
professor promovesse no aluno o preparo para o mundo produtivo reclamado
pelo atual sistema econômico. Essa orientação estava em acordo com o artigo
205 da Constituição Federal, de 1988, segundo o qual a educação será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, “visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho”.
De acordo com o Guia Geral (BRASIL, 2002), uma educação de
qualidade deveria contribuir para a realização do ser humano:
preparando o indivíduo para o mundo produtivo reclamado pelo
sistema econômico, não no sentido de dar-lhe formação para a
ocupação de um determinado posto de trabalho, mas de
desenvolver-lhe capacidades básicas para: (a) compreender e
transformar
o
mundo
produtivo;
(b)
comunicar-se
adequadamente nas formas oral e escrita; (c) trabalhar em
equipe; e (d) exercer a função produtiva de maneira criativa e
crítica. (BRASIL, 2002, p. 13)
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O citado Guia Geral traz também concepções sobre os elementos que
fazem parte do cenário educacional, entre as quais podemos citar a concepção
de escola, de aprendizagem, de avaliação, de apoio à aprendizagem, do
professor, de competência e da formação continuada em serviço.
No que diz respeito à formação continuada em serviço, ou seja, realizar
o curso durante as suas atividades de trabalho, a proposta do programa
entende que o processo de formação é permanente e sistemático para os
professores, tendo como objetivo o desenvolvimento de novos saberes
advindos da produção de conhecimento e uma estreita relação entre a prática e
o cotidiano da escola. Com isso, visava a implantação de uma ação
pedagógica em um movimento contínuo, no qual o professor, através da
formação continuada em serviço, aprimoraria o seu senso crítico costumeiro e,
a partir de um suporte teórico organizado, estimularia a reflexão crítica,
revendo a sua prática em sala de aula, com ampliação ou confirmação de sua
atuação profissional. Através dessa experiência, o projeto acreditava que o
professor vincularia o processo de ação e reflexão à sua prática, contribuindo
para a sua autonomia profissional.
A matriz do “Curso de Formação Continuada em Serviço” pode ser vista
no Quadro 3 do Guia Geral, o qual aqui recebeu a denominação de Quadro 11.
O material didático de apoio, conforme descrito no Guia Geral (BRASIL,
2002, p. 21), era composto pelos Cadernos de Teoria e Prática – TP. No caso
do GESTAR de matemática, eram usados 8 Cadernos de Teoria e Prática, de
Matemática. No de Língua Portuguesa, eram usados também 8 Cadernos de
Teoria e Prática dessa área. No caso do Programa Gestão de Aprendizagem
Escolar – GESTAR 1, os professores cursistas eram obrigados a participar dos
cursos de Matemática e de Língua Portuguesa, enquanto no Programa de
Aprendizagem Escolar – GESTAR II, conforme veremos adiante, só participava
de um deles, de acordo com a sua formação. Os cadernos de Matemática,
segundo o Guia Geral (BRASIL, 2002, p. 24), abordavam os aspectos relativos:
(a) à conceitualização de números e de Sistema de Numeração Decimal;
(b) às ideias das operações, as relações entre elas e seus algoritmos;
(c) à observação das formas e do espaço na Geometria;
(d) às noções sobre grandezas e medidas.
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Quadro 11 – Matriz curricular – Teoria e Prática do Programa Gestão de Aprendizagem
Escolar – GESTAR I utilizada na Bahia.

Para o processo de aprendizagem, todos esses aspectos são
examinados em situações-problema. Cada Caderno de Teoria e Prática
constava de:

(a) uma página de apresentação do bloco ou TP;
(b) 3 unidades de conteúdo específico;
(c) uma Lição de Casa, a cada unidade, para ser concluída na Sessão
Presencial de Avaliação, no final de cada módulo;
(d) comentários sobre as respostas esperadas dos professores em relação às
atividades integradas propostas;
(e) uma bibliografia comentada;
(f) oficinas de formação na versão para o professor.
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Todavia, para a consecução dessas atividades e ainda para a
manutenção da proposta inicial do programa de “provocar transformações”,
foi elaborado um cronograma de atividades que deveriam ser realizadas a
distância, levando em consideração o número de horas semanais de estudo
que o professor realizaria.
Ainda conforme o Guia Geral, o apoio à aprendizagem deveria ser dado
pela ação ativa do formador e tutor que, ao considerar as especificidades da
escola, deveria organizar a implementação das ações do GESTAR I, na escola,
com o planejamento das atividades presenciais, o atendimento ao professor,
quinzenalmente, com acompanhamento da sua prática, e apoio ao aprendizado
do aluno. Com isso percebe-se a importância dada ao professor dentro da
proposta geral desse programa, inserindo uma nova modalidade de apoio ao
seu trabalho.

Cadernos de Teoria e Prática, de Matemática – GESTAR I

A seguir, será apresentada uma visão geral do conteúdo que foi
proposto para ser abordado. Vale destacar que esta era a proposta geral do
curso e que cada grupo formador realizou adaptações à realidade local,
conforme será visto mais adiante. Aqui comentaremos sobre o conteúdo
apenas do Caderno 1, os sumários dos demais poderão ser vistos no Anexo 2
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Caderno de Teoria e Prática 1 (TP1): Planejando o Ensino de Matemática

Era objetivo do Caderno de Teoria
e Prática 1 (p. 9) estudar “aspectos que
caracterizam a Matemática como ciência,
particularmente a sua linguagem e o
processo

histórico-social

na

sua

construção”. Nesse Caderno é feita uma
reflexão sobre a importância do ensino da
matemática como conhecimento e suas
relações com a sociedade.
Na

Unidade

I,

denominada,

Fundamentos para a construção do
objetivo

geral

da

matemática,

as

atividades apresentadas caracterizavamse por uma reflexão contínua sobre o seu

Figura 6 – Capa do Caderno de
Teoria e Prática 1 (TP1)

Quadro 12 - Sumário do Caderno de Teoria e Prática (TP1) - Gestar I - 2007
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papel disciplinar, definindo o seu objetivo geral no ensino fundamental, ao
mesmo tempo em que deixa claro quais competências matemáticas devem
exercer ao final desse ciclo, complementando como tais competências podem
ajudar no desenvolvimento do processo de exercício de cidadania conforme
dita o Art. 2ª da LDB-9394/96.
Na Seção 1, em que se aborda “O Conhecimento matemático e o
processo de ensino e aprendizagem” o objetivo é explicar a natureza histórica e
social de construção do conhecimento matemático; Na seção 2: A linguagem
matemática traz o objetivo de reconhecer que a Matemática possui uma forma
de linguagem universal que comunica aspectos qualitativos e quantitativos da
realidade e, na Seção 3, reforça a construção do objetivo geral do ensino da
matemática com uma avaliação pelo professor sobre todas as atividades que
foram realizadas durante a Unidade I, e quais os acréscimos que poderá
realizar em sua prática de ensino.
Na Unidade 2, o professor cursista é convidado a realizar uma análise
das habilidades e conteúdos que viabilizarão a aprendizagem dos assuntos
abordados e os que serão trabalhados nesse segmento de ensino. É
destacado que o trabalho em sala de aula pode levar a ultrapassar o senso
comum, levando o educando a aprender a raciocinar, a observar, interpretar
situações, abstrair, estabelecer relações entre conceitos dentre outras
habilidades que facilitem o aprendizado. A Unidade 3 traz atividades e
reflexões que possam promover o desenvolvimento das habilidades dos alunos
cursistas na identificação de atitudes e na reflexão constante de estratégias de
ensino.
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3.3.1 Implementação do GESTAR, de matemática, na Bahia

Como já mencionado, uma das principais dificuldades desta pesquisa foi
encontrar documentos sobre a implementação do programa GESTAR, na
Bahia, entre outras razões, pelo fato de esse programa não ter sido alocado no
Instituto Anísio Teixeira, como seria de se esperar, considerando ser esse um
local destinado a estudos, pesquisas, experimentações e formação de
professores do Estado. Na realidade, o programa ficou sob a responsabilidade
do Secretário da Educação, Eraldo Tinoco, do Governo Cesar Borges,
instalado no prédio da Secretaria de Educação, situado no Centro
Administrativo da Bahia (CAB).
Como já mencionado, um grande
incêndio ocorrido em uma parte do
prédio da Secretaria de Educação, em
2003, dificultou ainda mais esse cenário
(Figura 7). A destruição causada pelo
incêndio obrigou os profissionais do
Programa, segundo relatos formais e
informais,

a

se

instalarem

provisoriamente em uma “salinha” do
Instituto Anísio Teixeira, os quais logo
foram transferidos para o prédio do
antigo Instituto do Cacau, no Bairro do
Comércio, onde ficou até retornar para o

Figura 7 - Incêndio no prédio da Secretaria da
Educação e Cultura do Estado da Bahia, 2003.
Fonte:
http://secbahia.blogspot.com.br/2008_07_01_arc
hive.html

prédio da SEC, nas instalações do
Projeto Bahia.
Em razão dessas dificuldades e para cumprir o objetivo geral
estabelecido nesta pesquisa, fez-se necessário buscar alternativas, o que nos
levou a optar pela produção de fontes orais, dando voz aos atores históricos
participantes desse Programa – líder, especialistas, professores formadores e
professores cursistas – para que os mesmos traduzissem a materialização
dessa política de melhoria da qualidade da educação implementada pelo
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GESTAR, o que poderia ser complementada por eventuais registros de seus
acervos pessoais.

3.4 O Programa Gestão de Aprendizagem Escolar – GESTAR II

Em 2004, com o incentivo dos resultados positivos da primeira versão do
GESTAR I, foi iniciado o Programa Gestão de Aprendizagem Escolar –
GESTAR II - sendo a Bahia pioneira, nessa iniciativa - das disciplinas de
língua portuguesa e matemática, para o Ensino Fundamental II, do 6º ao 9º
ano, para os professores em exercício nas escolas públicas. De acordo com o
Guia Geral (BRASIL, 2006, p. 16), o GESTAR II “é um programa de formação
continuada, semipresencial, orientado para a formação de professores de
Matemática e de Língua Portuguesa, objetivando a melhoria do processo de
ensino-aprendizagem”. Seu foco é a atualização dos saberes profissionais por
meio de subsídios e do acompanhamento da ação do professor no local de
trabalho e sua finalidade é elevar a competência dos professores e de seus
alunos e, consequentemente, melhorar a capacidade de compreensão e
intervenção sobre a realidade sócio-cultural. Foi construído com base nos
Parâmetros Curriculares Nacionais do segundo ciclo de 5ª a 8ª séries, ou 6º
ao 9º ano, do Ensino Fundamental.
De acordo com o Guia Geral (BRASIL, 2006), o objetivo geral do
GESTAR II, de matemática, é:

Tornar os professores competentes e autônomos para
desencadear e conduzir um processo de ensino
contextualizado, desenvolvendo as suas capacidades para o
uso do conhecimento matemático, bem como para o
planejamento e a avaliação de situações didáticas que
articulem atividades apoiadas em pressupostos da Educação
Matemática. (BRASIL, 2006, p. 25).

No que diz respeito aos fundamentos da Proposta Pedagógica do
GESTAR II, o Guia Geral (BRASIL, 2006) esclarece que o trabalho desse
Programa
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se baseia na concepção sócio-construtivista do processo de
ensino-aprendizagem. Nesta visão o aluno e professor
constroem juntos o conhecimento em sala de aula, por meio de
uma relação interdependente, apoiada no interesse e na
participação ativa dos alunos e da atuação do professor como
mediador entre os alunos e o conhecimento social e
historicamente construído.
Aprendizagem é um processo pelo qual o ser humano se
apropria do conhecimento produzido pela sociedade. Em
qualquer ambiente, a aprendizagem é um processo ativo que
direciona as transformações da pessoa. (BRASIL, 2006, p. 22).

Ainda de acordo com o citado Guia Geral (p. 14), a formação continuada
deve ser compreendida como uma ferramenta de profissionalização, que
proporciona, durante a sua execução, espaços de reflexão coletiva no
contexto da escola. Como um curso de formação continuada, o esperado era
que o GESTAR propiciasse um ambiente de troca de experiências, de
discussão e reflexão sobre problemas vigentes no ensino, que houvesse
articulação entre a proposta pedagógica e curricular e o plano de ensino, e
que houvesse formas de mobilização da comunidade em torno de um projeto
social e educativo de escola.
De acordo ainda com o Guia Geral (BRASIL, 2006, p.49), o curso
deveria ter professores formadores que atuassem como intermediários entre a
COEP e as Secretarias de Educação e escolas, além de media os grupos de
trabalho com os professores e com cada um deles. Cabia ainda ao professor
formador realizar e coordenar as ações presenciais do programa e orientar e
avaliar os professores cursistas. Seria ele que garantiria a coerência do
programa e, ao mesmo tempo, seu caráter aberto, que possibilitaria o exercício
da criatividade em cada etapa de implementação.
No que se refere aos professores cursistas, destes eram exigidas
mudanças de comportamentos. Os cursistas deveriam reservar muitas horas
de estudo individual. Estes deveriam ter responsabilidade de estudar os
conteúdos dos cadernos e desenvolver as atividades, que deveriam ser
apresentadas ao professor formador; deveriam selecionar técnicas e materiais
adequados ao desenvolvimento do ensino-aprendizagem e também colaborar
com as discussões pedagógicas relacionadas aos materiais e ao curso.
Propunham-se 5 horas de estudos, por semana, fora do horário de trabalho,
para estudo individual a distância do Caderno de Teoria e Prática; quatro
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horas, quinzenalmente, ou de 3 em 3 semanas, na escola ou local
determinado, para as oficinas – reuniões de trabalho – assistidas pelos
formadores de língua portuguesa ou matemática, além de 20 horas para a
elaboração do projeto de trabalho. Deveriam também frequentar as sessões
presenciais coletivas e se comprometerem com o grupo de colegas a cooperar
com ele levando a sua parcela de vivência a ser trabalhada com a dos outros.
(BRASIL, 2002, p. 51)
No que se refere aos materiais de ensino-aprendizagem, estava previsto
que cada área temática do GESTAR II - português e matemática – teria as
seguintes publicações:

1 Guia Geral
1. Caderno de orientação para o formador da área específica –
matemática ou língua portuguesa
3 Cadernos de Teoria e Prática -TP.
Ementas dos Cadernos de Teoria e Prática – GESTAR II
A seguir serão apresentadas as “Ementas dos Cadernos de Teoria e
Prática de Matemática – Módulo I”, onde se pode ter uma visão geral dos
conteúdos abordados em cada Caderno de Teoria e Prática, do GESTAR II, de
matemática:
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Quadro 13- Ementas dos Cadernos de Teoria e Prática
de Matemática – GESTAR II.

3.4.1 Implementação do GESTAR II, de matemática, na Bahia

Em continuidade ao Programa GESTAR I, a mesma equipe, que ficava
instalada na Secretaria de Educação, deu continuidade ao programa com
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adesão ao GESTAR II, de matemática, nas escolas públicas. Isso ocorreu em
função dos resultados positivos aferidos pela equipe que acompanhou a
formação do GESTAR I, tendo a Bahia sido pioneira na implementação do
GESTAR II, no Brasil.
Em que pese esse pioneirismo, a mencionada escassez de documentos
a respeito da adesão e implementação do GESTAR, que relatasse dados
pertinentes à reconstrução dessa história, no período estudado, como relatórios
de atividades, quantitativo de professores cursistas por grupo de formadores,
escolas atendidas, resultados positivos e melhorias, buscamos a alternativa de
produzir fontes orais, as quais serão analisadas adiante.

3.5 GESTAR e fontes orais

Como já mencionado, após definida a ideia norteadora da pesquisa ,
foram iniciadas as investigações visando encontrar fontes que registrassem o
papel desempenhado pelo GESTAR e pelo IAT para a melhoria da educação
matemática no nosso estado. Foram pesquisados arquivos da Secretaria da
Educação do Estado da Bahia, arquivos do Instituto Anísio Teixeira, bibliotecas
da Universidade Federal da Bahia e páginas eletrônicas do Ministério da
Educação, e outros sítios da Web, além de ter sido feito contatos com exintegrantes do Programa GESTAR, na Bahia, na tentativa de ter acesso a seus
arquivos pessoais. Com relação ao GESTAR, algumas fontes documentais
foram localizadas nas páginas eletrônicas do MEC e em arquivos pessoais de
ex-integrantes do GESTAR, mas poucas informações sobre esse Programa
foram encontradas nos arquivos da SEC e do IAT. Nestes, esperava-se
encontrar relatórios da Coordenação do Programa GESTAR, na Bahia, mais
especificamente, esperava-se encontrar registros sobre a adaptação da
proposta pedagógica do GESTAR à nossa realidade, sobre as estratégias
pensadas para a sua execução, as avaliações realizadas referentes ao
aproveitamento dos alunos (professores cursistas), as opiniões avaliativas dos
coordenadores e professores formadores, os reflexos nas escolas da rede
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estadual do produto da formação dos professores cursistas, e outras
informações. Isso, entretanto, não ocorreu, quase nada foi encontrado nos
arquivos da SEC e do IAT. Verificou-se, posteriormente, que a escassez de
documentação estava relacionada, entre outros fatores, ao incêndio ocorrido no
prédio da SEC, em 2003. Diante da escassez de documentação que
esclarecesse a implementação do referido Programa no Estado da Bahia,
optou-se por produzir fontes orais com intuito de não só preencher lacunas
documentais, mas também de compreender como se configurou na memória
de seus atores históricos essa formação em exercício. (MEIHY; HOLANDA, 2011,
p. 29) Para isso, foram valorizados não só o papel dos personagens principais

do processo de implementação do GESTAR, na Bahia, como também o papel
dos atores históricos de menor destaque – professores cursistas - que, em
princípio, poderiam oferecer visões diferentes daquelas expressas pelos
personagens proeminentes do Programa.
Ao incluir os alunos (professores cursistas) entre os atores históricos,
este trabalho se inscreve também na perspectiva historiográfica que reconhece
a importância de contemplar, nas análises que realizam, a história, a memória
e a identidade de grupos que têm sido menos valorizados, a partir dos seus
próprios discursos, atribuindo-lhes uma importância que nem sempre lhes foi
atribuída, seja pela história tradicional, seja pela memória oficial (POLLAK,
1989; 1992)
A história oral (THOMPSON, 2002) pode ser uma via de produção de
fontes dessa natureza, além de oferecer “uma oportunidade para narradores
relativamente obscuros serem canonizados no discurso público: um relato
público realizado por pessoas que raramente têm a oportunidade de falar
publicamente” (PORTELLI, 2010, p. 186). Ao defender tal compromisso da
história oral, Portelli se refere à diversidade de sujeitos que não ocupam
lugares de destaque nos diversos temas analisados pela historiografia. Em sua
experiência de produção de fontes orais a partir de sujeitos comuns, Portelli
explicita o quanto aquilo que contam pode contribuir para o enriquecimento da
narrativa histórica que se desenvolve a partir de fontes mais tradicionais e a
partir da perspectiva de sujeitos e grupos mais proeminentes ou que ocupam
posições sociais legitimadas como mais centrais.
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Para a coleta de dados relativos ao Programa GESTAR, de matemática,
na Bahia, foi utilizado o instrumental da história oral que inclui a gravação de
depoimentos ou entrevistas com pessoas que podem testemunhar sobre
aspectos da história contemporânea, tais como acontecimentos, instituições,
modo de vida, entre outros.
Para atender os objetivos propostos, foram planejados encontros com as
lideranças da equipe gestora do Programa GESTAR, de matemática, na Bahia,
e com os professores cursistas, atores históricos de menor destaque nas
atividades desenvolvidas pelo Programa.
A escolha dos colaboradores a serem entrevistados foi feita a partir dos
seguintes critérios:


Não estar vinculado, atualmente, à estrutura do Programa
Gestão de Aprendizagem Escolar.



No caso de professores formadores, aqueles que, na
época do curso, já atuassem na rede pública de ensino há
pelo menos 1 ano;



No caso de professor cursista, aqueles que, na época do
curso, integraram classes diferentes e que iniciaram a
formação até o ano de 2007;



Ter participado do curso de formação na cidade de
Salvador.

Com base nesses critérios, foram escolhidos para colaborar com essa
pesquisa, a pedagoga Patrícia Tanure Magalhães Penteado, líder (ou gerente
de ensino-aprendizagem) do Programa GESTAR; a professora Valuza Maria
Saraiva, especialista integrante da equipe do Programa; o professor Mario
Graça Louzado Tourinho, que foi professor formador; e os professores
cursistas Jorge Luís da Costa Lopes, Mirian Aparecida Issa, Leila Meire
Rodrigues dos Santos Oliveira e Ana Rilza Ribeiro de Sousa Pinto.
As entrevistas foram concebidas levando-se em conta a existência de
dois grupos de colaboradores. Para o grupo de personagens principais do
processo – líder, especialistas e professores formadores, optou-se por
entrevistas abertas, onde a temática foi proposta e o depoente discorreu sobre
o assunto com pouca interferência da entrevistadora, sendo que, no caso do
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professor formador, a entrevista, de fato, não foi suficientemente, aberta como
inicialmente planejada. Para o grupo dos atores históricos de menor destaque professores cursistas - que deveria dar suas visões sobre como os cursos
oferecidos pelo Programa GESTAR se configuraram em suas memórias - as
entrevistas foram estruturadas a partir de um questionário semidirigido, flexível,
o que permitiu uma maior interação com o depoente e possibilitou maior
exploração das informações transmitidas pelo mesmo.
Considerando a gravação de entrevistas apenas como um momento da
elaboração da história oral, foram previstos para após a realização das
mesmas: a) transcrição literal das entrevistas do código oral para o escrito, com
o intuito de elaborar um texto final, b) a conferência das gravações transcritas e
sua validação pelo entrevistado, c) a obtenção de autorização para uso das
mesmas, e d) o exame analítico das entrevistas para compor parte desta
dissertação. As transcrições foram incluídas no Anexo 1, acompanhadas das
autorizações para uso. Neste projeto, foi feita a opção pela chamada história
oral plena, também chamada história oral pura, que pode ser diferenciada da
história oral instrumental, segundo Meihy e Ribeiro (2011), nos seguintes
termos:

Mais do que história oral instrumental que apenas procede aos
registros, a história oral plena exercita a análise fazendo as
entrevistas dialogarem. Fala-se, pois, de autonomia
documental das entrevistas que se relacionam favorecendo
debates internos. As análises, nesses casos, devem sempre
ser comparativas, mesclando opiniões, pontos de vista ou fatos
revelados em gravações que contenham redes de
entrevistados com características próprias. (MEIHY; RIBEIRO,
2011, p. 16)

O armazenamento das entrevistas gravadas foi feito por meio de um
banco digital de dados, contendo o arquivo da gravação em mídia DVD,
identificado com o nome do entrevistado e as datas, e que também se encontra
anexo.

3.6 O GESTAR, na Bahia, na visão dos seus implementadores
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A seguir, serão apresentadas as reflexões dos atores históricos que
participaram do processo de implementação do Programa Gestão de
Aprendizagem Escolar (GESTAR), na Bahia, começando pela entrevista da líder
do Programa (ou gerente de ensino-aprendizagem), Patrícia Tanure Magalhães
Penteado, pedagoga de formação, realizada em 27 de agosto de 2015.45
A Professora Patrícia Penteado (Figura 8) esclarece, inicialmente, que a
sua ligação com o Banco Mundial é anterior à chegada do Programa Gestão de
Aprendizagem Escolar, à Bahia, e que a sua vinculação ao GESTAR decorreu
de um processo que se iniciou em 1999, quando ela se integrou a equipe que
implementava

um

outro

programa,

denominado Programa de Gestão, que
estava sendo implantado nas redes
municipal e estadual, envolvendo 5
projetos, quais sejam: Gestão das
Secretarias Municipais de Educação;
Gestão Escolar; Correção do fluxo
escolar 1ª a 4ª; Correção do Fluxo
Escolar de 5ª a 8ª; e Avaliação externa
(Ver também Quadro 9, no Capítulo 2).

Figura 8- Em primeiro plano, vê-se a líder
do Programa GESTAR, na Bahia,
Patrícia Magalhães Tanure Penteado

Em suas próprias palavras:
Em 1999 a SEC – Secretaria de Educação do Estado da Bahia,
em parceria com o Banco Mundial, desenvolveram o Programa
de Gestão a ser implementado nas redes municipal e estadual.
Seria uma implantação piloto com ampliação moderada e
estudada. Eram 5 projetos que permeavam o meio educacional
de forma a contribuir com todos os envolvidos: Gestão das
Secretarias Municipais de Educação – Foco: Secretarias
municipais; Gestão Escolar – Foco: Diretorias escolares;
Correção do fluxo escolar 1ª a 4ª – Foco: Professores;
Correção do Fluxo Escolar de 5ª a 8ª – Foco: Professores;
Avaliação externa – foco: Aluno.
Para implantação da proposta foi contratada uma equipe com
experiência em Gestão para progressivamente atender a 86
municípios que assinaram acordo com a SEC.

45

PENTEADO, Patrícia T. M. Entrevista concedida em 27 de agosto de 2015, transcrita no
Anexo 1.A.
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Ela prossegue relatando que, no mesmo período, o Fundescola estava
desenvolvendo um Programa de Gestão de Aprendizagem Escolar – GESTAR,
e a convidou para liderá-lo, como um projeto piloto, o que a levou a migrar do
Programa de Gestão Municipal para o Programa GESTAR:
O FUNDESCOLA – Departamento de Projetos Educacionais do Ministério da Educação com expertise em projetos que
alavancassem
os
resultados
educacionais,
estava
desenvolvendo um Programa Gestão de Aprendizagem Escolar
– GESTAR. Fui convidada para desenvolver o Programa em
caráter piloto na rede estadual em 56 escolas e, validado
através dos resultados da avaliação diagnostica, atuar em sua
expansão na rede estadual e municipal. [46] Desta forma,
migrei do Programa de Gestão Municipal, onde atuava na
região de Porto Seguro e, posteriormente, na região do Baixo
Sul, com prefeitos e secretários municipais de Educação, para
trabalhar com o coração da aprendizagem, com o específico,
que trata DO COMO FAZER do professor. Esse professor
precisava ser conhecido em sua essência. Seria ele a pessoa
certa no lugar certo para a demanda atual dos alunos?

Após esclarecer como se deu a sua integração ao GESTAR, Patrícia
Penteado narra como foi a chegada do GESTAR à Bahia, depois de ter sido
experimentado no Estado do Acre, o primeiro a desenvolver a estratégia. Afirma
também que a população-alvo do GESTAR era constituída por professores das
escolas do Ensino Fundamental, localizadas nas Zonas de Atendimento
Prioritário (ZAP), às quais nos referimos no Capítulo 1:
Então o GESTAR veio para a Bahia fazer o piloto seguindo a
trilha do Acre, primeiro estado que desenvolveu a estratégia. O
Fundescola prioriza o atendimento a estados mais
necessitados em apoio e expertise. A população-alvo do
GESTAR é constituída por escolas de Ensino Fundamental
localizadas nas Zonas de Atendimento Prioritário (ZAP) das
regiões mencionadas acima, atendidas pelo Fundescola –
Fundo de Fortalecimento das Escolas.

46

Conforme mencionado no início deste Capítulo, já existia dentro das Secretarias Estaduais
uma estrutura denominada Coordenação de Projetos Especial criada no ano de 1996, para
gerir projetos com financiamentos de fontes externas como o Banco Mundial. Machado (2007,
p. 7) afirma que a SEC-BA contava também com o apoio do Instituto Anísio Teixeira e outros
órgãos externos à estrutura burocrática estatal – dentro e fora do estado – para realizar a
implementação da maioria das ações de capacitação de professores e diretores, no Estado.
Não havia, entretanto, uma subordinação administrativa da equipe do GESTAR à Diretoria do
IAT.
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Em seguida, a líder Patrícia Penteado fala sobre como foi avaliada a
proposta GESTAR, implantada nas 56 escolas envolvidas nessa fase,
afirmando ainda que o projeto deu muito certo:
Esse projeto deu muito certo! Na implantação foram
contratadas 4 especialistas (dois na área de língua portuguesa
e dois na área de matemática) e selecionados, 20 formadores
da própria rede de ensino para formação junto a equipe
Nacional, e fomos a área!
A proposta foi muito bem avaliada, pois mobilizou as equipes
escolares de forma diferente e trazendo inovações à sala de
aula, percebidas por alunos e pais. Deu certo? Deu!
Comprovando este resultado, como é que é esse deu certo? A
gente conseguiu ver uma melhora? Não dar pra você mensurar
naqueles dois anos de teste o resultado na ponta que é o aluno
porque é um processo. Você vai desenvolvendo o professor até
que isso se transforme em ação do aluno demora um pouco,
mas já se sentiu uma mudança na qualidade da aula, na
diminuição da evasão, na ausência injustificada, na falta do
dever de casa, na apresentação de sequência lógica para
apresentação de resultados, na valorização da leitura, poesia,
cantigas.

Quando solicitada a esclarecer se isso foi mensurado através das
escolas, ela completa dizendo que foi feita uma avaliação não só pontual, mas
também processual:

Das escolas, dos gestores dos alunos e do próprio professor
dizendo assim: eu sou outra aqui. A elaboração de provas, a
elaboração de testes, o retorno do aluno não só pontual numa
avaliação, mas processual durante todo encaminhamento,
então tudo isso foi sendo visto como mudança de perspectiva e
ai se acreditou, que na avaliação diagnóstica, que era uma
ferramenta de GESTAR, que já ia ser sentindo isso na ponta
com o aluno, desta forma o estado da Bahia acreditou na
proposta e expandiu a proposta.

Patrícia Penteado esclarece ainda que o Programa contou com o apoio
do Banco Mundial e foi proposto, inicialmente, para 6.000 professores cursistas
da rede estadual:
Disseminado através do apoio do Banco Mundial o Programa
[foi proposto] para 6.000 professores cursistas para a rede
estadual. Seriam quantas escolas pudessem ser, mas o foco
era disseminar o GESTAR para os professores. As de primeira
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a quarta série [eram] de competência da rede municipal, então
na rede estadual este público foi menor. [47].

No que diz respeito ao Programa Gestão de Aprendizagem Escolar –
GESTAR II, envolvendo professores cursistas de 5ª a 8ª séries, Patrícia
Penteado afirma que, após a validação da estratégia através da experiência do
GESTAR I, o Fundescola desenvolveu o Programa GESTAR II, em 20 escolas
da rede estadual, também como um projeto piloto, na mesma época da
expansão do GESTAR I:
A estratégia validada, o Fundescola desenvolveu o GESTAR II
– de 5ª a 8ª, que também foi desenvolvido na rede estadual em
um piloto, na mesma época da expansão do GESTAR I.
O GESTAR II foi testado em vinte escolas e recebemos o
material do Fundescola; todo apoio [...] as formações
continuadas dos especialistas eram feitas aqui; a gente com
esse recurso do Banco Mundial, que investiu pesado mesmo,
não negou nada, a gente conseguia trazer os especialistas que
fizeram os manuais de GESTAR pra dar aulas pros nossos
formadores então as pessoas daqui fizeram contatos com o
embrião mesmo, aquele que sentou, pensou e elaborou o
material, como você deve conhecer tudo, a AAA [48] do aluno, a
do professor... nananã... tudo aquilo ali, todo aquele
pessoal que sentou e se debruçou naquilo foram as pessoas
que fizeram a formação dos formadores daqui, então deu muito
certo por conta disso ai, porque a motivação e o entusiasmo
não eram apenas da gestão local, vieram as pessoas de fora
fazer esta corrente ai

Ao falar sobre o número de pessoas que integrava a sua equipe, na
época, Patrícia Penteado afirma que, inicialmente, era composta por 28
pessoas, 20 dos quais professores formadores, e que, “após a expansão feita
pelo Banco Mundial”, o GESTAR chegou a ter 280 professores formadores:

Na minha equipe, a princípio, eu tinha 28 pessoas, porque
quando iniciei o GESTAR eu entrei com alguns projetos que
vinham em parceria pelo Fundescola, psicopedagogia, Escola
Ativa (...)

47

A autonomia dos municípios e o regime de colaboração e parceria entre a União, os Estados
e os municípios na oferta educacional foi definida pelo Decreto com base na Constituição
Federal de 1988, no seu Art. 211 e a Lei de Diretrizes e Bases 9394/96, pelo Decreto Nº 7254,
de 20 de março de 1998, acrescido pelo Decreto Nº 7685, de 08 de outubro 1999, com base na
Constituição Federal de 1988, no seu Art. 211, e na Lei de Diretrizes e Bases 9394/96.
48
A sigla AAA refere-se aos cadernos de Atividades de Apoio à Aprendizagem, elaborados
para desenvolver o trabalho em sala de aula, nas versões do aluno e do professor.
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A psicopedagoga, a gestão da coordenação pedagógica da
escola, que foi um projeto que não foi a frente, e um projeto
de... da alfabetização; então a gente entrou com estes pilares,
desta forma tínhamos duas especialistas em alfa, duas em
psicopedagogia, formamos uma equipe multidisciplinar para
atuar em conjunto. Depois só ficou de fato o GESTAR, porque
ele era o provocador mesmo. Após a expansão feita pelo
Banco Mundial, aos 6 mil cursistas, a gente chegou a 280
formadores em todo Estado da Bahia. Então as Diretorias
Regionais - DIRECs atuaram de forma brilhante neste
processo. Auxiliaram na seleção dos formadores e
supervisores locais.
Os especialistas do programa faziam provas, no processo
seletivo dos formadores, não só prova escrita, como também a
prova de conteúdo e de expressão pra ver se as pessoas
conseguiam dominar uma turma de professores e não só de
alunos.

Patrícia Penteado continua a sua narrativa afirmando que a gestão do
Fundescola estava em contato constante com a equipe executora do Programa
GESTAR, na Bahia, e que ela considerava o Fundescola um grande parceiro.
Quando instada a falar se achava que o GESTAR seria o grande passo para a
equalização da educação ou para melhorar principalmente o professor, Patrícia
Penteado acrescenta:

Achei... e vou dizer... a gente tem certeza que isso ai... é a
peça chave. A gente que eu digo é aquela equipe que teve ali
comigo e fez este processo nascer, entendeu que a ruptura
que existe entre o conhecimento e o observado, que é o aluno,
está neste fio que é o professor.
Se a gente não fizer que este elo seja forte o outro larga e vai
embora. Porque as demandas externas são muito maiores... a
pobreza, a necessidade, a droga, o trabalho, enfim, tudo que
compete e que não é pouco, esta lá fora chamando... vamos
por aqui, pra esse lado de cá, mas se você tiver uma pessoa lá
dentro que faça esse norte, segurar, acontecer, a gente
consegue fazer a mudança e a gente viu isso ai.
Foi muito bonito, emocionante e interessante. Quando nossa
fase no GESTAR acabou, eu fiquei na expectativa de ter
alguém no comando com este foco e sensibilidade...

Ao responder até quando ficou no GESTAR, Patrícia Penteado
esclarece que ficou na Secretaria de Educação de 1999 a 2007, até a mudança
de Governo:
Isso, eu fiquei na Secretaria de Educação até 1999/2007,
fechando esse processo, depois outras pessoas deram
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continuidade e eu não tenho como... eu não tenho
conhecimento para lhe dizer o que foi bom ou ruim a partir de
então.

Em seguida, Patrícia Penteado passa a falar como concebia a proposta
do GESTAR, afirmando que a proposta do GESTAR era apartidária,
humanitária, e que o seu foco era o aluno, mas que ela, como gerente de
ensino-aprendizagem do Programa GESTAR, tinha seu foco no professor:
Acreditava que tinha de motivar o professor, e que a equipe queria ajudar o
outro a melhorar, principalmente, o professor:
O que posso lhe dizer é que a proposta embrionária de
mudança não tinha partido, não tinha política, não tinha partido.
Não, aquela proposta era humanitária, a gente queira ajudar o
outro a melhorar, o professor principalmente, o foco do
GESTAR era o aluno, o meu foco era o professor porque eu
acredito que se você não fizer o que você faz, todo o dia, com
muito desejo, você não vai fazer bem, não vai ser feliz e o
resultado vai sair muito ruim, então se você está mal no lugar
onde você está: saia fora, principalmente se você trabalha com
gente porque o outro não tem nada a ver com sua escolha
ruim! Encontrei muita gente que me questionava: Sou
concursada... Como sair da sala?... É respeito ao próximo.
Outras funções existem em uma organização escolar, de apoio
e suporte e não apenas a sala de aula! Tem um mundo de
trabalho burocrático na escola, faça! Fique atrás da mesa, mas
não fique na frente de gente, porque gente precisa de quem lhe
alavanque.
Ahhh... O mundo está aí convidando a fazer e participar de um
monte de coisas e se você não alavanca o outro [...] e fica
parado onde está, não só emperra o outro como o desestimula!
Então a equipe acreditou naquele momento, uma oportunidade,
você vai mudar porque o outro precisa de você, porque o seu
resultado é esse, porque essa vida só existe aqui, faça o
melhor que você puder, enfim ... então assim todo mundo que
dizia não eu sou professor, porque no município onde eu
trabalho não tenho outra coisa pra ser. Ahhh... me matava isso,
então assim você está ali na frente de gente porque você não
tem o que fazer?
Vamos traduzir isso ai, olha a responsabilidade... então eu
acho que eu fiz muita gente refletir sobre a profissão, mas
também acho que muitos meninos tiveram melhores
professores! A gente precisa mostrar ao outro o tamanho da
responsabilidade que é.
As crianças fazem força, principalmente as da zona rural, pra
chegar numa escola, ter acesso, chegam atrasados, uma hora,
vão procurando uma merenda que não existe, que não tem,
vão procurando uma professora que não existe e vão
procurando um afeto que não encontram,... então assim você
me filtre ai em meus discursos, mas é impregnado de coisas
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assim... Emoção mesmo, porque a gente fica tomando a briga
pra gente.
Então, aquele que é professor formador da zona rural, vai ter
que ser “o cara”. Vamos fazer acontecer. Então esse negócio
foi o máximo, essa emoção foi tomando conta do Estado, e as
nossas, as nossas certificações, dos 6 mil cursistas foram
verdadeiras festas, celebrações à vida!...

Quando perguntada se existiam recursos para as viagens ao Interior,
Patrícia Penteado completa:
O Banco mundial financiava tudo. Toda a proposta de trabalho,
material, diárias do formador, que moravam na região para que
isso não onerasse muito e que a gente pudesse dar
assistência. Então eles ficavam situados na DIREC, se
tivessem condição de fazer a formação de um município de
maior porte ou ter um formador local, mas a rotina de trabalho
deles era fazer uma formação que geralmente era nos sábados
à tarde e durante a semana observação em sala de aula.
Assim os formadores faziam todo o processo de oficina durante
quatro horas no sábado, e durante a semana ele ia visitando
cada cursista dele na sala de aula.
Passava duas horas na sala de aula em cada aula, se tivesse 3
cursistas numa escola ele ia fazendo esse rodízio. A gente
fazia o máximo para que cada formador tivesse na sua sala no
máximo 25 alunos, 25 professores cursistas.

Ao responder se interferia no número de professores cursistas (e na
qualidade de sua atuação) que ficava sob a responsabilidade de cada
professor formador, ela foi afirmativa:
Isso, então a gente fazia com que esse professor tivesse
condições de desenvolver aquilo que ele desenvolvia nas
oficinas com material: sucata, lúdico... enfim... todo aquele
material que ele também recebia, as oficinas, todas, a
gente passava o material pra eles, ele tinha que
desenvolver, e o público tinha que ser mais ou menos o
número similar ao que ele via pra que ele pudesse
desenvolver.
Continua sua narrativa, dizendo que a proposta do curso tinha que
chegar à sala de aula, que a equipe monitorava esse procedimento e, quando
não conseguir realizar, adaptava, mas não deixava fugir muito da regra para
que aquela ação não se perdesse e que o GESTAR também tinha poder de
interferir diretamente na escola:
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Tinha poder de interferência! Porque quem aderiu ao GESTAR
não era o professor era a escola. A gestão escolar aderia ao
Gestar e a gente convidava dentro daquele universo que foi
aceito, quem gostaria de participar, também não era
obrigatório, depois é que a Secretaria começou a reconhecer
aquele professor que trabalhou e fez por onde de se melhorar
tendo reconhecimento e um y em seu salário, mas eu não sei
nem quanto isso chegou a ser, porque no meu tempo, não se
começou a pagar só depois que eu soube que sim.

Ao esclarecer se o GESTAR dava certificado ou se era só um curso de
capacitação, Patrícia afirma que o GESTAR sempre deu certificado, mas esse
certificado não era vinculado à melhoria salarial e que isso só aconteceu
depois:
Neste período houve o... a manifestação da Secretaria de
tornar oficial que todo o professor cursista que tivesse o seu
certificado, e por isso o certificado era uma luta, ele iria ter um
y ai em seu salário pra ter... como reconhecimento de formação
continuaaada e melhoria na proposta de trabaaalho.

E ao ser solicitada a dizer se, depois disso, passou a haver mais
professores interessados em fazer o GESTAR, ela completa:

Eu acho que isso ai é um fator motivacional, não pode se dizer
que não é, agora ele não é um fator diferencial, ele é ponte
motivacional, dentro desse olhar é que as pessoas que
estavam na frente do GESTAR como formadores e
especialistas é que ficavam tentando fazer o filtro e algumas
pessoas não foram certificadas, por conta das faltas, do
trabalho de formação de curso, do quinto ao oitavo, que tinha
que ter, então assim, a seriedade... a proposta... pode ser que
até de fato ele não tenha ficado contaminado, porque a gente
não consegue o todo, mas ele, naquele momento. ele fez parte
de uma onda que foi se melhorar pra tá junto daquilo ali e
alguma coisa deve ter ficado em cada um.

Finalmente, quanto ao local onde ficaram instalados, ela comenta:
Na verdade, o meu QG era a Secretaria de Educação e depois
que ela pegou fogo a gente veio pra DIREC aqui; a Secretaria
não tinha espaço pra gente, o setor foi montado por nós, a
gente foi limpando, lavando, comprando vassoura, pano de
chão, porque se não a gente não ia conseguir, mas ocupamos
uma área lá, e no final a gente conseguiu voltar pra lá, dentro
do Projeto Bahia, que era o projeto do Banco Mundial, porque o
Projeto Bahia era um projeto enorme que tinha de melhorias de
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instalações físicas... em todos os aspectos e era um setor
grande dentro da Secretaria.

O recorte do Diário Oficial do Estado da Bahia, apresentado na Figura 9,
a seguir, mostra que, após o sucesso da implementação do Programa
GESTAR, em nosso Estado, o MEC e a Secretaria de Educação ampliaram a
abrangência desse Programa, beneficiando mais de 10.000 professores na
rede pública de ensino.

Figura 9 – Recorte do Diário Oficial do Estado da Bahia, publicado no dia 5 de dezembro de
2003, por ocasião do I Encontro Estadual do Programa Gestar, em Salvador.

Valuza Maria Saraiva

Após mostrar as reflexões da líder Patrícia Penteado a respeito do
processo de implementação do GESTAR, na Bahia, passaremos agora a
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apresentar a visão da especialista em psicopedagogia, Valuza Maria Saraiva,
integrante do “quadro de formadores” do GESTAR, na Bahia, manifestada em
entrevista gravada em 16 de maio de 1916.49 Ela inicia a entrevista esclarecendo
que a proposta do GESTAR nasce por conta dos baixo indicadores de
proficiência em língua portuguesa e matemática:
O GESTAR nasce de uma proposta do Ministério da Educação
nas regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste do Brasil por conta
dos baixos indicadores de proficiência em língua portuguesa e
matemática. Apesar de, na época, a gente não ter a Prova
Brasil, haviam outras avaliações que apontavam a baixa
proficiência dos alunos nessas regiões. Lembro que Wilsa
[Wilsa Maria Ramos, ver Figura 10] coordenava o Programa no
Ministério da Educação; Nilza Bertoni era especialista de
matemática; Antonieta, especialista de Língua Portuguesa. O
Programa se organizou inicialmente em municípios que se
interessaram e Salvador era um dos municípios que fazia
parte. Eu lembro que Ana
Tedesco, assessora-chefe
do município, na época,
falava
com
muita
empolgação do Programa
em um vídeo.
Em

seguida,

ela

passa

a

falar

do

importante papel desempenhado por Patrícia
Penteado, gerente de ensino-aprendizagem do
Programa

GESTAR,

implementação

do

no

processo

GESTAR,

na

de
Bahia,

especialmente no papel desempenhado por
Patrícia na formação da equipe executora do
GESTAR, esclarecendo que a mesma não era do
quadro efetivo da Secretaria, mas trabalhava na
SEC, desenvolvendo ações junto aos municípios:

Figura 10 – Em pé, Wilsa Maria
Ramos, Coordenadora de Programas
Especiais
do
FUNDESCOLA,
discursando no I Encontro Estadual do
Programa GESTAR, em Salvador, em
5 de dezembro de 2003. Ver também
Anexo 9.

Aqui para o Estado, no ano de 2002, ainda havia muitas
escolas de primeira a quarta série. Patrícia Tanure foi
convidada a gerenciar o Programa. Ela não era uma pessoa do
quadro efetivo da Secretaria, mas já trabalhava na SEC
acompanhando municípios. Ela tinha um grande destaque
como liderança também por ser pedagoga da área de recursos
humanos. Era voltada para linha da administração e veio
49

SARAIVA, Valuza Maria, Entrevista concedida em 16 de maio de 2016 e transcrita no Anexo
1.B.
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coordenar com essa dimensão evidenciada. Formou uma
equipe de pessoas: Fátima Medeiros, Cássia Carvalho, Rute
Moura, Dilma, Telma Bulhões e Adriana, de matemática, Paulo
Jorge, de Língua Portuguesa, Nildete Reis de Língua, Valquíria
Luzia, de matemática.

E acrescenta:
Essa pequena equipe foi formada e nós começamos um
trabalho com as séries iniciais do Ensino Fundamental e, como
eu desenvolvia um trabalho como pedagoga, com a
metodologia da matemática, um trabalho chamado “A prática
reflexiva da matemática”, embasada em Ubiratan D´Ambrosio,
Delia Lerner, Cecília Parra, Sara Pain, fui convidada a
desenvolver essa atividade num processo formativo. Fui
convidada pra fazer uma entrevista e compus o quadro de
formadores.
Comecei a trabalhar a metodologia da matemática na formação
de professores das séries iniciais. Depois, entre um
componente curricular e outro, trabalhava com a
psicopedagogia. Eram oficinas formatadas para pensar cursos,
“problemas” dos estudantes e possíveis dificuldades que a
gente pudesse detectar. Lembro que tinha o caso de Josué
numa dessas oficinas, além de outros casos. O estudo de
caso, os jogos e outras práticas, desenvolvíamos com
professores pra trabalhar não só os aspectos atitudinais de
cooperação, mas a própria cognição e era, enfim, a
psicopedagogia. Dava um upgrade entre um caderno e outro.
Um fundamento era: da prática para a teoria e da teoria para a
prática. As concepções de educação eram enfatizadas sempre.

Esse diferencial de Psicopedagogia, para a primeira formação do GESTAR
I, foi realizado como acréscimo à matriz curricular do programa, descrita no Guia
Geral GESTAR I (BRASIL, 2002, p. 22), e na Seção 3.3 desta Dissertação
(Quadro 11). Os tópicos de Psicopedagogia que foram acrescentados podem ser
vistos nesse Quadro.
Em seguida, Valuza Saraiva destaca outro aspecto importante iniciado
com o GESTAR, qual seja, o quadro de professores formadores tinha que ser
do quadro efetivo, uma exigência que não era imposta para o caso da líder ou
gerente do Projeto. Ela fala também do número de professores formadores
envolvidos com língua portuguesa e matemática:

Foi feito um projeto piloto e muito bem avaliado pelos próprios
profissionais da rede. Assim, para compor o quadro de
formadores, tinha que ser do quadro efetivo - isso era uma
premissa do MEC. Esse critério ajuda até hoje porque quando
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se pede pra formar o quadro de formadores, por exemplo, pra o
Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio (2014-2015) se
exige que seja do quadro efetivo. Essa concepção se inicia
com o GESTAR, Praler, com outros programas que o MEC
oferecia e serviram como base. A capilaridade do Programa
aumentou e foi feita uma seleção de formadores em cada
regional. Formadores de língua portuguesa e matemática.
Não preciso os números de cada área, mas matemática, um
pouco menor do que em língua portuguesa, devia ter uma
média de 200 formadores, não lembro exatamente, mas todas
regionais nós tínhamos pessoas de língua portuguesa e
matemática e fazíamos o processo formativo em polos.

Ela esclarece ainda que o processo formativo para psicopedagogia, no
caso da quinta a oitava séries (Programa GESTAR II), foi diferente:

Quando começamos a trabalhar com quinta a oitava, o
processo
formativo
para
psicopedagogia,
nós
nos
interrogamos, e Patrícia concordou, refletiu e chamou pra
trabalhar nesse processo, eu e Cristiane Ferreira. A gente
ficava somente com a chama “psico”, porque de quinta a oitava
já não ia dominar matemática. Entrava ai conceitos mais
elaborados, apesar de continuar fazendo processo formativo
junto ao MEC com matemática e com língua portuguesa e mais
matemática, mas eu não domino o conceitual da matemática.
Trabalhava a metodologia e de alguma forma aprendia muito
com os matemáticos e também devia ensinar alguma coisa por
conta do processo metodológico.

Ela resume o processo da inclusão da psicopedagogia no Programa
GESTAR, afirmando que, na Bahia, foi desenvolvido um processo separado
com a psicopedagogia, e que se trabalhava com a parte específica da
psicopedagogia com os professores formadores. Afirma ainda que, nisso, a
Bahia fez a diferença, pois havia duas especialistas focadas nesses conteúdos:
Daí nós, aqui na Bahia, formatamos um processo com a
psicopedagogia separado, um trabalho com especialistas que
éramos, eu e Cris, então nós duas trabalhávamos com a parte
específica da psicopedagogia com os formadores. Por quê?
Porque tinha o perigo de alguém usar o material que era
produto do MEC, sem fundamento conceitual, pois [os
formadores] eram de Língua e Matemática e não eram
“obrigados” a saber essas bases conceituais. Desta forma,
aplicávamos as oficinas com os formadores para que
construíssem mais fundamentos para desenvolver o trabalho
com as turmas de professores. Nisso a Bahia fez a diferença,
pois foram duas especialistas focadas nesses conteúdos.
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Em seguida, esclarece como preparava ou treinava o professor
formador, nos assuntos psicopedagógicos e fala da alegria que têm do período
em que preparou professores formadores nas 33 Diretorias Regionais
existentes na Bahia, à época:

Saíamos em todas as DIREC, na época 33 DIREC. A gente
vivia a oficina e analisava a base conceitual. No processo da
formação inicial deles, né? - na universidade, eles não tinham
isso - então a gente trabalhava esses aspectos, por exemplo,
trabalhar dislexia e dislalia. Como é que você trabalha isso
com o professor quando você tem uma oficina pra trabalhar lá
com Josué? [um exemplo fictício para discutir aspectos da
Psicopedagogia] Então seria irresponsável trabalhar somente
lendo aquele pequeno caderno. A gente problematizava e
fundamentava com os autores. Na época, a gente trabalhava
com inteligência emocional com Gardner, com aportes de
vygotskyanos, fincados em propósitos políticos e sociais que
bebíamos em Marx, na dialética de Hegel, em práticas de
Constance Kamii, Marta Kohl e Piaget.
Trabalhamos de acordo com os cadernos, o que eles tinham de
concepção. Considero muito rico o trabalho que fizemos... que
até hoje a gente se encontra, a gente fala com muita alegria
desse nosso momento anterior. Ali o prazer e a criatividade
eram parte de nós. Patrícia era uma grande gerente, era um
ser humano muito bonito, livre e muito aberta a aprendizagens.
Ela nos inspirava e ensinou demais. Era uma grande equipe.

Ela acredita que o número de professores cursistas formados até o ano
de 2005 foi de 10.000 e que, no início do Programa, não havia bolsa auxílio
para deslocamento dos professores cursistas, uma situação que foi mudada,
posteriormente. Aproveitou o momento para sugerir que fosse avaliado até que
ponto esses ganhos financeiros têm relação com o compromisso em aprender,
do professor cursista.
Acredito que até 2005, havíamos formado uma média de
10.000 professores. As turmas eram cheias e o interessante é
que não existia nada de bolsa auxilio pra deslocamento (que é
um ganho atual pra categoria) mas, na época, a gente não
tinha bolsa auxilio. Lembro que uma vez fui pra um processo
formativo em Abaré, lá na região de Paulo Afonso, e as
professoras descendo da Topic e pagando o seu transporte pra
ir para o curso durante todo um dia de sábado. Era aos
sábados que acontecia e as professoras pagavam o transporte,
organizavam o almoço lá. Elas bancando mesmo o processo e
a valorização também, na pele, daquele trabalho que era
desenvolvido nos finais de semana. Então hoje temos
mudanças com novas conquistas da categoria, mas vale
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também, como pesquisadora, você analisar até que ponto
esses ganhos têm relação com o compromisso, a vontade, o
desejo de ir a frente no sentindo de dar do que é seu para o
processo formativo. Ou seja, analisar o quanto isso influencia
na promoção de resultados positivos para estudantes em sala
de aula.

Valuza Saraiva acredita também que o esforço que a equipe fazia, à
época, para o bom desempenho do curso, gerava um apego muito grande ao
Programa e cita a diferença entre as condições da época e as condições dos
dias atuais, onde se tem muita facilidade de comunicação. De qualquer modo,
a primeira formatura, em todas as regionais era com auditório cheio e pessoas
muito felizes com o trabalho desenvolvido:

Acredito que o esforço que fazíamos gerava um apego muito
grande ao programa. Nos ligávamos demais na época, pois
não tinha esse traquejo todo com o e-mail e essa era uma forte
forma de trocar ideias, partilhar problemas e encontrar
caminhos coletivamente. Principalmente quando estávamos da
grande Bahia, viajando. Hoje a gente tem uma facilidade de
comunicação muito maior mas na época não e a gente tinha.
Fizemos a primeira formatura em todas as regionais e era o
auditório cheio das pessoas muito felizes com o trabalho
desenvolvido.

Mas ela identificou também lacunas ou pontos a serem melhorados,
como a aplicação em sala de aula da proposta GESTAR na sua plenitude:
Mas, há uma lacuna que é a aplicabilidade em sala, a gente
entrava em algumas salas de aula. E, por exemplo, [eu] era da
escola Professora Maria Anita e fazia questão de, no projeto
piloto, com as professoras da escola, eu trabalhar. Até hoje
chamo de “minha escola”. Sempre primamos para elas estarem
na “minha turma”, porque [...] eu tinha condições de tratar com
elas algumas questões que eram de dificuldades na idade
escolar daquelas crianças, que eu já conhecia. Mas, por
exemplo, existiam formadores que “corriam” das pessoas da
sua própria escola. Esse é um ponto também pra se pesquisar:
porque que eu posso falar pra o outro que não é de minha
escola, mas não posso ser o formador de quem é da unidade
que trabalho na Rede de Ensino? Pois todos éramos
vinculados a uma unidade escolar. Foi quando começou esse
processo também na SEC de ser vinculado a uma unidade e
servir a um projeto/programa - foi com o GESTAR. Enfim,
trabalhar com os profissionais da unidade escolar pra mim
dava muito mais força, segurança e era muito interessante
esse trabalho.
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Valuza Saraiva, não afirma, com certeza, mas acredita que o tempo de
duração do curso GESTAR I era de um ano e meio e que, no caso do GESTAR
II, era de dois ano e completa:
No GESTAR II quem era de matemática só fazia matemática e
a psicopedagogia, e quem era de língua portuguesa fazia só
língua portuguesa e a psicopedagogia. A gente (eu e Cris)
tinha um trabalho de batalhão mesmo, de fazer aquele trabalho
com os especialistas, com os formadores com essa
psicopedagogia...

Ela esclarece que o curso era dado aos professores formadores em
horário normal da semana; e os formadores, que trabalhavam com os
professores das escolas, davam os cursos aos sábados. Isso porque, durante a
semana, os professores não tinham como sair para fazer o processo formativo,
então muitas turmas eram aos sábados, mas não eram todas:

[...] Muitas turmas eram assim, porque não tinha... como, por
exemplo, em Abaré, era um polo daquelas cidades todas ali.
Assim, com pessoas de várias cidades se formava uma turma,
não era um polo, era uma turma que era parte do polo de Paulo
Afonso. Aquela turma ali não tinha como se juntar durante a
semana, então eles faziam uma turma aos sábados. Tinha
turmas também na semana por conta do horário da A/C, eles
se organizavam mas tinha muitas turmas aos sábados por
conta da distância de encontro com o formador, entendeu, aí
tinha que ser um dia livre, que pudesse viajar, chegar e fazer a
formação.

Aproveita para esclarecer que não tinha só a formação. O Programa
GESTAR tinha também o acompanhamento e a avaliação:

Não era só a formação, o programa tinha acompanhamento e a
avaliação. Esse pilar do acompanhamento a gente teve uma
lacuna, uma falha por conta do número de pessoas e o número
de profissionais que deviam ser acompanhados em sala – isso
ficava amostral.
Era um projeto grande; na época, não tinha como fazer o
acompanhamento nas várias salas de aulas. Mas a gente
conseguiu entrar e debatia sobre a metodologia com os
professores. Ou seja, relacionar o vivido na formação e a
prática em sala de aula. Eu mesma fui pra uma sala de aula
que eu guardo a experiência até hoje, que a professora tinha
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colocado um cartaz na sala e os alunos ficaram felizes com o
cartaz – ela sabia que eu ia chegar e a gente tinha esse cartaz
como proposto do Programa para ali registrar o objetivo da aula
e suas etapas. Eles, eufóricos: prooó hoje tem um cartaz!!!.
Diziam várias frases que dava para perceber que aquela não
era uma prática cotidiana, apesar de ser do dia a dia da
formação. Então você percebia que aquilo não era um traço da
rotina, trabalhar com cartaz. Enfim, tudo era muito organizado,
oficina 1, oficina 2, o objetivo, inicio, meio e fim,
desenvolvimento... tinha todo um trabalho planejado,
executado e avaliado. Acabava ajudando na rotina do
profissional da/na sala de aula, porque isso também acabavam
levando para a sala de aula. Você, nas visitas, percebia o
objetivo da aula, o desenvolvimento... essa puxada para o
objetivo. o desenvolvimento e a avaliação no final... o que
fizeram ou não daquela aula - isso foi muito forte e a gente
acredita que mexer com a rotinha do planejamento foi muito
bacana naquela época...

Quando convidada a esclarecer sobre onde ficava a sede do GESTAR,
ela responde que ficava na Secretaria de Educação e que quando houve o
incêndio a equipe foi para o IAT, “pra uma sala pequenininha, que tinha lá; na
época, era Iara que era diretora do IAT”:
Então, em 2003, a Secretaria queimou e nós ficamos com uma
salinha no IAT. Depois a gente conseguiu um espaço bem
maior na DIREC 1B, que é lá no Comércio, no Instituto do
Cacau. Uma quentura... eu e Cris, Patrícia, as supervisoras, os
especialistas, todos ficamos lá. Parte da equipe de formadores
de Salvador ficou lá e nas diretorias regionais a gente tinha
uma salinha. Em alguns lugares funcionava a sala do GESTAR
dentro de uma unidade escolar, mas tinha a sala do GESTAR.
Ali formadores se juntavam, estudavam, se uniam pra fazer
seus estudos e os seus planejamentos na própria Regional e
depois tinham os polos de formação e que eles iam, por
exemplo Seabra era um polo e ali abrigava Irecê e Itaberaba.
Todo mundo ia pra Seabra. Paulo Afonso era um polo, pegava
ali Ribeira do Pombal, Serrinha. Fazíamos polos formativos
com nossos formadores e era muito bacana, era muito alegre,
era muito coeso e uma equipe que se acreditava e
principalmente se respeitava muito...

Esclarece ainda que, além da inclusão da psicopedagogia, houve um outro
diferencial no GESTAR da Bahia que foi a forma de gerenciamento utilizada pela
líder do Programa:
Um dos diferenciais foi esse, um outro diferencial que eu acho,
é a forma de gerenciamento de Patrícia. Ela era uma
GERENTE, era uma excelente gerente em todas as
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dimensões. Muito ética, uma pessoa que falava, eu vou e
estava, eu estou nove horas, e estava. Uma pessoa que o que
[...] dizia, cumpria. A gente confiava nela como gestora do
processo. Ela gostava do nome gerente e a gente também
gostava, porque ela gerenciava, mesmo o trabalho. Era um
diferencial sim, porque ela agregava, ela acreditava, ela
potencializava, ela botava pra frente, a gente vai estudar, vai
estudar, sim fazer um Mestrado, Doutorado. Ela sempre jogava
a gente pra frente.
E uma coisa também que eu acho que era interessante, que
era um lema nosso, era governar pra fora. A gente nunca ficou
ligada em governar pra dentro do órgão central, de ficar de
picuinhas, de fofocas, de mexerico... a gente sempre pensou
em governar pra o estudante. Então, acho que esse trabalho
de gerenciamento pra fora, pra escola, pra se debruçar sobre
as questões e o foco na unidade, faz, fez a diferença. Eu acho
que isso sim.

Ela encerra a entrevista falando, mais uma vez, do processo de
avaliação:

O processo avaliativo (da avaliação externa) não foi tão
profícuo como a gente gostaria, e nem o acompanhamento,
mas o acompanhamento que nós fizemos, dentro das
possibilidades, foi profícuo. Fomos às salas de aula - porque
assim... ninguém obrigava um professor a nos receber, eles
diziam que queriam nos receber. A gente não tinha muito
tempo porque o processo formativo era muito intenso e tinha
uns cadernos... os especialistas daqui eram de língua
portuguesa e acho que dez de matemática, era uma coisa mais
ou menos assim... não lembro. No início eu e Cris no
psicopedagogia e a gente tinha que ir a Brasília fazer a
formação, voltar e daqui planejar o trabalho. Era um processo
intenso, um trabalho muito grande, mas valeu muito,
experiência de vida fantástica. Acho que o GESTAR tem um
aporte que pode ser seguido pelos outros projetos. Tanto que,
pelo Pacto pelo Fortalecimento no Ensino Médio, serviu como
experiência em variados aspectos.

Mário Graça Louzado Tourinho

Após as apresentações das versões da líder, Patrícia Penteado, e da
especialista em psicopedagogia, Valuza Saraiva, vamos apresentar agora as
reflexões do professor formador, Mário Graça Louzado Tourinho.
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Antes de passar a integrar a equipe de professores formadores do
GESTAR, Mário Tourinho era professor da escola Eduardo Bizarria Mamede,
da rede estadual, na qual ingressou em 1994. Sua formação inicial tinha sido
em Administração, mas, posteriormente, obteve o diploma de Licenciado em
Matemática. Pelo trabalho que desenvolvia na Escola, conforme afirmou em
entrevista gravada em 12 de maio de 201650, foi indicado pela Diretora para
participar do Programa GESTAR, ao qual se integrou para fazer o curso, após
uma entrevista com os coordenadores do Programa..
Ao se manifestar sobre as suas primeiras experiências como professor
do GESTAR, Mário Tourinho assim se expressa:

Olha, foram todas maravilhosas. A começar pelo treinamento
que nós fazíamos que era, [...] o treinamento era verdadeiras
oficinas, oficinas com pratica, com dedicação, com construção
de material. E o grupo trabalhava de uma forma como se
estivesse realmente na sala de aula, já específica fazendo o
trabalho de formador. Então minha primeira identificação com o
programa foi essa, porque era minucioso, a gente ia nos
detalhes, nas coisas que eram dificuldades pra gente e pra o
aluno e pro professor, a gente buscava formas de trabalhar
com aquilo de uma forma mais rica, mais interessante.

Ele continua, afirmando que o treinamento de professor formador, do
qual ele participou, era sempre no IAT, mas “administrativamente”, o GESTAR
não tinha ligação com o IAT e que, à época, o GESTAR
era ligado à Secretaria de Educação, mas o IAT cedia o espaço
por ser um órgão do estado, cedia o espaço pra gente, pra
gente fazer oficinas aqui. Apesar de que, também, em muitos
momentos, tinha treinamento em hotéis, quando era encontros
estaduais, tinha em hotéis da cidade que eram contratados...

Ao se referir à expectativa que tinha do GESTAR, quando o Programa
chegou à Bahia, ele afirma que:
Pessoalmente, pra gen.., pra mim, especificamente, foi... era
uma proposta nova, porque tinha um detalhe interessante, que
foi o pessoal que veio de Brasília, o pessoal que veio da UnB,
professor... esqueci o nome dele agora, professores de
50

TOURINHO, Mário Graça Louzado, Entrevista concedida em 12 de maio de 2016 e transcrita
no Anexo 1.C.
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matemática que eram também super motivadores, então é...
juntando... juntou o pessoal daqui, com a equipe que foi
formada com o pessoal que veio de Brasília na área de
matemática e foi o casamento perfeito, entendeu? Então todo
mundo era motivado, todo mundo queria melhorar sempre,
entendeu? Quando tinha um encontro de uma semana a gente
ficava ansioso que esse encontro começasse logo, porque a
gente sabia que dali ia sair muita coisa boa, muita coisa
interessante.

Esclarece que atuou por dois anos como professor formador do
GESTAR I, trabalhando com professores de 1ª a 4ª series, professores da rede
estadual e da rede municipal também, juntos, na mesma turma, e
posteriormente, passou para o GESTAR II, trabalhando com professores do
Ensino Fundamental, até as séries finais, sendo muitas as motivações para
participar do GESTAR:

Pra você ter uma ideia, o GESTAR I era dia de sábado, todos
os sábados, ok? Turmas com 35, 40, 45 alunos professores e o
índice de falta era mínimo, era mínimo. De quarenta alunos
esporadicamente faltava um, faltavam dois. Então ali havia
realmente interesse de todas as partes pela proposta do
trabalho, pela seriedade, pela forma como a gente interagia
com os professores, eu acho que isso também influenciava.

Ao ser indagado se os professores cursistas tinham incentivos
financeiros para participarem do Programa, afirmou que, no caso do GESTAR
I, isso não acontecia, mas não foi definitivo na sua afirmação, em razão de ter
professores cursistas não só da rede estadual. No caso do GESTAR II,
entretanto, afirma que, por se tratar de um curso de 360 horas, ter mais de 360
horas, os professores cursistas, após terminarem a formação, passavam a ter
direito a um acréscimo salarial de 15%. O Professor formador Mário Tourinho
aproveita esse momento da entrevista para destacar que a motivação principal
para o curso não era o ganho salarial (por qualificação profissional), mesmo
que essa fosse a inicial:
[...] no começo, tantos professores entravam no curso, 90 %
deles interessados no percentual, mas no decorrer do trabalho
ninguém mais falava nisso, certo?.
[...] Então, digamos assim que é... eu não vou falar ninguém,
porque a gente não pode totalizar, mas digamos que 90%
esquecia completamente do percentual. E uma das minhas
fases, inclusive nas minhas turmas eu entendia que o aluno
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tava integrado, estava gostando quando ele deixava de falar
nos 15%, eles esqueciam que aquele trabalho iria proporcionar
um beneficio pecuniário a ele.

Ao se referir ao cenário educacional da época, Mario Tourinho afirma
que:

Olha era... era bastante tradicional. As propostas, via de regra,
de todas as escolas, eram muito voltado em cima do livro,
daquele conteúdo específico, sem abertura para outras
propostas.

E completa dizendo que o diferencial do GESTAR, de matemática, era
que o professor formador
:
[...] buscava tratar matemática pela própria proposta do
programa certo, de forma contextualizada, necessariamente ele
não era estanque, digamos assim, você teria que seguir o
conteúdo programático, naquela linha, como se diz, naquela
linha, naquela forma linear, ok, então a gente tinha liberdade
pra tratar de assuntos interligados mesmo porque na vida real
matemática não está estanque. Você não para um momento
pra tratar de determinada operação, quando você vai resolver
qualquer problema na vida real você usa vários conhecimentos
matemáticos independente do sequenciamento dele. A gente é
... o próprio programa chamava isso de é ... curriculum em
rede, ne? conhecimento em rede que você busca várias nós
daquela rede, vários pontos que você junta pra resolver um
problema, pra resolver uma situação problema, e o diferencial
era exatamente esse.

Ao falar sobre a importância que dava a sua participação no programa
(uma participação sem adicionais financeiros), ele diz:
Olha, é... eu acho que o formador, em si, ele era uma peça
fundamental, fundamental. Por que? Porque se ele não
conseguisse interagir com as turmas, os colegas
especialmente, porque éramos colegas, nós éramos
formadores, não recebíamos a mais por isso, tínhamos o
mesmo salário dos professores da rede estadual, o único
benefício que nós recebíamos era o quê? Era o conhecimento
que a gente estava ali aprendendo, tendo a oportunidade de
aprender mais e a gente tinha que conquistar aqueles colegas
que chegavam na sala desacreditado, cansado, como se diz, já
sem disposição pra enfrentar a sala de aula e a gente na sala
de aula nossa, do GESTAR, tentava inverter isso.
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Para reverter isso ele afirma que usava a
Motivação, o tempo todo. Motivação o tempo todo com as
atividades, orientando eles, participando. No GESTAR I nós
tínhamos um programa de visita aos professores, de assistir a
eles, de participar juntamente com eles que é uma coisa super
chata, tanto pra o formador como pro professor que está sendo
assistido, mas nós conseguimos através de... a gente chamava
... não chamava de fiscalização, nem de observação, a gente
chamava de parceria e eu mesmo dizia, professor, a gente tem
que ir na sua sala de aula; professor, a gente vai combinar o
seguinte: eu vou onde você quiser, o dia que você estive bem,
certo? A gente marca, se eu chegar na sua sala de aula e você
me disser, Mário, eu estou com uma crise de caspa, hoje, eu
vou embora, certo, e nisso a gente conseguia conquistar,
mesmo porque ela sentia confiança...

E fala sobre a relação de confiança que desenvolvia:
Nós desenvolvíamos essa relação de confiança. Ela não tava,
ela não recebia na sala dela uma pessoa estranha, ela
percebia que era uma pessoa que tava buscando observar pra
melhorar a performance.

E completa, falando sobre as orientações recebidas para estreitar as
relações com os professores cursistas:
Nós éramos... nós conversávamos, éramos orientados e
tentávamos dentro... trocávamos experiências entre nós, certo?
E como foi pra exatamente a gente tentar desenvolver cada
vez mais essa capacidade de saber chegar e conquistar aquela
pessoa pra que a gente entrasse na sala de aula sem ser, sem
ser estranho. [...] houve até um, dois lances, um que é quando
eu fui visitar uma professora, quando acabou a aula, aí eu fui
embora, certo? A aula dela realmente não foi, não foi legal, aí
um colega dela, de sala, me ligou, que era também cursista:
Professor Mário... Falei, o que foi? Fulano de tal, quando o
senhor saiu, desabou em choro, desabou em choro e não quer
mais voltar pra sala de aula e ficou... e ai eu voltei e conversei
com ela, certo? E fui resgatando aos poucos e no final ela
acabou sendo uma das boas, das melhores alunas do
GESTAR I. Outro lance interessante também que uma certa
feita eu cheguei na escola, na escola de gurizinhos, pequenos
na faixa de sete anos, e ai, a professora dando aula, eu
cheguei e sentei, e tal, e aí uma menininha sentada no fundo
da sala, eu sentei um pouco depois dela, eu fiquei parado, ela
virou pra trás olhou pra mim e fez, você não trouxe caderno,
não foi? Eu fiz não, ela falou, quer uma folha emprestado?
(risos), e mais existia nesse ambiente, nós criávamos um
ambiente favorável.
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Para Mário Tourinho, os professores, se sentiam à vontade:
Se sentiam à vontade [...]. Eu creio que... lógico que tem caso
que o professor realmente não se sente à vontade, mas, 90%
dos casos a gente conseguia trabalhar tranquilamente, mesmo
porque a gente dava retorno pra eles, a gente mostrava, olha
aqui você poderia ter feito assim, você poderia ter elaborado
dessa forma, e eles compreendiam que a gente não estava ali
pra fiscalizar, a gente estava pra enriquecer o trabalho deles.

Quanto à coordenação do Programa GESTAR, Mario Tourinho assim se
expressa:

A coordenação do programa tinha, acho, a característica do
programa, era todo mundo apaixonado, todo mundo era
apaixonado, desde a gestora principal até as coordenadoras,
eu falo de matemática, de língua portuguesa também, certo?
porque era a mesma pegada, digamos assim, e todos os
formadores. Então existia uma determinação, existia uma
paixão, existia um interesse e quando a gente se reunia era pra
criar, era pra fazer coisas novas, interessantes e a gente tinha,
a gente falava sempre o seguinte, a gente tem que conquistar
professor por professor, na sala de aula, conquistar o aluno
também, tentava desenvolver esse tipo de raciocínio.

Esclarece que não tinha como medir os resultados que observava em
sala de aula, mas diz que os professores narravam suas experiências e que a
Secretaria da Educação tinha alguns índices que indicavam melhoria, sendo
que as salas eram avaliadas após do término do curso.
Ao ser indagado se conseguiu aplicar tudo que planejava, Tourinho
responde:

A nossa formatação, certo? ela tem alguns aspectos
interessantes... ela era bastante dinâmica, inclusive na própria
formatação nós tínhamos duas colunas lá, uma de riscos
previstos e outra de possíveis soluções, então a gente quando
montava as oficinas, a gente media tempo, media o que ia
fazer naquele tempo, lógico que planejamento existe uma
variação e dentro daquele planejamento, daquela atividade a
gente discutia os riscos, os possíveis riscos, tipo assim, de
repente a gente vai tratar desse assunto o professor não sabe,
não se lembra, a gente faz o quê? Então a gente já ia com
algumas alternativas de solução pra aqueles casos, em todas,
em cada atividade existia essas alternativas de riscos
previstos, de riscos possíveis e possíveis soluções.
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Quanto ao registro de algum fato que tenha marcado significativamente
a equipe do programa, Mário Tourinho afirma:
Pessoalmente, o que marcou pra mim, bastante, além do que
eu já falei da dedicação do pessoal todo, a paixão, era a
questão da pratica, porque não era uma... a nossa formação
não era só de ficar ouvindo falar, era de fazer, nós
aprendíamos fazendo, além de precisar da parte teórica, a
gente tinha que praticar mesmo, que fazer, desde a
formatação, a gente tinha de aprender a fazer a formatação, a
gente tinha de elaborar aquela formatação, dentro daquele
tempo, daquelas condições, e depois a gente aplicava a nossa
própria formatação em forma de treinamento, em forma de
oficinas, pra... a gente mesmo se avaliar, via os pontos que
não estavam legais, que não estavam bons e dali saía a
formatação final.

Ao esclarecer onde ficava situado o Programa GESTAR, afirmou que,
inicialmente, no período do GESTAR I e começo do GESTAR II, a equipe
ficava na Secretaria da Educação, no CAB, mas após o incêndio ocorrido na
Secretaria, os integrantes da equipe foram deslocados para o Instituto do
Cacau, no Bairro do Comércio, onde ficaram por bastante tempo. Não sabia
dizer, entretanto, se todos os arquivo que existiam no GESTAR, os relatórios,
ficavam na Secretaria da Educação:

Na verdade, a gente não tinha acesso a essa parte da gestão,
mas mesmo quando nós estávamos no Comércio, a gestão
principal do programa ficava na Secretaria que era, no caso,
Patrícia Tanure que ficava lá, Patrícia mais os coordenadores,
e os formadores. E a parte mais, digamos, parte mais
técnica, ficava no Comércio que era onde preparavam oficinas,
onde se reuniam, onde treinavam.

Na visão de Mario Tourinho, a relação entre o GESTAR e o IAT não era
de subordinação, o que está em consonância com os depoimentos anteriores:

Me parece que, na época que estive, era o Anísio Teixeira que
dava apoio em termo de espaço, porque não tinha nenhuma
subordinação administrativa, pelo menos que eu saiba. O
GESTAR era subordinado diretamente a Secretaria de
Educação.
[...] Tudo acontecia lá, digamos, em termo de gestão, oficina,
treinamento; oficinas a gente fazia ou no IAT ou em outros
locais, em que a administração do GESTAR propiciava.
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Mário Tourinho esclarece ainda que

o GESTAR I, como abrangia professores de primeira a quarta
serie, na época, a gente só podia fazer dia de sábado, todos os
sábados, porque os professores é... tem aulas todos os dias,
de primeira a quarta, e são professores de várias disciplinas. Já
no GESTAR II, não, na época, o GESTAR, junto à Secretaria
de Educação influiu pra mudar os horários de AC, de todas as
escolas do estado.
[...] Primeiro, o GESTAR influenciou na Secretaria pra
Secretaria determinar que todos os ACs de matemática, por
exemplo, aconteceriam dia de terça-feira e os ACs de
português aconteceriam... não, minto, éee... eu não sei a
disposição exata, mas era assim: português segunda e terça,
ou terça, e matemática, quarta ou quinta, nas escolas, e pronto,
aí a gente conseguia montar as turmas de acordo com esse
critério. [...] Quarta ou quinta a gente vai chamar professores
de tal escola, de tal escola, de tal escola, eles vão estar em [...]
de AC. Invés de fazer o AC na escola, eles vinham pra o
GESTAR.

De acordo com Mário Tourinho, os professores cursistas eram
convidados para participar do GESTAR através das gestões da escola e quem
se carregava de toda essa parte era a coordenação do programa. O formador
não se preocupava com isso, ele já recebia as turmas prontas, inclusive com
definição da escola.
Afirma também não saber o motivo pelo qual foi mudada a coordenação
do GESTAR, por volta de 2007, dizendo que

[...] essas coisas a gente não tinha acesso. Poderia dizer que...
que em termos, em termo de matemática, em termos de... de
conhecimento, a mudança eu não considerei favorável, eu
acredito que o formato anterior era mais eficaz, era mais
produtivo, era mais apaixonante.

Ao final, Mário Tourinho fala sobre sua experiência com o Programa
GESTAR, do qual participou, até 2010, como professor formador:
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[...] eu acho que na minha vida de professor de matemática o
diferencial foi o GESTAR. Inclusive o concurso que eu fiz
depois, o conhecimento foi super, super interessante, muito. A
minha atuação em várias áreas acho que melhorou bastante
por conta da capacitação que eu tive.

Figura 11 - Professores formadores do Gestar com Cristiano Alberto Muniz, ao
centro, um dos consultores do FUNDESCOLA/MEC.

3.6 O GESTAR, na Bahia, na visão dos professores cursistas

Neste tópico, serão descritas, em síntese, as opiniões avaliativas de
alguns ex-cursistas do Programa Gestão de Aprendizagem Escolar – GESTAR,
de matemática, sobre o impacto desse curso em sua formação e atuação
profissional.
Foram entrevistados quatro ex-cursistas, escolhidos de forma a estarem
distribuídos em anos diversos, em que iniciaram o curso do Programa GESTAR
– GESTAR I e/ou GESTAR II – (2003, 2004, 2005 e 2007), sendo que os
mesmos participaram de pelo menos um dos dois cursos de formação.
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As 4 entrevistas realizadas foram apresentadas na ordem em que os
cursistas iniciaram a formação em exercício.51

Míriam Aparecida Issa52,

Tomou conhecimento do Programa GESTAR, em 2004, ano em que
também iniciou o curso, quando ingressou como professora na Prefeitura de
Salvador e foi convocada, juntamente com todos os professores da sua escola,
para participar do curso GESTAR. Primeiro, cursou o GESTAR I, de
matemática e língua portuguesa e, depois, o GESTAR II; este, inicialmente, o
de matemática e, depois, o de língua portuguesa. Quando indagada sobre o
que a motivou a participar do Programa, ela respondeu que foi em razão de
desejar aprimorar a prática pedagógica:

A priori, era somente pra gente melhorar... a nossa prática
pedagógica, era um apoio para gente melhorar a prática
pedagógica, então quando ... aconteceu isso a gente pensou
em ver como estava acontecendo, porque todos os projetos do
estado chegavam assim... chegavam de supetão, a gente fazia,
mas, no final da contas, a gente não via o resultado concreto
daquilo, e no GESTAR, não. O GESTAR 1, ele veio, e ele
mostrou varias vertentes de como a gente podia melhorar o
desempenho da gente, dentro da sala de aula, o que que a
gente podia fazer pra que esse aluno melhorasse e eu fiquei
muito satisfeita quando minha turma ganhou um prêmio do
Ministério da Educação, como um dos melhores resultados do
GESTAR do Ministério da Educação; então foi muito bom isso.
E, logo depois, eu fui pra escola do Fundamental II e aí surgiu
oportunidade de participar do GESTAR II e... eu fiz o GESTAR
II, aí o pessoal virou pra mim... e disse assim, Miriam, você
gestou duas vezes, eu peguei e disse assim, não gestei dois,
eu gestei três, que eu fiz o GESTAR I, que era português e
matemática, e fiz o GESTAR II, de matemática, e fiz o GESTAR
II, de língua portuguesa.

51

Os quatro ex-cursistas eram vinculados à rede pública de ensino. Desses, 3 tinham formação
inicial de magistério, sendo um deles formado também em pedagogia, e 1 era licenciado em
matemática. Todos estavam ministrando aulas em suas escolas no período em que fizeram o
treinamento.
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Ao ser instada a falar sobre o cenário do ensino ou educação
matemática, à época, ela afirma que era de dificuldades para trabalhar a
matemática no Ensino Fundamental I. Acrescenta que a professora formadora
trazia muita motivação para o grupo sobre as questões práticas do ensino e
mostrava as coisas que o professor poderia fazer, o que poderia ser mudado, e
ela considera que isso foi muito bom.
Ao responder sobre o que mais a marcou durante o Programa, ela
afirma:
Eu acho que foi muito mais a interação que a gente tinha, não
só com o material, mas uns com os outros, porque a gente
trocava muito, a gente tinha um momento que a gente trocava,
a gente levava, a gente tinha um dever de casa no GESTAR I,
a gente tinha o dever de casa, a gente tinha que escolher uma
das varias opções de atividades, a gente tinha pra trabalhar em
sala de aula e, no momento do próximo encontro, a gente ia
fazer uma inter-relação entre o que a gente escolheu com o
que o outro colega escolheu, e fazer esse debate, e aí ver o
que deu certo, o que deu errado, o quê que um fez, o que a
gente podia melhorar, e aí todo mundo dava sugestões, e eu
acho que isso enricou muito o trabalho, e isso mostrou, acho,
que todo mundo que fez o GESTAR I conseguiu enxergar as
disciplinas tanto de português quanto de matemática de uma
outra forma, ou de um outro ângulo, por conta disso, porque
todo mundo fazia as tarefas e ajudava o outro nesse outro
momento.

Quanto à existência de eventuais obstáculos durante o desenvolvimento
das atividades do Programa, ela afirma que esses não existiram, a não ser as
mudanças de local, considerando que não havia ajuda financeira. Ao ser
indagada sobre possíveis divergências entre a proposta pedagógica e aquilo
que foi colocado em prática pelo Programa, ela respondeu:
Não. A gente sempre conseguia fazer conciliar muito o que era
proposto na sala de aula e o que era proposto no material.
Ah!... existia assim... algumas dificuldades em que os alunos
não conseguiam atingir o que a gente esperava, e aí, no
momento em que a gente fazia essa inter-relação com os
colegas, a gente verificava que a possibilidade era por conta de
alguma dificuldade que um ou outro tinha com aquele
conteúdo, então a gente fazia esse apoio, a professora que era
formadora, pelo bem, dava muito esse apoio, era uma pessoa
que se colocava muito à disposição da gente pro que a gente
precisasse, ela tava sempre disposta a dar mais apoio, isso
aquilo outro, ela ia na escola, ajudava a gente, então era uma
pessoa...
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Ao ser questionada sobre se colocou em prática os ensinamentos
oferecidos pelo curso, ela respondeu afirmativamente:
Colocamos. Todos nós, todo mundo que era da escola, que
participou do curso, colocou em prática. Não só porque éee...
quando a gente tinha dúvidas e a gente falava que tinha
dúvidas, ela ia na sala ver com a gente o que a gente podia
melhorar, porque, na verdade, é assim... o professor tem
muitooo, muito pé atrás, em achar que o professor formador ia
lá pra fiscalizar o seu trabalho e, na verdade, não acontecia
isso, acontecia do professor formador ir na escola e ajudar; ela,
na verdade, ajudava na dificuldade que a gente tinha com o
aluno, muitas vezes, na sala de aula, a gente não conseguia
atingir aquilo que era esperado, porque, o aluno, ele tinha
deficiência em determinados conteúdos, [...] a gente não sabia
como melhorar esse desempenho do nosso aluno, e aí ela
trazia pra gente o que que a gente podia tá fazendo pra
melhorar isso. Então isso fez com que a gente melhorasse o
desempenho de nossos alunos.

Com relação ao que os alunos teriam perdido se ela não tivesse
participado do curso de formação, Mírian Issa afirma que:
Talvez eles não tivessem adquirido os conhecimentos
necessários para conseguirem galgar espaços melhores lá na
frente... eu acho que o meu desempenho hoje na sala de aula
é muito do que eu aprendi lá.

No que diz respeito ao GESTAR II, ela afirma que o processo foi
diferente daquele do GESTAR I, isso porque:
o GESTAR I foi uma paixão, na verdade, eu me apaixonei pelo
GESTAR por conta de exatamente disso... e quando eu já tinha
saído da escola, eu saí da escola em junho e meus alunos
receberam prêmio em novembro, como melhores alunos em
desempenho, por conta da aplicação do GESTAR na escola.
Então, foi muito gratificante saber que eu ajudei esses alunos a
conseguirem não só o conhecimento, mas o reconhecimento
nacional de que o projeto realmente deu certo. Quando ele é
feito com carinho, com amor e com dedicação, ele dá frutos.
[...]
O GESTAR II já não foi uma convocação, já foi diferente, foi um
convite, foi um convite da Secretaria para os professores, pra
trabalhar, com a GESTAR II, que estava iniciando, e aí eu
aceitei essa proposta, porque eu tinha me apaixonado pelo
GESTAR I.
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Em seguida, Mírian Issa faz uma comparação entre a qualidade do
material do GESTAR II e a do GESTAR I, dizendo que, apesar dos conteúdos
serem bons e do curso ter sido bom, o material não tinha a mesma qualidade
(era “xerocado”) e também se mostrou crítica em relação ao oferecimento de
incentivo financeiro para quem faz cursos dessa natureza:
Aí a gente veio como GESTAR II, logo depois, e eu me
surpreendi, porque o material não era da mesma qualidade;
apesar dos conteúdos serem bons, ele não tinha a mesma
qualidade, era um material xerocado, não era um material
encadernado, bonitinho, mas era um material xerocado,
xerocado, e ai me surpreendi muito e me disseram que..., não,
como era piloto, a gente ainda não tem um material impresso,
real e tal, então a gente está recebendo assim em xerox, e aí
fizemos o curso, o curso foi muito bom, mas pecou por conta
disso, e também porque os professores, como foi um convite e
já foi um convite assim... quem fizer, vai receber um incentivo
financeiro, né? por qualificação profissional. Então eu não vi o
comprometimento do fazer pedagógico e sim na aquisição para
receber o incentivo de 15% no salário.

Quando solicitada a esclarecer se os outros colegas tinham também
esse sentimento, ela completa:
Isso! Tanto que eu cheguei a comentar na sala de aula que
essa era uma das diferenças entre o GESTAR I e o GESTAR
II. Porque no GESTAR I, a gente fazia a prática pedagógica, e
no GESTAR II, os meus colegas não estavam fazendo a
prática pedagógica, eles estavam querendo... participando do
curso exclusivamente para receber um incentivo no final.

Ao ser questionada se o certificado do GESTAR I também não dava
esse incentivo, ela esclarece que, no seu início, a proposta do GESTAR I era
diferente:

Quando a gente começou a fazer, ele não foi proposto dessa
forma, ele foi proposto como uma forma de você melhorar o
seu desempenho pedagógico. Quando todo mundo terminou,
todo mundo recebeu o certificado com o conteúdo das
disciplinas, de tudo o que a gente fez, com a carga horária...
tudo bonitinho, tanto de português quanto matemática, então
foram assim... A gente recebeu o certificado e... a gente podia
dar entrada, tanto que eu dei entrada e não recebi, né? Aí fiz o
GESTAR II e vi essa diferença. Como a gente, no Gestar I, não
tinha feito por conta do incentivo, no GESTAR II, ele já vem
com a questão desse incentivo, e aí eu acho que pecou por
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conta disso, porque as pessoas começaram a fazer única e
exclusivamente por conta do incentivo.
Então não houve muito mudança no fazer pedagógico, por
conta disso, porque as pessoas estavam mais propensas a
fazer para receber e não pra mudar seu fazer pedagógico.

Ao esclarecer em que o GESTAR II mudou a sua prática pedagógica, ela
afirma:

Olha, o GESTAR II foi muito mais uma revisão do que eu vi no
GESTAR I, todo. Porque apesar do material ser... coisa... ele
trazia muito das atividades que a gente tinha feito no GESTAR
I. Só que, no GESTAR I, o material era dividido por conteúdo, e
no GESTAR II, não. No GESTAR II, o material não é dividido
por conteúdo, ele é mesclado dentro de cada módulo, todos os
conteúdos, então aí a forma de você ver fica muito ampla,
porém diminui o seu foco de conhecimento. Por que? Porque
você tá trabalhando com o todo e não com o micro, né? e no
GESTAR I, não. No GESTAR I, a gente trabalhou cada
módulo... conteúdo diferente. Cada modulo trazia pra gente
atividades que a gente tinha como colocar em pratica, aquele
conteúdo, por exemplo, geometria, a gente tinha uma infinidade
de atividades, que a gente tinha como desempenhar de
geometria, enquanto que, no GESTAR II, a gente tinha
geometria dividida nos diversos módulos, então quem tem
dificuldades, como muitos de nossos colegas, tem dificuldade
com geometria, ele não tira essa deficiência dele por conta de
que, a geometria, ela vem fragmentada em vários módulos.
Porque se a gente tivesse um material só de geometria, o
GESTAR II, a gente tivesse.... um módulo, como a gente tem
no GESTAR I, só de geometria, na verdade, a gente tem dois
módulos de geometria, geometria I e geometria II, então ele é
muito rico. O professor que tem dificuldade vai lá e vê, eu tenho
que trabalhar que conteúdo? Esse conteúdo? Qual é a minha
dificuldade? O que eu posso fazer pro meu aluno melhorar já
que eu tenho essa dificuldade? Se eu tenho dificuldade em
passar esse conteúdo, eu tenho que achar algo que vá me dar
suporte pra que eu possa passar pro meu aluno. Aí, nisso, o
GESTAR II pecou, porque ela veio realmente fragmentada nos
diversos, né? e o Gestar I, não, o GESTAR I vinha separado,
por conteúdo.

Acrescentou ainda que ficou difícil colocar em prática os conhecimentos
obtidos com o Gestar II por conta da fragmentação, ou melhor, da mesclagem
de diversos conteúdos dentro de cada módulo. E disse que o GESTAR II não
lhe acrescentou muito, apesar de a formadora ser uma pessoa maravilhosa:
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acrescentar muito, ele não acrescentou, apesar da formadora
ser uma pessoa maravilhosa, conheço, é... foram várias
professoras formadoras, né? mudou muito, acho que o
GESTAR II não foi tão prazeroso quanto foi o GESTAR I, por
causa dessas várias mudanças de formadores, a gente teve
vários formadores. [...]
Porque o professor mudou, o professor voltou pra sala de aula,
aí veio outro formador, a professora foi mudada, mandada pra
fazer outro projeto, e aí pronto...

Ana Rilza Ribeiro de Sousa Pinto53:

Tomou conhecimento do Programa GESTAR através da Diretora da
escola onde trabalhava e iniciou o curso GESTAR I, de matemática e língua
portuguesa, em maio de 2003. Quando indagada sobre a sua motivação para
participar do Programa, ela respondeu que foi por desejar que os alunos
tivessem um aproveitamento melhor e ao esclarecer o cenário da educação em
matemática, à época, ela afirma que, “como sempre”, a dificuldade era que os
alunos não tinham conhecimento das quatro operações, mas diz que:
eles não tinham tanta dificuldade, quanto hoje. O interesse
deles era sempre maior do que hoje, uma boa atuação, se
interessavam, mas a gente buscava cada vez mais uma aula
dinâmica que despertasse esse interesse do aluno.

Esclarece também que, durante as atividades do Programa, o que mais
a marcou foi o desempenho e o interesse dos professores formadores.
Completa afirmando que não houve diferenças significativas entre a proposta
pedagógica e aquilo que foi posto em prática, na sala de aula e que colocou em
prática os conhecimentos oferecidos pelo curso:

Sim, coloquei em prática, sim. Que despertaram a minha
vontade de não ser mais um mero coadjuvante nesse, nesse...
nessa forma de ensinar, mas elaborar assim, me serviu mais
pra fazer meus conhecimentos e me deu uma retrospectiva de
todos os conhecimentos adquiridos na minha caminhada, na
interação com meus colegas, e formadores, além da efetivação
de uma aprendizagem, participação, disponibilidade, interesse
53
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meu profissional, compreendendo meu papel social na escola e
da matemática na formação de meus alunos.

Disse também acreditar que, se não tivesse feito o curso, seus alunos
não teriam obtido novos conhecimentos na prática e finaliza agradecendo ter
tido a oportunidade de participar do GESTAR I e GESTAR II.

Leila Meire R dos S. Oliveira54

.
Tomou conhecimento do Programa GESTAR I, em 2004, através de
uma colega que trabalhava em uma escola estadual, enquanto ela trabalhava
em uma escola em processo de municipalização, onde era difícil chegar
informações da Secretaria de Educação do Estado. Fez sua inscrição do
GESTAR I diretamente na Secretaria da Educação, só tendo cursado o
GESTAR I, de matemática e língua portuguesa. Não cursou o GESTAR II, por
não ter interesse, em razão da proximidade da aposentadoria. Quando
indagada sobre o que a motivou a participar do Programa, ela respondeu que
foi pelo fato de acreditar que o professor deveria estar sempre atualizado.
Com relação ao cenário do ensino da matemática, àquela época, ou,
mais especificamente, às dificuldades que se tinha para ensinar matemática
àquela época, ela afirma que as “dificuldades eram grandes porque nós não
tínhamos assim... capacitação”. Afirma ainda durante o curso de formação
GESTAR I, o que mais a marcou foi a atenção dos professores formadores. De
acordo com a mesma, os professores sempre traziam novidades, e sempre
faziam visitas “pra saber [....] qual a dificuldade que nós tínhamos, e viam tudo,
elogiavam o que nós estávamos fazendo, entendeu?”. Ela afirma ainda que
não houve divergência entre a proposta pedagógica do GESTAR e o que era
colocado em prática no curso.
Ao ser indagada se colocou em prática os ensinamentos oferecidos pelo
curso ela afirma que:
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Não vou lhe dizer que..., que eu coloquei em prática, vamos
dizer, 100 % [...] É porque as vezes faltava material, a carência
de material pra confeccionar alguma coisa. Nós tínhamos
também até um caderno de atividade dos alunos, muitos
alunos não levavam, você entendeu? Essa assistência que
eles não tinham, assim...

Ela esclarece ainda que, durante a formação o curso GESTAR I, era
disponibilizado o material para a realização de oficinas, mas que, após o
término do curso, esse material não continuou a ser disponibilizado pela
escola.
Quanto às perdas que os alunos teriam tido se não houvesse ocorrido a
formação em exercício, ela afirma:

Eles... muita coisa, né? Porque a capacitação... a gente tem
sempre assim é... uma novidade pra transmitir a eles, atividade
lúdica, como matemática, eles acham que é difícil, mas com
atividade lúdica sempre os alunos me falavam assim... pró, eu
nunca aprendi matemática, estou aprendendo com você.
Porque eu sempre levava a eles assim... a importância da
matemática em nossa vida diária.

Jorge Luís da Costa Lopes55

Tomou conhecimento do Programa GESTAR II, em 2006, através de
colegas e iniciou o curso em 2007. Em 2006, soube que o GESTAR II trazia
novas ferramentas e metodologias de trabalho em sala de aula e considerou
que o Programa daria a oportunidade de ampliar seus conhecimentos:

Bom, eu, no ano de 2006, na primeira escola em que eu
trabalhei, eu tinha alguns colegas que já tinham conhecimento
do programa e eu estava ainda iniciando, ainda era estágio
probatório, e a informação que eu tive dos colegas é que,
através do GESTAR, eu aprenderia novas ferramentas de
trabalho pra matemática; a matemática é uma disciplina que
muitas vezes, só pelo nome, assusta o estudante, então se cria
muito um bicho de sete cabeças em cima da disciplina e a
informação que tive é que o GESTAR traria pra gente novas
55
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ferramentas e metodologias de trabalho, então eu descobri que
era em uma escola chamada ICEIA, o colégio ICEIA, que era
vizinho a mim inclusive estava bem pertinho, e houve um
incentivo da direção da escola e dos colegas pra eu participar.
[...] além da melhoria da minha capacidade técnica, eu iria
conhecer mais pessoas e ainda teria um incentivo financeiro ao
final do curso, então foi um pacote, juntar a fome com a
vontade de comer.

Ao ser instado a falar sobre o cenário de educação em matemática, à
época, ele afirma:

O que eu percebia, e eu ainda vejo um pouco com relação a
disciplina matemática, é que há um desinteresse e também
falta de informação das pessoas, porque o que se
convencionou é que Matemática é uma disciplina que é difícil,
isso é o que se convencionou pra todo mundo. Se você chegar
numa escola, você vai ver que o professor de educação física
todo mundo corre atrás, gosta, abraça, beija e os de
matemática é o que ninguém dá nem um bom dia, ou boa
tarde. Então já é uma imagem, eu passei por isso como
estudante de escola pública, cheguei a estudar em escola
particular também, mas a maior parte do que eu estudei foi em
escola pública, e inclusive na faculdade que eu estudei, pra
fazer o curso de licenciatura de matemática, eu via como era o
comportamento da maior parte dos professores formadores da
disciplina matemática, então tem um pouco disso, um pouco de
excesso de ... na minha opinião, excesso de vaidade de quem
domina a matemática para com os demais e isso acaba criando
um rótulo pra própria disciplina..

Ao responder sobre o que mais o marcou no processo de formação, ele
afirma que foi a colaboração entre os colegas:

Pelo menos com o grupo que eu participei, o que eu achava
muito interessante - e a gente tinha uma turma relativamente
grande de professores -, era a colaboração, a gente via
pessoas ali que estavam se conhecendo naquele curso, mas
que estavam sempre buscando, às vezes alguém tinha uma
dificuldade [...] e a gente tinha sempre um colega pra ajudar e
via que esse é que é o caminho, o caminho da cooperação.

E quando questionado se houve divergências entre a proposta
pedagógica e a prática do curso de formação, respondeu que não:
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Eu, pelo menos, não vi isso, não enxerguei. O que foi proposto
pra gente fazer... a dificuldade, às vezes, era questão de
tempo, mesmo porque a gente tinha as atividades e tinha o
tempo pra cumprir, ao passo que você tem toda aquela grade,
toda a estrutura do curso que você tem que trabalhar numa
sala de aula durante o ano, então, às vezes, havia um pouco
de conflito com relação a tempo mesmo, a prazo entre o que foi
pedido e o que foi apresentado pela gente, mas, basicamente,
foi isso. Eu colocaria o tempo como o grande inimigo.

Acrescenta que o material de apoio do programa poderia ter sido melhor
ainda se tivesse proporcionado também treinamento em novas tecnologias,
mesmo levando em consideração que o mesmo foi realizado há cerca de uma
década:
Eu vou dizer que o material de apoio ajudou, mas eu acho que
poderia ser melhor. Eu acho que ele... principalmente que a
gente tá numa era que as novas tecnologias estão cada vez
mais próximas, elas chegam antes no aluno, o estudante já tem
acesso a essa tecnologia antes da gente, inclusive, então eu
acho que o material que a gente recebeu, foi um material bom,
na época, claro, a gente está falando de um curso passado
alguns anos, mas foi bom pra época, mas que poderia ser um
pouco melhor e assim... como vou dizer, um pouco mais
específico, entendeu? Pra gente utilizar em sala de aula.
Ajudaria mais tendo em vista que a maioria de nós trabalhamos
40, 60, alguns conseguem trabalhar 80 horas, então eu acho
que a gente poderia ter tido um suporte de novas TICs um
pouquinho melhor apesar do que veio foi bom, o material que
recebi gostei.

Ao esclarecer se colocou em prática os ensinamentos oferecidos pelo
curso, ele afirma que o fator tempo foi prejudicial na formação do programa
devido ao excesso de informações, mas que o curso o ajudou muito, e muito
acrescentou à sua prática profissional:
Procurei fazer, não coloquei na integra, não sei se é possível
alguém colocar na íntegra, porque foram muitas informações,
mas procurei absorver o máximo e trazer comigo o máximo, o
que posso dizer é que o curso me ajudou muito, foi melhor eu
ter feito o curso pra minha vida momentânea... que eu estou
falando hoje de 2016, foi melhor eu ter passado pelo curso
GESTAR do que não ter feito, porque o que eu vi durante os
módulos algumas coisas que eu trago, eu já passei pra frente,
então valeu muito a pena.
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Em seguida, quando questionado sobre o que os alunos teriam perdido
se não tivesse participado desse curso de formação ele afirma que a proposta
de formação continuada para professores ofereceu a oportunidade de sair do
modelo tradicional e “engessado”:
Olha, se eu não tivesse participado desse curso, eu imagino o
seguinte, que eu traria mais - vou usar de novo um outro termo
que a gente está em um trabalho acadêmico, não seria
adequado - mas eu estaria mais engessado, fazendo meu
trabalho mais engessado, mais preso à literatura e aos
métodos com os quais eu aprendi na minha época de
estudante. E o GESTAR mostrou um... que a gente pode sair
da sala, que a gente pode atravessar a porta pra poder fazer
trabalhos, buscar, pesquisar; hoje a gente consegue rodar o
mundo numa tela do telefone móvel. Então, o GESTAR ajudou
muito por isso, porque mostrou que a gente pode buscar [...]
novos métodos, novos jeitos, novo jeito de trabalhar dentro da
realidade que a gente se encontra em cada sala de aula, então
foi muito importante, e essas coisas a gente não aprende na
sala de aula, a gente aprende em informações
complementares, em cursos de extensão, de especializações,
então, pra mim, foi muito importante. Eu acho que, se eu não
tivesse passado por isso, os alunos estariam - não vou dizer
que eu sou o professor perfeito, eu tenho muito ainda a
aprender - mas se eu não tivesse feito o curso os alunos
estariam estudando de uma forma ainda, como vou dizer... está
faltando a palavra
assim... uma forma mais tradicional,
estariam estudando ainda, não vou dizer como estudando a
cartilha, mas estariam ainda assim... de uma forma muito
tradicional e o curso me ajudou muito nisso, a trazer coisas do
dia-a-dia do estudante pra sala de aula.

Ao se referir à importância da formação continuada de professores, ele
destaca o papel do programa em sua formação profissional, mas critica o
formato utilizado nesses cursos de formação, que não retornam para verificar a
aplicação dos métodos aprendidos:

Eu achei a experiência muito boa como eu já falei algumas
vezes nessa entrevista, mas o... assim... a crítica que eu
posso, que eu vou fazer, é como tudo [que] eu já vi nesses 11
anos de estados, como eu já falei no início da entrevista, eu já
fiz vários cursos e todos eles não tiveram sequência, você faz o
curso, termina a formação, tome o certificado, vá lá dar entrada
no seu percentual e acabou, você nunca mais vai voltar ao
curso, não vai ter uma sequência, não vai ter um encontro,
poderia ter um encontro anual, uma coisa que você pudesse
fazer de tempos em tempos pra se trocar informações entre a
turma, entre o que foi aprendendo e o que poderia se trazer de
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novo pro próprio programa, então eu acho que é uma falha
dos programas todos, não é do GESTAR, isso não é exclusivo,
que todos os cursos - eu participei de vários no estado – todos,
quando se terminou o último dia, recebeu o certificado, acabou
por aí, cada um por si, e eu acho que isso aí é um desperdício
muito grande de tempo e dinheiro.

Síntese das reflexões dos atores principais (implementadores)

Neste espaço busca-se realizar uma síntese das reflexões dos atores
principais do processo, isto é, os implementadores do Programa GESTAR, de
matemática, na Bahia, representados aqui pela líder do Programa, por uma de
suas especialistas e por um de seus professores formadores. Em razão das
funções desempenhadas na equipe do GESTAR por esses 3 colaboradores,
seus relatos se mostram complementares em diversos momentos de suas
narrativas.
Para Patrícia Penteado, “esse projeto deu muito certo”, pois mobilizou
equipes escolares de formas diferentes, “trazendo inovações à sala de aula,
percebidas pelos alunos e pais”, apesar disso não ter sido mensurado, num
primeiro momento. Para ela, o principal era que a proposta do curso chegasse
à sala de aula, o que de fato aconteceu num processo que foi monitorado pela
equipe. Na sua visão, a proposta do GESTAR era apartidária, humanitária, e o
seu foco era o aluno, mas esclarece que, como gerente de ensinoaprendizagem do Programa GESTAR, ela tinha seu foco no professor.
Relembra que, no seu início, o Programa GESTAR I visou atingir 6.000
professores cursistas e que, ao longo do tempo, houve a ampliação desse
número. Quanto ao quantitativo de professores formadores, este passou dos
20 iniciais para 280, o que foi um aumento substancial. Para se alcançar tal
amplitude, conseguiu-se, inclusive, mudar a programação das chamadas
Atividades Complementares das escolas para um dia fixo - e não em algum dia
da semana - de modo a viabilizar as atividades do Programa.
A psicopedagoga Valuza Saraiva, por sua vez, relembra que o GESTAR
nasceu de uma proposta de Ministério da Educação para regiões Norte, Nordeste e
Centro Oeste do Brasil, por conta dos baixos indicadores de proficiência em língua
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portuguesa e matemática. Ela destaca que a iniciativa da equipe GESTAR, da

Bahia, de incluir o conteúdo de psicopedagogia no programa de preparação
dos professores formadores, foi uma proposta inovadora dentro do próprio
Programa GESTAR, e que, para ela, isso representou um diferencial em
relação ao que foi feito em outros estados. Acrescenta ainda que o papel da
líder do Programa foi decisivo para o sucesso alcançado pelo curso, pelo
menos no período em que ela o dirigiu (até 2007).
Valuza Saraiva recorda que, no ano de 2002, ainda havia, na Bahia,
muitas escolas de primeira a quarta séries, sob a responsabilidade do Estado.
Ela afirma que Patrícia Tanure recebeu o convite para gerenciar a
implementação do GESTAR, na Bahia, e formou uma pequena equipe para
trabalhar com as séries iniciais do Ensino Fundamental, à qual ela se integrou.
Fala com alegria do período em que preparou professores formadores nas 33
Diretorias Regionais existentes na Bahia, à época, dizendo acreditar que o
número de professores cursistas formados até o ano de 2005 foi da ordem de
10.000, aproveitando para sugerir que fosse feita uma pesquisa para
esclarecer se incentivos financeiros dados aos cursistas têm “relação com o
compromisso em aprender, a vontade, o desejo de ir para a frente”. Lembra
que o curso era dado aos professores formadores em horário normal da
semana, e os formadores davam os cursos aos sábados. Recorda que o
Programa GESTAR tinha também o acompanhamento e avaliação, não sendo
este somente formação, mas que houve uma lacuna na avaliação por conta do
número de pessoas e do número de profissionais que deveriam ser
acompanhados em sala.
Relembra que em 2003, “a Secretaria queimou” e a equipe ficou em
uma salinha no IAT e que depois conseguiu um espaço maior na DIREC 1B,
que ficava no Bairro do Comércio, no Instituto do Cacau (Uma quentura!).
Ficaram lá os especialistas, as supervisoras, parte da equipe de formadores de
Salvador e também Patrícia. Nas Diretorias Regionais havia também uma
salinha do GESTAR e em alguns lugares a sala do GESTAR funcionava dentro
de uma unidade escolar, mas sempre tinha a sala do GESTAR, onde os
formadores se juntavam, estudavam, se uniam para fazer seus estudos e os
seus planejamentos, e daí partirem para os polos de formação. Finaliza
afirmando que o trabalho dos professores formadores “era muito bacana, era
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muito alegre, era muito coeso e [era] uma equipe que se acreditava e
principalmente se respeitava muito...”
O professor formador Mário Tourinho, por sua vez, lembra que as suas
primeiras experiências com o GESTAR “foram todas maravilhosas”, a começar
pelo treinamento que recebeu, que, na sua visão, eram verdadeiras oficinas,
com prática, com dedicação e com construção de material. Relembra que o
GESTAR era ligado à Secretaria da Educação, mas que o IAT cedia espaço
para as oficinas serem realizadas lá, em razão de ser este um órgão do
Estado. Ele recorda que, todos os sábados, turmas de 30, 40, 45 professores
cursistas tinham encontro de formação e o índice de falta era mínimo. Do
mesmo modo que Patrícia Penteado, afirmou que, durante o GESTAR I, os
professores cursistas não recebiam incentivos financeiros e que, no caso do
GESTAR II, por se tratar de um curso com mais de 360 horas, os professores
cursistas, após terminarem o curso de formação, passavam a ter direito a um
acréscimo salarial de 15%. Para ele, entretanto, a motivação principal não era
o ganho salarial por qualificação profissional, mesmo que isso pudesse ocorrer
antes de sua chegada ao curso, pois a maioria dos cursistas, após o início do
curso de formação, logo esquecia ou deixava de falar no incentivo financeiro.
Para Mário Tourinho, o diferencial do GESTAR, de matemática, era a
busca da contextualização no tratamento da matemática. Para ele o professor
formador era a peça fundamental do GESTAR, pois a ele estava reservado
também o papel de conquistar os professores cursistas que “chegavam na sala
desacreditados... cansados, como se diz, sem disposição para enfrentar a sala
de aula”, afirmando que isso era revertido com motivação. Ele recorda também
que era criada uma relação de confiança entre os professores formadores e os
professores cursistas de modo que os professores cursistas se sentiam à
vontade com a presença do professor formador (avaliador) na sua sala de aula.
Mário garante que os cursistas se sentiam apoiados pelos professores
formadores e que estes se comportavam como parceiros dos professores
cursistas e não como avaliadores, como de fato, formalmente, eram. De forma
semelhante à Valuza Saraiva, para Mário Tourinho a coordenação do GESTAR
era o retrato do Programa, era todo mundo apaixonado pelo trabalho que fazia,
desde a gestora principal até os coordenadores. Afirma que não tinha como
medir os resultados que observava em sala de aula, e que se baseava no que
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os professores narravam e no fato de que a Secretaria da Educação tinha
alguns índices que indicavam melhorias. Além da paixão que a equipe tinha
pelo trabalho desenvolvido, Mário Tourinho afirma também que a “questão da
prática” o marcou muito, porque o curso “não era para só ficar ouvindo, era de
fazer”, isto é, aprendiam fazendo, concomitantemente com os estudos teóricos.
Finalmente relembra que a equipe do GESTAR ficava na Secretaria da
Educação, no Centro Administrativo da Bahia, mas após o incêndio ocorrido na
Secretaria, os integrantes da equipe foram deslocados para o Instituto do
Cacau, no Bairro do Comércio, onde ficou por bastante tempo. Lembrou
também do esforço da equipe do GESTAR para influenciar a Secretaria da
Educação a determinar que as Atividades Complementares, de matemática,
por exemplo, fossem realizadas, em todas as escolas, num certo dia (fixo) da
semana, o que facilitou a organização do curso. Ao concluir disse achar que na
sua vida de professor de matemática o diferencial foi o GESTAR.

Síntese das reflexões dos professores cursistas

Sintetizando os depoimentos dos 4 ex-cursistas sobre a avaliação que
faziam a respeito do curso oferecido pelo Programa GESTAR (GESTAR I e
GESTAR II), pode-se dizer que esses foram unânimes em afirmar que os
cursos foram muito bons. No que diz respeito ao GESTAR I, três dos quatro
entrevistados que dele participaram, mostraram-se bastantes satisfeitos com os
resultados do curso de formação. No que se refere ao GESTAR II, dois dos
quatro entrevistados que participaram da formação em exercício consideraram
que o curso foi muito bom, mas fizeram algumas ponderações. A escolha de
um entrevistado que participou dos dois cursos foi interessante para que fosse
possível fazer uma comparação entre os resultados dos mesmos. Houve
também convergência no que diz respeito à relação de confiança estabelecida
entre os professores formadores e professores cursistas, mas no que diz
respeito ao acréscimo salarial como motivação principal, houve divergência.
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Os professores cursistas e o GESTAR I

Mesmo considerando que o convite para participar do Programa soou
como uma convocação, os entrevistados revelam motivações diferentes para
suas participações. Para Mírian Issa, o que a motivou foi o desejo de aprimorar
a prática pedagógica, mas que, depois do curso de formação, o GESTAR I se
transformou em uma paixão. Ana Pinto diz que a sua motivação decorreu do
desejo de que os alunos tivessem um aproveitamento melhor, enquanto Leila
Oliveira afirma que foi devido ao fato de acreditar que o professor cursista
deveria estar sempre atualizado.
Quanto ao cenário da educação em matemática, na Bahia, à época,
Mírian afirma que esse era de dificuldade para trabalhar a matemática no
Ensino Fundamental, da mesma forma que para Ana Pinto, era, “como
sempre”,

os alunos não

tendo

conhecimento

das quatro operações

fundamentais, mas que não tinham tanta dificuldade quanto hoje. Para Leila
Oliveira, entretanto, a falta de oportunidade de capacitação era a grande
dificuldade da época.
O curso GESTAR I marcou os cursistas em diversos aspectos. Para
Mírian, o que mais a marcou foi a interação que existia entre os cursistas,
inclusive com o material usado. As lembranças de Ana Pinto e Leila Oliveira,
tinham o interesse, a atenção e o bom desempenho dos professores
formadores como a característica mais marcante do curso.
Os três entrevistados não viram divergências entre a proposta
pedagógica do Programa e o que foi realizado em sala e afirmaram também
que colocaram em prática o que aprenderam durante o curso de formação. Um
dos entrevistados ressalva, entretanto, que depois do GESTAR, a escola não
disponibilizava material de apoio, como fazia o GESTAR.
Na visão dos três professores cursistas, os alunos muito teriam perdido
se não tivesse ocorrido o curso de formação do GESTAR I, pois eles talvez não
tivessem adquirido os conhecimentos necessários para “galgar espaços
melhores”, dizendo que o seu desempenho em sala de aula é muito do que
aprendeu lá. Ana Pinto, por sua vez, ressalta que os alunos não teriam sido
beneficiados com os novos conhecimentos que ela adquiriu no curso. E Leila
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Oliveira afirma que os alunos não teriam tido a oportunidade de ver a
importância da matemática na sua vida diária.

Os professores cursistas e o GESTAR II

No que diz respeito às motivações para participar do GESTAR II, Mírian
Issa afirma que, no caso deste curso, o processo ou as motivações foram
diferentes. “Não foi uma “convocação”, foi um convite”, e ela o aceitou porque
tinha se apaixonado pelo GESTAR (GESTAR I). Afirmou também que os
conteúdos do Gestar II e também o curso em si foram bons, não tendo o
material, porém, a mesma qualidade de apresentação que o do GESTAR I,
pois era “xerocado”. Jorge Lopes, por sua vez, afirma que a sua motivação
para participar do GESTAR II (sem ter participado do GESTAR I) foi não só a
da melhoria da sua capacidade técnica, mas também o fato de que iria
conhecer mais pessoas, além de existir um incentivo financeiro.
No que diz respeito ao cenário da educação em matemática, à época,
Mírian Issa e Jorge Lopes não têm visões muito diferentes. Ambos viam
dificuldade para trabalhar com matemática no Ensino Fundamental (II), sendo
que Jorge afirma ainda que percebia certo desinteresse das pessoas em
aprender matemática por considerar essa disciplina muito difícil.
Ao responder sobre o que mais a marcou no curso e sobre possíveis
divergências entre o proposto e o executado, Mírian Issa, sugere que uma
diferença importante entre o GESTAR I e o II foi a existência do incentivo, e
acha que o GESTAR II pecou por conta disso e considera que o GESTAR II foi
mais uma revisão, só que com conteúdos diversos dentro de um mesmo
módulo, o que não ocorreu no GESTAR I. Considera que o GESTAR II não foi
tão prazeroso quanto o I, por conta de várias mudanças de formadores. Jorge
Lopes, por sua vez, afirma que foi a colaboração entre os cursistas, o que mais
o marcou no curso. Quanto às possíveis divergências entre a proposta
pedagógica do curso e o que foi realizado, Mírian Issa e Jorge Lopes
declararam que não houve divergências, sendo que Jorge ressalta que o fator
tempo foi o grande inimigo para a realização do que foi proposto. Ambos
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afirmam também que, no GESTAR II, foi difícil colocar em prática o que foi
aprendido por conta da fragmentação ou da mesclagem dos conteúdos dentro
de cada módulo. Jorge acrescenta que colocou em prática o que aprendeu no
curso, mas não colocou na íntegra, porque isso não seria possível.
Mírian não falou sobre o que alunos teriam perdido se não tivesse
existido o GESTAR II, mas Jorge afirma que, se isso tivesse acontecido, ele
teria ficado mais “engessado”, fazendo um trabalho preso aos livros e aos
métodos tradicionais e, a partir do GESTAR, viu que se podia usar novos
métodos, saindo assim do tradicional, trazendo coisas do dia a dia dos
estudantes, para a sala de aula.

Análise das reflexões dos atores principais (implementadores)

Esses atores históricos são unânimes em afirmar um quadro muito
positivo da experiência do GESTAR (GESTAR I e II). Os mesmos mostraram
satisfação e entusiasmo ao se referirem a essa experiência educacional,
deixando evidente que a mesma se configurou nas suas memórias como um
trabalho de cooperação, de comprometimento, de empenho e de conquistas,
tendo sido bem sucedido em razão do entusiasmo da equipe gestora, e de sua
capacidade de mobilização e convencimento, com destaque especial para o
desempenho da líder do Programa, Patrícia Penteado, que disseminou
confiança na proposta apresentada. Apesar do sucesso, não se pode dizer que
não houve também dificuldades, estas, porém, foram enfrentadas e superadas
com o trabalho de equipe e iniciativas arrojadas. Agregou-se a isso a iniciativa
única do acréscimo da psicopedagogia, iniciativa que se constituiu em um
diferencial em relação à proposta inicial do Programa. Um ponto de destaque
foi a percepção de que os professores formadores jogaram um papel decisivo
no sucesso do GESTAR, pelo menos no período pesquisado, tendo os
mesmos se sentido valorizados com as visitas de membros da equipe nacional
do mencionado Programa.
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Análise das reflexões dos professores cursistas

Os cursos do GESTAR (I e II) se configuraram nas memórias desses
atores históricos como uma experiência que marcou profundamente suas vidas
profissionais, especialmente o GESTAR I.
Todos reconheceram o crescimento profissional que esses cursos
proporcionaram e que também os seus resultados foram incorporados às suas
práticas pedagógicas. Para os professores cursistas, o sucesso pedagógico do
Programa foi consequência da dinâmica da equipe formadora, que era
motivadora, entusiasmada e disponível para ajudar, num verdadeiro trabalho
de parceria, fornecendo, inclusive, materiais e outras condições para a
execução das atividades do Programa, tais como as oficinas. O professor
cursista sentia-se acolhido em todas as suas dificuldades, inclusive na
formulação de provas em consonância com as novas metodologias. A
oportunidade de troca de experiências entre colegas cursistas na mesma
situação de sala de aula também foi muito valorizada. O ponto comum em
todas as entrevistas dos cursistas foi a convicção de que os professores
formadores fizeram a diferença. Professores cursistas também criticaram a
metodologia utilizada no curso GESTAR II, isto é, a forma como foram
apresentados os assuntos, por conta do que chamaram de fragmentação ou
mesclagem de diversos conteúdos dentro de cada módulo.
.
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CAPÍTULO 4

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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CAPÍTULO 4
Considerações Finais

Chega-se então ao momento de se fazer uma reflexão sobre os
principais temas tratados neste trabalho, tendo em mente os seus objetivos.
A partir do que foi exposto ao longo do texto é possível perceber que,
nas três décadas que se seguiram à criação do Instituto Anísio Teixeira, houve
uma variedade de iniciativas, por parte desse Instituto, visando ao
aperfeiçoamento de professores e, portanto, à melhoria da qualidade de ensino
em nosso Estado. Essas iniciativas estavam em concordância com o momento
educacional vivido pelo Brasil (e pelo Mundo), caracterizado pelas novas
demandas educacionais advindas do esgotamento (caracterizado pela perda
de lucratividade e de rentabilidade), na década de 1970, do modelo fordista de
produção até então dominante. Muitas dessas iniciativas foram dirigidas
diretamente à melhoria do ensino da matemática, envolvendo professores da
1ª a 8ª séries do Ensino Fundamental, e outras dirigidas ao aperfeiçoamento de
professores do ensino médio, tendo essas últimas ocorrido, particularmente, no
início da década de 2000.
É possível perceber também que a chegada do Programa GESTAR à
Bahia, no início da década de 2000, foi uma iniciativa importante para a
melhoria do desempenho dos alunos nas disciplinas de língua portuguesa e
matemática, cujos indicadores de proficiência revelavam-se, à época, muito
baixos nas regiões menos desenvolvidas do Brasil, entre as quais se incluía, e
se inclui, a Região Nordeste.
Por outro lado, para melhor entender a chegada do Programa GESTAR,
à Bahia, foi mostrado, no Capítulo 1, que sua origem remota se encontra nos
acordos de financiamentos firmados pelo Governo brasileiro e o Banco
Mundial. No final dos anos sessenta, em plena Guerra Fria, havia um largo
reconhecimento do fracasso da via predominantemente militar seguida pelos
Estados Unidos no Vietnã e, como consequência, a estratégia do governo
americano de contenção do comunismo, empregada desde 1947, foi
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progressivamente substituída pela estratégia da segurança como produto do
desenvolvimento econômico. Essa reorientação da política externa americana
repercutiu também nas prioridades de financiamento do Banco Mundial,
levando-o, a partir da década de 1970, a dirigir mais recursos para
financiamentos de projetos em áreas sociais de países menos desenvolvidos
do Globo. Um desses acordos com o Governo brasileiro foi programa Fundo de
Desenvolvimento da Escola (FUNDESCOLA, I, II e III), no qual se inclui o
GESTAR.
Em que pesem as informações prestadas pelos Relatórios de Atividades
do Instituto Anísio Teixeira serem, essencialmente, descritivas, essa limitação
não

impediu

que

fosse

projetada

uma

visão

geral

das

iniciativas

contemporâneas tomadas por esse Instituto, ao longo das três primeiras
décadas de sua existência, principalmente pelo fato de que muitas de suas
inciativas no campo da educação matemática foram complementadas por
outras fontes documentais. Merecem destaque as contribuições de Martha
Maria de Souza Dantas, Nilza Rocha e Edna Brito de Araújo, através do projeto
“O Ensino de Matemática da 5ª a 8ª séries do 1º grau” com aplicação nos anos
de 1987 e 1988, na Escola Parque – Escola Classe I, II, III e IV, com o objetivo
de “reciclar professores de 5º a 8º séries do 1º grau no ensino de matemática”.
E também as contribuições de Robinson M. Tenório, Nildon C. S. Pitombo,
Ismar S. de Jesus e André L. Mattedi Dias, através do projeto “Subsídios
Substantivos para o Ensino da Matemática – Etapa I”, que objetivou repensar o
conteúdo substantivo de matemática para o ensino de 1º e 2º graus, de forma
histórico-crítica, através da elaboração de textos didáticos de Matemática, com
ênfase nos aspectos históricos e sociais de tal conhecimento e que mais a
frente resultou na elaboração do livro
caminhos da matemática

na

“Aprendendo pelas raízes - alguns

história”. Uma

outra

contribuição ficou

consubstanciada através da publicação das séries ESTUDOS IAT e
CADERNOS IAT, que representaram para a educação no período um
importante meio de divulgação das reflexões e atividades educacionais
desenvolvidas no Estado.
No que diz respeito, especificamente, ao Programa GESTAR, de
matemática, na Bahia, a escassez de documentação dificultou, mas não
impediu que, na medida do possível, fosse reconstruído o processo de sua

182

implementação em nosso Estado e também fosse exposta a configuração que
essa formação em exercício adquiriu na memória dos professores cursistas, os
quais se constituíam no público-alvo imediato de seu interesse. Os atores
históricos responsáveis pelo desenvolvimento desse Projeto, na Bahia, foram
unânimes em considerar essa formação em exercício muito rica e bem
sucedida, especialmente experiência do GESTAR I. No caso do GESTAR II,
houve ponderações importantes por parte dos professores cursistas quanto à
eficácia da proposta didática, a qual estava pautada na teoria dos campos
conceituais, de Gerard Vergnaud, e no currículo em rede, que serviram de
referência também para a produção do material didático.
Para finalizar, podemos dizer que os objetivos deste trabalho foram
alcançados na medida em que foi realizada a análise histórica das iniciativas
contemporâneas para a formação de professores de matemática, na Bahia,
com ênfase nas contribuições do Instituto Anísio Teixeira e no Programa
Gestão de Aprendizagem Escolar (GESTAR).
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ANEXO 1.A

PATRICIA MAGALHÃES TANURE PENTEADO
(Entrevista revisada pela entrevistada)

Entrevistada: Patrícia Magalhães Tanure Penteado (PP)
Entrevistadora: Helaine da Silva Souza (HS)
Cidade: Salvador
Data da entrevista: 27/08/2015

[HS] – Patrícia, conte-nos sobre o Gestar na Bahia.
[PP] – Em 1999 a SEC – Secretaria de Educação do Estado da Bahia em
parceria com o Banco Mundial desenvolveram o Programa de Gestão a ser
implementado nas redes municipal e estadual. Seria uma implantação piloto
com ampliação moderada e estudada. Eram 5 projetos que permeavam o meio
educacional de forma a contribuir com todos os envolvidos: Gestão das
Secretarias Municipais de Educação – Foco: Secretarias municipais; Gestão
Escolar – Foco: Diretorias escolares; Correção do fluxo escolar 1ª a 4ª – Foco:
Professores; Correção do Fluxo Escolar de 5ª a 8ª – Foco: Professores;
Avaliação externa – foco: Aluno. Para implantação da proposta foi contratada
uma equipe com experiência em Gestão para progressivamente atender a 86
municípios que assinaram acordo com a SEC, o FUNDESCOLA –
Departamento de Projetos Educacionais - do Ministério da Educação com
expertise em projetos que alavancassem os resultados educacionais, estava
desenvolvendo um Programa de Gestão da Aprendizagem Escolar – GESTAR.
Fui convidada para desenvolver o Programa em caráter piloto na rede estadual
em 56 escolas e validado através dos resultados da avaliação diagnostica atuar
em sua expansão na rede estadual e municipal. Desta forma migrei do
Programa de Gestão Municipal, onde atuava na região de Porto seguro e
posteriormente na região do Baixo Sul, com prefeitos e secretários municipais
de Educação, para trabalhar com o coração da aprendizagem, com o
específico, que trata DO COMO FAZER do professor. Esse professor precisava
ser conhecido em sua essência. Seria ele a pessoa certa no lugar certo para a
demanda atual dos alunos?
Então o Gestar veio para a Bahia fazer o piloto seguindo a trilha do Acre,
primeiro estado que desenvolveu a estratégia. O Fundescola prioriza o
atendimento a estados mais necessitados em apoio e expertise. A populaçãoalvo do GESTAR é constituída por escolas de Ensino Fundamental localizadas
nas Zonas de Atendimento Prioritário (ZAP) das regiões mencionadas acima,
atendidas pelo Fundescola – Fundo de Fortalecimento das Escolas. Esse
projeto deu muito certo! Na implantação foram contratadas 4 especialistas (dois
na área de língua portuguesa e dois na área de matemática) e selecionados,
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20 formadores da própria rede de ensino para formação junto a equipe
Nacional e fomos a área.
A proposta foi muito bem avaliada, pois mobilizou as equipes escolares de
forma diferente e trazendo inovações à sala de aula, percebidas por alunos e
pais. Deu certo? Deu! Comprovando este resultado, como é que é esse deu
certo? A gente conseguiu ver uma melhora? Não dar pra você mensurar
naqueles dois anos de teste o resultado na ponta que é o aluno porque é um
processo. Você vai desenvolvendo o professor até que isso se transforme em
ação do aluno demora um pouco, mas já se sentiu uma mudança na qualidade
da aula, na diminuição da evasão, na ausência injustificada, na falta do dever
de casa, na apresentação de sequência lógica para apresentação de
resultados, na valorização da leitura, poesia, cantigas. O Programa Gestão da
Aprendizagem Escolar apresenta-se como um conjunto de ações articuladas a
serem desenvolvidas junto a professores habilitados para atuar nos quatro
anos iniciais do Ensino Fundamental, que estejam em exercício nas escolas
públicas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. Nesse
contexto, o GESTAR tem a finalidade de contribuir para a qualidade do
atendimento ao aluno, reforçando a competência e a autonomia dos
professores na sua prática pedagógica.
[HS] – E vocês mensuraram isso através das escolas que vocês
acompanharam?
[PP] - Das escolas, dos gestores dos alunos e do próprio professor dizendo
assim: eu sou outra aqui. A elaboração de provas, a elaboração de testes, o
retorno do aluno não só pontual numa avaliação mas processual durante todo
encaminhamento, então tudo isso foi sendo visto como mudança de
perspectiva e ai se acreditou, que na avaliação diagnóstica, que era uma
ferramenta de Gestar, que já ia ser sentindo isso na ponta com o aluno, desta
forma o estado da Bahia acreditou na proposta e expandiu a proposta.
Disseminado através do apoio do Banco Mundial o Programa para 6000
professores cursistas para rede estadual. Seriam quantas escolas pudessem
ser, mas o foco era disseminar o Gestar para os professores. A de primeira à
quarta série de competência da rede municipal, então na rede estadual este
público foi menor. A estratégia validada, o Fundescola desenvolveu o GESTAR
II – de 5ª a 8ª que também foi desenvolvido na rede estadual em um piloto, na
mesma época da expansão do GESTAR I. O GESTAR II foi testado em vinte
escolas e recebemos o material do Fundescola, todo apoio as formações
continuadas dos especialistas eram feitas aqui, a gente com esse recurso do
Banco Mundial, que investiu pesado mesmo não negou nada, a gente
conseguia trazer os especialistas que fizeram os manuais de Gestar pra dar
aulas pros nossos formadores então as pessoas daqui fizeram contatos com o
embrião mesmo, aquele que sentou, pensou e elaborou o material, como você
deve conhecer tudo a AAA do aluno, a do professor , [...] tudo aquilo ali, todo
aquele pessoal que sentou e se debruçou naquilo foram as pessoas que
fizeram a formação dos formadores daqui, então deu muito certo por conta
disso ai, porque a motivação e o entusiasmos não eram apenas da gestão
local, vieram as pessoas de fora fazer esta corrente ai,
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[HS] – É mesmo? Inicialmente eram quantas pessoas, da sua equipe, que você
montou?
[PP] - Na minha equipe a princípio eu tinha 28 pessoas porque quando iniciei o
Gestar eu entrei com alguns projetos que vinham em parceria pelo Fundescola,
psicopedagogia, Escola Ativa.
[HS] – Que deviria existir até hoje ...
[PP] - A psicopedagoga, a gestão da coordenação pedagógica da escola que
foi um projeto que não foi a frente, e um projeto de... da alfabetização, então a
gente entrou com estes pilares, desta forma tínhamos duas especialistas em
alfa, duas em psicopedagoga, formamos uma equipe multidisciplinar para atuar
em conjunto. Depois só ficou de fato o Gestar porque ele era o provocador
mesmo. Após a expansão feita pelo Banco Mundial, aos 6 mil cursistas a gente
chegou a 280 formadores em todo estado da Bahia. Então as Diretorias
Regionais –DIREC- atuaram de forma brilhante neste processo. Auxiliaram na
seleção dos formadores e supervisores locais. Os especialistas do programa
faziam provas, no processo seletivo dos formadores, não só prova escrita,
como também a prova de conteúdo e de expressão pra ver se as pessoas
conseguiam dominar uma turma de professores e não só de alunos.
[HS] –Então vocês tinham contato muito próximo com o MEC?
[PP] - Muito próximo com o, Fundescola. Um grande parceiro. A gestão do
Fundescola estava em contato constante conosco.
[HS] – Então vocês acreditavam que aquele projeto ia ser... assim... a grande...
o grande passo para... a equalização da educação ou pra melhorar,
principalmente professor quando você falou sobre a formação?
[PP] - Achei... e vou dizer a gente tem certeza que isso ai... é... a peça chave.
A gente que eu digo àquela equipe que teve ali comigo e fez este processo
nascer, entendeu que a ruptura que existe entre o conhecimento e o
observando que é o aluno está neste fio que é o professor. Se a gente não fizer
que este elo seja forte o outro larga e vai embora. Porque as demandas
externas são muito maiores... a pobreza, a necessidade, a droga, o trabalho,
enfim, tudo que compete e que não é pouco, está lá fora chamando... vamos
por aqui, pra esse lado de cá, mas se você tiver uma pessoa lá dentro que faça
esse norte, segurar, acontecer, a gente consegue fazer a mudança e a gente
viu isso ai. Foi muito bonito, emocionante e interessante. Quando nossa fase
no Gestar acabou eu fiquei na expectativa de ter alguém no comando com este
foco e sensibilidade...
[HS] –Você ficou no Gestar até quando?
[PP] - Eu fiquei no Gestar até em 2007.
[HS] –Foi na mudança do governo...
[PP] - Isso, eu fiquei na secretaria de educação até 1999/2007 fechando esse
processo depois outras pessoas deram continuidade e eu não tenho como... eu
não tenho conhecimento para lhe dizer o que foi bom ou ruim a partir de então.
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O que posso lhe dizer é que a proposta embrionária de mudança não tinha
partido, não tinha política, não tinha partido. Não, aquela proposta era
humanitária, a gente queira ajudar o outro a melhorar, o professor
principalmente, o foco do Gestar era o aluno, o meu foco era o professor
porque eu acredito que se você não fizer o que você faz, todo o dia, com muito
desejo, você não vai fazer bem, não vai ser feliz e o resultado vai sair muito
ruim, então se você está mal no lugar onde você está: saia fora, principalmente
se você trabalha com gente porque o outro não tem nada a ver com sua
escolha ruim! Encontrei muita gente que me questionava: Sou concursada...
Como sair da sala????... É respeito ao próximo. Outras funções existem em
uma organização escolar, de apoio e suporte e não apenas a sala de aula! Tem
um mundo de trabalho burocrático na escola, faça!! Fique atrás da mesa, mas
não fique na frente de gente, porque gente precisa de quem lhe alavanque.
Ahhh... O mundo está aí convidando a fazer e participar de um monte de coisas
e se você não alavanca o outro você e fica parado onde está, não só emperra o
outro como o desestimula! Então a equipe acreditou naquele momento, uma
oportunidade, você vai mudar porque o outro precisa de você, porque o seu
resultado é esse, porque essa vida só existe aqui, faça o melhor que você
puder, enfim ... então assim todo mundo que dizia não eu sou professor porque
no município onde eu trabalho não tenho outra coisa pra ser, ahhh... me
matava isso, então assim você está ali na frente de gente porque você não tem
o que fazer?
Vamos traduzir isso ai, olha a responsabilidade... então eu acho que eu fiz
muita gente refletir sobre a profissão, mas também acho que muitos meninos
tiveram melhores professores! A gente precisa mostrar ao outro o tamanho da
responsabilidade que é. As crianças fazem força, principalmente as da zona
rural, pra chegar numa escola, ter acesso, chegam atrasados, uma hora, vão
procurando uma merenda que não existe que não tem, vão procurando uma
professora que não existe e vão procurando um afeto que não encontram...
então assim, você me filtre ai em meus discursos, mas é impregnado de coisas
assim... Emoção mesmo, porque a gente fica tomando a briga pra gente.
Então, aquele que é professor formador da zona rural, vai ter que ser “o cara”.
Vamos fazer acontecer. Então esse negócio foi o máximo essa emoção foi
tomando conta do estado, e as nossas, as nossas certificações, dos 6 mil
cursistas foram verdadeiras festas, celebrações à vida!
[HS] –E vocês tinham recursos pra ir pra essas cidades no interior?
[PP] - O Banco mundial financiava tudo. Toda a proposta de trabalho, material,
diárias do formador, que moravam na região para que isso não onerasse muito
e que a gente pudesse dar assistência. Então eles ficavam situados na direc,
se tivessem condição fazer a formação de um município de maior porte ou ter
um formador local, mas a rotina de trabalho deles era fazer uma formação que
geralmente era nos sábados à tarde e durante a semana observação em sala
de aula. Assim os formadores faziam todo o processo de oficina durante quatro
horas no sábado, e durante a semana ele ia visitando cada cursista dele na
sala de aula. Passava duas horas na sala de aula em cada aula, se tivesse 3
cursistas numa escola ele ia fazendo esse rodízio. A gente fazia o máximo para
que cada formador tivesse na sua sala no máximo 25 alunos, 25 professores
cursistas.
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[HS] – Então vocês interferiam na quantidade de alunos até na qualidade
dessa atuação do professor...
[PP] - Isso, então a gente fazia com que esse professor tivesse condições de
desenvolver aquilo que ele desenvolvia nas oficinas com material: sucata,
lúdico... enfim ... todo aquele material que ele também recebia, as oficinas
todas a gente passava o material pra eles, ele tinha que desenvolver e o
público tinha que ser mais ou menos o número similar ao que ele via pra que
ele pudesse desenvolver.
[HS] – Então a realidade do curso tinha que ser aplicada também em sala de
aula...
[PP] - Tinha que ser aplicada na sala de aula...
[HS] – E vocês monitoravam isso?
[PP] - A gente monitorava isso e adaptava quando não conseguia mas não
deixava fugir muito a regra pra que aquela ação não se perdesse...
[HS] – Então vocês tinham um poder de interferência diretamente na escola...?
[PP] - Tinha poder de interferência! Porque quem aderiu ao Gestar não era o
professor era a escola. A gestão escolar aderia ao Gestar e a gente convidava,
dentro daquele universo que foi aceito, quem gostaria de participar, também
não era obrigatório, depois é que a secretaria começou a reconhecer aquele
professor que trabalhou e fez por onde de se melhorar tendo reconhecimento e
um y em seu salário, mas eu não sei nem quanto isso chegou a ser porque no
meu tempo não se começou a pagar só depois que eu soube que sim
[HS] – Então inicialmente o Gestar não dava certificado era só um curso de
capacitação?
[PP] - Não, não... ele sempre deu certificado, mas este certificado não era
vinculado a melhoria salarial
[HS] –Não era...
[PP] - Não, depois foi que na gestão de Anaci Paim, que eu não lembro qual foi
o período foi que isso foi efetivado
[HS] –Então foi depois de 2007?
[PP] - Não, Anaci Paim foi antes.
[HS] –Já mudou o governo, né? Então até 2006...
[PP] - Neste período houve a manifestação da secretaria de tornar oficial que
todo o professor cursista que tivesse o seu certificado, e por isso o certificado
era uma luta, ele iria ter uma h ai em seu salário pra ter como reconhecimento
de formação continuada e melhoria na proposta de trabalho
[HS] –E você acha que depois disso, é, tiveram mais professores com
interesse de fazer?
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[PP] - Eu acho que isso ai é um fato motivacional, não pode se dizer que não é,
agora ele não é um fator diferencial, ele é ponte motivacional, dentro desse
olhar é que as pessoas que estavam na frente do Gestar como formadores e
especialistas é que ficavam tentando fazer o filtro e algumas pessoas não
foram certificadas, por conta das faltas, do trabalho de formação de curso do
quinto e oitavo que tinha que ter, então assim, a seriedade... a proposta... pode
ser que até de fato ele não tenha ficado contaminado, porque a gente não
consegue o todo, mas ele naquele momento ele fez parte de uma onda que foi
se melhorar pra tá junto daquilo ali e alguma coisa deve ter ficado em cada um
[HS] – ai você ficava na Secretaria de Educação? Você ficava lotada lá..,?
[PP] - Na verdade o meu QG era a secretaria de Educação e depois que ela
pegou fogo a gente veio pra Direc aqui, a secretaria não tinha espaço pra
gente, o setor foi montado por nós, a gente foi limpando, lavando, comprando
vassoura, pano de chão porque se não a gente não ia conseguir, mas
ocupamos uma área lá e no final a gente conseguiu voltar pra lá, dentro do
Projeto Bahia, que era o projeto do Banco Mundial, né, porque o Projeto Bahia
era um projeto enorme que tinha de melhorias de instalações físicas... em
todos os aspectos e era um setor grande dentro da secretaria
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ANEXO 1.B

VALUZA MARIA SARAIVA
(Entrevista revisada pelo entrevistado)

Entrevistado: Valuza Maria Saraiva (VS)
Entrevistador: Helaine da Silva Souza (HS)
Cidade: Salvador
Data da entrevista: 16/05/2016

[HS] –Valuza Saraiva vai falar como foi um pouco da implantação do Gestar
aqui na Bahia, né, seu depoimento.
[VS]- O Gestar nasce de uma proposta de Ministério da Educação nas regiões
Norte, Nordeste e Centro Oeste do Brasil por conta dos baixos indicadores de
proficiência em língua portuguesa e matemática. Apesar de na época a gente
não ter a prova Brasil, haviam outras avaliações que apontavam a baixa
proficiência dos alunos nessas regiões. Lembro que Wilsa que coordenava o
Programa no Ministério da Educação, Nilza Bertone era especialista de
matemática, Antonieta especialista de Língua Portuguesa. O Programa se
organizou inicialmente em municípios que se interessaram e Salvador era um
dos municípios que fazia parte, eu lembro que Ana Tedesco, assessora chefe
do município na época e falava com muita empolgação do Programa em um
vídeo.
Aqui para o estado, no ano de 2002, ainda haviam muitas escolas de primeira a
quarta série. Patrícia Tanure foi convidada a gerenciar o Programa. Ela não era
uma pessoa do quadro efetivo da Secretaria, mas já trabalhava na SEC
acompanhando municípios. Ela tinha um grande destaque como liderança
também por ser pedagoga da área de recursos humanos. Era voltada para
linha da administração e veio coordenar com essa dimensão evidenciada.
Formou uma equipe de pessoas: Fátima Medeiros, Cássia Carvalho, Rute
Moura, Dilma, Telma Bulhões e Adriana de matemática, Paulo Jorge de Língua
Portuguesa, Nildete Reis de Língua, Valquíria Luzia de matemática.
Essa pequena equipe foi formada e nós começamos um trabalho com as séries
iniciais do ensino fundamental e, como eu desenvolvia um trabalho como
pedagoga, com a metodologia da matemática, um trabalho chamado “A pratica
reflexiva da matemática” embasada em Ubiratan D´Ambrósio, Delia Lerner,
Cecília Parra, Sara Paim fui convidada a desenvolver essa atividade num
processo formativo. Fui convidada pra fazer uma entrevista e compus o quadro
de formadores.
Comecei a trabalhar a metodologia da matemática na formação de professores
das séries iniciais. Depois, entre um componente curricular e outro, trabalhava
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com a psicopedagogia. Eram oficinas formatadas para pensar cursos,
“problemas” dos estudantes e possíveis dificuldades que a gente pudesse
detectar. Lembro que tinha o caso de Josué numa dessas oficinas, além de
outros casos. O estudo de caso, os jogos e outras práticas, desenvolvíamos
com professores pra trabalhar não só os aspectos atitudinais de cooperação
mas a própria cognição e era, enfim a psicopedagogia. Dava um upgrade entre
um caderno e outro. Um fundamento era: da prática para a teoria e da teoria
para a prática. As concepções de educação eram enfatizadas sempre.
Foi feito um projeto piloto e muito bem avaliado pelos próprios profissionais da
rede. Assim, para compor o quadro de formadores, tinha que ser do quadro
efetivo - isso era uma premissa do MEC. Esse critério ajuda até hoje porque
quando se pede pra formar o quadro de formadores, por exemplo pra o Pacto
pelo Fortalecimento do Ensino Médio (2014-2015) se exige que seja do quadro
efetivo. Essa concepção se inicia com o Gestar, Praler, com outros programas
que o MEC oferecia e serviram como base. A capilaridade do Programa
aumentou e foi feita uma seleção de formadores em cada regional. Formadores
de língua portuguesa e matemática.
Não preciso os números de cada área, mas matemática um pouco menor do
que em língua portuguesa, devia ter uma média de 200 formadores, não
lembro exatamente, mas todas regionais nós tínhamos pessoas de língua
portuguesa e matemática e fazíamos o processo informativo em polos. Quando
começamos a trabalhar com quinta a oitava, o processo formativo para
psicopedagogia nós nos interrogamos e Patrícia concordou, refletiu e chamou
pra trabalhar nesse processo, eu e Cristiane Ferreira. A gente ficava somente
com a chama “psico”, porque de quinta a oitava já não ia dominar matemática.
Entrava ai conceitos mais elaborados, apesar de continuar fazendo processo
informativo junto ao MEC com matemática e com língua portuguesa e mais
matemática mas eu não domino o conceitual da matemática. Trabalhava a
metodologia e de alguma forma aprendia muito com os matemáticos e também
devia ensinar alguma coisa por conta do processo metodológico.
Dai nós, aqui na Bahia, formatamos um processo com a psicopedagogia
separado, um trabalho com especialistas que éramos eu e Cris, então nós duas
trabalhávamos com a parte específico da psicopedagogia com o formadores.
Por quê? Porque tinha o perigo de alguém usar o material que era produto do
MEC, sem fundamento conceitual, pois eram de Língua e Matemática e não
eram “obrigados” a saber essas bases conceituais. Desta forma, aplicávamos
as oficinas com os formadores para que construíssem mais fundamentos para
desenvolver o trabalho com as turmas de professores. Nisso a Bahia fez a
diferença, pois foram duas especialistas focadas nesses conteúdo. Saíamos
em todas as Direc, na época 33 Direc. A gente vivia a oficina e analisava a
base conceitual. No processo da formação inicial deles né, na universidade,
eles não tinham isso, então a gente trabalhava esses aspectos por exemplo
trabalhar dislexia e dislalia. Como é que você trabalha isso com o professor
quando você tem uma oficina pra trabalhar lá com Josué? Então seria
irresponsável trabalhar somente lendo aquele pequeno caderno. A gente
problematizava e fundamentava com os autores. Na época a gente trabalhava
com inteligência emocional com Gardner , com aportes de Vygotskynianos,
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fincados em propósitos políticos e sociais que bebíamos em Marx, na dialética
de Hegel, em práticas de Constance Kamii, Marta Kohl e Piaget.
Trabalhamos de acordo com os cadernos o que eles tinham de concepção.
Considero muito rico o trabalho fizemos... que até hoje a gente se encontra, a
gente fala com muita alegria desse nosso momento anterior. Ali o prazer e a
criatividade eram parte de nós. Patrícia era uma grande gerente, era um ser
humano muito bonito, livre e muito aberta aprendizagens. Ela nos inspirava e
ensinou demais. Era uma grande equipe. Acredito que até 2005, havíamos
formado uma média de 10.000 professores. As turmas eram cheias e o
interessante é que não existia nada de bolsa auxilio pra deslocamento (que é
um ganho atual pra categoria) mas, na época a gente não tinha bolsa auxilio.
Lembro que uma vez fui pra um processo formativo em Abaré, lá na região de
Paulo Afonso, e as professoras descendo da Topic e pagando o seu transporte
pra ir para o curso durante todo um dia de sábado. Era aos sábados que
acontecia e as professoras pagavam o transporte, organizavam o almoço lá.
Elas bancando mesmo o processo e a valorização também, na pele, daquele
trabalho que era desenvolvido nos finais de semana. Então hoje temos
mudanças com novas conquistas da categoria mas vale também, como
pesquisadora, você analisar até que ponto esses ganhos têm relação com o
compromisso, a vontade, o desejo de ir à frente no sentindo de dar do que é
seu para o processo formativo. Ou seja, analisar o quanto isso influencia na
promoção de resultados positivos para estudantes em sala de aula.
[HS] –Foi um diferencial?
[VS] - Sim, eu acredito não posso lhe precisar porque não parei, nem me
debrucei numa pesquisa, é apenas inferência. Acredito que esforço que
fazíamos gerava um apego muito grande ao programa. Nos ligávamos demais
na época, pois não tinha esse traquejo todo com o e-mail e essa era uma forte
forma de trocar ideias, partilhar problemas e encontrar caminhos coletivamente.
Principalmente quando estávamos da grande Bahia, viajando. Hoje a gente tem
uma facilidade de comunicação muito maior mas na época não e a gente tinha.
Fizemos a primeira formatura em todas as regionais e era o auditório cheio das
pessoas muito felizes com o trabalho desenvolvido. Mas, há uma lacuna que é
a aplicabilidade em sala, a gente entrava em algumas salas de aula. E, por
exemplo, era da escola Professora Maria Anita e fazia questão de, no projeto
piloto, com as professoras da escola, eu trabalhar. Até hoje chamo de “minha
escola”. Sempre primamos para elas estarem na “minha turma” porque turma
eu tinha condições de tratar com elas algumas questões que eram de
dificuldades na idade escolar daquelas crianças que eu já conhecia. Mas, por
exemplo, existiam formadores que “corriam” das pessoas da sua própria
escola. Esse é um ponto também pra se pesquisar: porque que eu posso falar
pra o outro que não é de minha escola, mas não posso ser o formador de quem
é da unidade que trabalho na Rede de Ensino? Pois todos éramos vinculados a
uma unidade escolar. Foi quando começou esse processo também na SEC de
ser vinculado a uma unidade e servir a um projeto/programa - foi com o Gestar.
Enfim, trabalhar com os profissionais da unidade escolar pra mim dava muito
mais força, segurança e era muito interessante esse trabalho.
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[HS] –Dois anos pra formação. A primeira formação durou quanto tempo?
[VS]- A primeira formação era um ano e meio. Acredito não lembro, não
preciso o tempo. Acho que era um ano e meio depois teve mais, era mais dois
anos o Gestar II, vale pesquisar. No Gestar II quem era de matemática só fazia
matemática e a psicopedagogia e quem era de língua Portuguesa fazia só
língua portuguesa e a psicopedagogia. A gente (eu e Cris) tinha um trabalho de
batalhão mesmo de fazer aquele trabalho com os especialistas, com os
formadores com essa psicopedagogia...
[HS] –E como vocês iam no interior fazer nas regionais, fazia o curso aos
sábados por que eram mais distante?
[VS]- Não. A gente dava o curso aos formadores em horário normal da
semana, os formadores que trabalhavam com os professores das escolas é
que era a maioria aos sábados...
[HS] –Aos sábados, não é?
[VS] Isso, entendeu? porque os professores durante a semana não tinha como
sair pra fazer o processo formativo, então assim muitas turmas eram aos
sábados, mas não eram todas...
[HS] –Então o professor ficava a semana inteira em sala de aula e aos
sábados ia tomar um curso?
[VS]- Era. Muitas turmas eram assim, porque não tinha... como por exemplo
em Abaré era um polo daquelas cidades todas ali. Assim, com pessoas de
várias cidades se formava uma turma, não era um polo, era uma turma que era
parte do polo de Paulo Afonso. Aquela turma ali não tinha como se juntar
durante a semana então eles faziam uma turma aos sábados. Tinha turmas
também na semana por conta do horário da A/C eles se organizavam mas
tinha muitas turmas aos sábados por conta da distância de encontro com o
formador, entendeu, ai tinha que ser um dia livre que pudesse viajar, chegar e
fazer a formação...
[HS]- Eles viajavam por conta própria?
[VS]- Por conta própria. Eles pagavam traslado e faziam a formação. Era por
conta própria...
[HS] –Por conta própria, não é?
[VS]- Isso...
[HS] –Eles gostavam do curso pra se deslocar ...
[VS]- Era. Agora assim, tinha a formação quando a gente começou a trabalhar
e a proposta da avaliação externa do Gestar. Não era só a formação, o
programa tinha acompanhamento e a avaliação. Esse pilar do
acompanhamento a gente teve uma lacuna, uma falha por conta do número de
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pessoas e o número de profissionais que deviam ser acompanhados em sala –
isso ficava amostral.
Era um projeto grande na época não tinha como fazer o acompanhamento nas
várias salas de aulas. Mas a gente conseguiu entrar e debatia sobre a
metodologia com os professores. Ou seja, relacionar o vivido na formação e a
prática em sala de aula. Eu mesma fui pra uma sala de aula que eu guardo a
experiência até hoje, que a professora tinha colocado um cartaz na sala e os
alunos ficaram felizes com o cartaz – ela sabia que eu ia chegar e a gente tinha
esse cartaz como proposto do Programa para ali registrar o objetivo da aula e
suas etapas. Eles, eufóricos: pró hoje tem um cartaz!!!. Diziam várias frases
que dava para perceber que aquela não era uma prática cotidiana, apesar de
ser do dia a dia da formação. Então você percebia que aquilo não era um traço
da rotina, trabalhar com cartaz. Enfim, tudo era muito organizado, oficina 1,
oficina 2, o objetivo, início, meio e fim, desenvolvimento... tinha todo um
trabalho planejado, executado e avaliado. Acabava ajudando na rotina do
profissional da/na sala de aula, porque isso também acabavam levando para a
sala de aula.
Você, nas visitas, percebia o objetivo da aula, o
desenvolvimento... essa puxada para o objetivo. o desenvolvimento e a
avaliação no final... o que fizeram ou não daquela aula - isso foi muito forte e a
gente acredita que mexer com a rotinha do planejamento foi muito bacana
naquela época...
[HS] –Ótimo, e onde ficava a sede de vocês, a localização?
[VS]- A gente ficava aqui na Secretaria de Educação quando queimou (2003) a
gente foi pro IAT, pra uma sala pequenininha que tinha lá, na época era Iara
que era diretora do IAT.
[HS] – Em 2002?
[VS]- 2003... quando a secretaria queimou...
[HS] –Quando a secretaria queimou...
[VS]- Então em 2003 a secretaria queimou e nós ficamos com uma salinha no
IAT. Depois a gente conseguiu um espaço bem maior na DIREC 1B que é lá no
comércio, no Instituto do cacau. Uma quentura... eu e Cris, Patrícia, as
supervisoras, os especialistas, todos ficamos lá. Parte da equipe de formadores
de Salvador ficou lá e nas diretorias regionais a gente tinha uma salinha. Em
alguns lugares funcionava a sala do Gestar dentro de uma unidade escolar,
mas tinha a sala do Gestar. Ali formadores se juntavam, estudavam, se uniam
pra fazer seus estudos e os seus planejamentos na própria regional e depois
tinham os polos de formação e que eles iam, por exemplo Seabra era um polo
e ali abrigava Irecê e Itaberaba. Todo mundo ia pra Seabra. Paulo Afonso era
um polo, pegava ali Ribeira do Pombal, Serrinha. Fazíamos polos formativos
com nossos formadores e era muito bacana, era muito alegre, era muito coeso
e uma equipe que se acreditava e principalmente se respeitava muito...
[HS] –Então o diferencial dessa adequação do Gestar na Bahia foi à
psicopedagogia...
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[VS]- Um dos diferenciais foi esse, um outro diferencial que eu acho é a forma
de gerenciamento de Patrícia. Ela era uma GERENTE, era uma excelente
gerente em todas as dimensões. Muito ética, uma pessoa que falava eu vou e
estava, eu estou nove horas e estava. Uma pessoa que o que ela dizia,
cumpria. A gente confiava nela como gestora do processo. Ela gostava do
nome gerente e a gente também gostava porque ela gerenciava mesmo o
trabalho. Era um diferencial sim, porque ela agregava, ela acredita, ela
potencializava, ela botava pra frente, a gente vai estudar, vai estudar, sim fazer
um Mestrado, Doutorado. Ela sempre jogava a gente pra frente. E uma coisa
também que eu acho que era interessante, que era um lema nosso, era
governar pra fora. A gente nunca ficou ligada em governar pra dentro do órgão
central, de ficar de picuinhas, de fofocas, de mexerico... a gente sempre
pensou em governar pra o estudante. Então, acho que esse trabalho de
gerenciamento pra fora, pra escola, pra se debruçar sobre as questões e o foco
na unidade, faz, fez a diferença. Eu acho que isso sim. O processo avaliativo
(da avaliação externa) não foi tão profícuo como a gente gostaria, e nem o
acompanhamento, mas o acompanhamento que nós fizemos, dentro das
possibilidades, foi profícuo. Fomos às salas de aula - porque assim, ninguém
obrigava um professor a nos receber, eles diziam que queriam nos receber. A
gente não tinha muito tempo porque o processo formativo era muito intenso e
tinha uns cadernos... os especialistas daqui eram dez língua portuguesa e acho
que dez de matemática, era uma coisa mais ou menos assim.... não lembro. No
início eu e Cris no psicopedagogia e a gente tinha que ir a Brasília fazer a
formação, voltar e daqui planejar o trabalho. Era um processo intenso, um
trabalho muito grande mas valeu muito, experiência de vida fantástica. Acho
que o Gestar tem um aporte que pode ser seguido pelos outros projetos. Tanto
que, pelo Pacto pelo Fortalecimento no Ensino Médio, serviu como experiência
em variados aspectos.

209

210

ANEXO 1.C

MARIO GRAÇA LOUZADO TOURINHO
(Entrevista não revisada pelo entrevistado)

Entrevistado: Mario Graça Louzado Tourinho (MT)
Entrevistador: Helaine da Silva Souza (HS)
Cidade: Salvador
Data da entrevista: 12/05/2016

[HS] –Mário como soube GESTAR e como foi convidado para participar do
programa como formador?
[MT] –Boa tarde, Mario Tourinho professor de matemática, ex-morador do
GESTAR, na época eu ensinava na escola Eduardo Rios Mamede e pelo meu
trabalho lá que eu desenvolvia a diretoria me indicou a participar do programa e
eu, na época, vim, fiz a entrevista e participei do círculo de treinamento e fiquei
indicado pra continuar no programa.
[HS] –É quantos anos de experiência você tem, fale um pouco mais sobre
quanto tempo de experiência você tem como professor de matemática antes de
entrar no programa GESTAR?
[MT] –Como professor especificamente desde o estado, desde 94. Só que nos
primeiros anos eu não ensinava matemática ainda, eu ensinava matérias
relacionadas a minha outra formação que é administração e alguns 3 ou 4 anos
depois que eu estava no estado as matérias que tinha na minha área que na
época era administração foram extintas na escola e eu tive que optar, ai eu
optei por ficar em matemática, na época era professor com formação precária,
que eles chamavam isso, posteriormente eu fiz a complementação a
licenciatura em matemática.
[HS] –Como era essa formação precária, você pode falar um pouco mais?
[MT] – Era um instrumento do estado que habilitava pessoas que tinham
formações técnicas, tipo administrador, economista, contador, etc pra ensinar
algumas disciplinas na rede estadual.
[HS] –Conte um pouco como foi assim, é suas primeiras experiências como
professor formador do GESTAR?
[MT] – Olha, foram todas maravilhosas. A começar pelo treinamento que nós
fazíamos que era, era o treinamento era verdadeiras oficinas, oficinas com
pratica, com dedicação, com construção de material. E o grupo trabalhava de
uma forma, como se estivesse realmente na sala de aula já específica fazendo
o trabalho de formador. Então minha primeira identificação com o programa foi
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essa, porque era minucioso, a gente ia nos detalhes, nas coisas que eram
dificuldades pra gente e pra o aluno e pro professor, a gente buscava formas
de trabalhar com aquilo de uma forma mais rica, mais interessante.
[HS] – E o treinamento ele foi aonde?
[MT] – O treinamento era sempre realizado no IAT
[HS] – Era no IAT?
[MT] – No IAT
[HS] – Então o GESTAR tinha ligação com o IAT?
[MT] – Hummm.... Administrativamente não certo, ele na época ele era ligado à
Secretaria de Educação, mas o IAT cedia o espaço por ser um órgão do
estado, cedia o espaço pra gente, pra gente fazer oficinas aqui. Apesar de que
também, em muitos momentos tinha treinamento em hotéis quando era
encontros estaduais, tinha em hotéis da cidade que eram contratados...
[HS] – Qual era a expectativa que vocês tinham do GESTAR quando chegou
aqui na Bahia pro ensino de matemática?
[MT] – Pessoalmente, pra gen.., pra mim especificamente foi, era uma
proposta nova porque tinha um detalhe interessante que foi o pessoal que veio
de Brasília, o pessoal que veio da UNB, professor... esqueci o nome dele
agora, professores de matemática que eram também super motivadores, então
é..., juntando... juntou o pessoal daqui, com a equipe que foi formada com o
pessoal que veio de Brasília na área de matemática e foi o casamento perfeito,
entendeu?, então todo mundo era motivado, todo mundo queria melhorar
sempre, entendeu. Quando tinha um encontro de uma semana a gente ficava
ansioso que esse encontro começasse logo porque a gente sabia que dali ia
sair muita coisa boa, muita coisa interessante.
[HS] HS – E antes como professor tinha, já teve algum curso de larga escala
assim?
[MT] – Não, que eu tivesse participado não. Os pontuais, formações pequenas,
aperfeiçoamento mais, né. Os cursos pequenos, mas na escala do GESTAR eu
nunca tinha vivenciado.
[HS] HS – Você começou com GESTAR I ou já entrou pro GES...?
[MT] – GESTAR I, fui formador primeiramente do GESTAR I durante dois anos.
A gente trabalhava com professores de 1º a 4º serie, professores da rede
estadual e da rede municipal também juntos na mesma turma e posteriormente
a gente passou pra trabalhar com professores de ensino fundamental até as
séries finais.
[HS] – Vocês então começaram com GESTAR I e depois foi Gestar II?
[MT] – Gestar II
[HS] - Logo em seguida?
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[MT] – É...
[HS] – É... quais eram as motivações que os professores tinham pra participar
do GESTAR?
[MT] – Pra você ter uma ideia o GESTAR I era dia de sábado, todos os
sábados, ok? Turmas com 35, 40, 45 alunos professores e o índice de falta era
mínimo, era mínimo. De quarenta alunos esporadicamente faltava um, faltava
dois então ali havia realmente interesse de todas as partes pela proposta do
trabalho, pela seriedade, pela forma como a gente interagia com os
professores, eu acho que isso também influenciava.
[HS] – Os professores cursistas tinham incentivos financeiros pra participarem
do programa?
[MT] – No GESTAR I não. No GESTAR I não.
[HS] – E o GESTAR II?
[MT] – O GESTAR II pela carga horaria ser 360, ter mais de 360 horas eles
tinham direito a 15%.
[HS]– Então no GESTAR I esse certificado não valia?
[MT] – Eu tenho impressão que na época não Mesmo porque eram professores
do estado, eram professores do município e do estado eu não sei se pro do
estado valia, certo?
[HS] – Certo.
[MT] – Uma coisa que eu gostaria de destacar é no começo tanto os
professores entravam no curso, 90 % deles interessados no percentual, mas no
decorrer do trabalho ninguém mais falava nisso, certo.
[HS] – Esse percentual é a gratificação que recebe?
[MT] – É de qualificação profissional. Então digamos assim que é, eu não vou
falar ninguém porque a gente não pode totalizar mas digamos que 90%
esquecia completamente do percentual. E uma das minhas fases, inclusive nas
minhas turmas eu entendia que o aluno estava integrado, estava gostando
quando ele deixava de falar nos 15%, eles esqueciam que aquele trabalho iria
proporcionar um benefício pecuniário a ele.
[HS] - E qual era o cenário da educação de matemática naquela época?
[MT] – Olha era, era bastante tradicional. As propostas, via de regra, de todas
as escolas eram muito voltado em cima do livro, daquele conteúdo específico
sem abertura para outras propostas.
[HS] – E qual você acha que era o diferencial do GESTAR?
[MT] – Era exatamente...
[HS] – De matemática?
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[MT] – De matemática. Era exatamente esse, que a gente buscava tratar
matemática pela própria proposta do programa certo, de forma contextualizada,
necessariamente ele não era estanque digamos assim, você teria que seguir o
conteúdo programática naquela linha, como se diz naquela linha, naquela
forma linear, ok, então a gente tinha liberdade pra tratar de assuntos
interligados mesmo porque na vida real matemática não está estanque. Você
não para um momento pra tratar de determinada operação, quando você vai
resolver qualquer problema na vida real você usa vários conhecimentos
matemática independente do sequenciamento dele. A gente é, o próprio
programa chamava isso de é curriculum em rede, ne, conhecimento em rede
que você busca várias nós daquela rede, vários pontos que você junta pra
resolver um problema, pra resolver uma situação problema e o diferencial era
exatamente esse.
[HS] – Qual era o grau de importância que você tinha de participar do
programa?
[MT] – Olha, é.... eu acho que o formador em si ele era uma peça fundamental,
fundamental. Por que? Porque se ele não conseguisse interagir com as turmas,
os colegas especialmente porque éramos colegas, nós éramos formadores,
não recebíamos a mais por isso, tínhamos o mesmo salário dos professores da
rede estadual, o único benefício que nós recebíamos era o quê? Era o
conhecimento que a gente estava ali aprendendo, tendo a oportunidade de
aprender mais e a gente tinha que conquistar aqueles colegas que chegavam
na sala desacreditado, cansado, como se diz já sem disposição pra enfrentar a
sala de aula e a gente na sala de aula nossa, do GESTAR tentava inverter isso.
[HS] – Como vocês faziam?
[MT] – Motivação o tempo todo. Motivação o tempo todo com as atividades,
orientando eles, participando, no GESTAR I nós tínhamos um programa de
visita aos professores de assistir a deles, de participar juntamente com eles
que é uma coisa super chata tanto pra o formador como pro professor que está
sendo assistido mas nós conseguimos através de, a gente chamava, não
chamava de fiscalização, nem de observação, a gente chamava de parceria e
eu mesmo dizia professor a gente tem que ir na sua sala de aula, professor a
gente vai combinar o seguinte eu vou onde você quiser, o dia que você estive
bem, certo? A gente marca, se eu chegar na sua sala de aula e você me disser
Mário eu estou com uma crise de caspa hoje eu vou embora, certo, e nisso a
gente conseguia conquistar mesmo porque ela sentia confiança...
[HS] – Vocês desenvolviam isso?
[MT] – Nós desenvolvíamos essa relação de confiança. Ela não estava, ela não
recebia na sala dela uma pessoa estranha, ela percebia que era uma pessoa
que estava buscando observar pra melhorar a performance.
[HS] – Vocês foram treinados em relação a isso, toda a equipe do GESTAR de
professores formadores pra criar esse clima com o professor cursista?
[MT] – Nós éramos, nós conversávamos, éramos orientados e tentávamos
dentro..., trocávamos experiências entre nós, certo e como foi pra exatamente
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a gente tentar desenvolver cada vez mais essa capacidade de saber chegar e
conquistar aquela pessoa pra que a gente entrasse na sala de aula sem ser,
sem ser estranho. Houveram, houve até um, dois lances um que é quando eu
fui visitar uma professora, quando acabou a aula ai eu fui embora, certo, a aula
dela realmente não foi, não foi legal ai um colega dela de sala me ligou, que
era também cursista, professor Mário, falei o que foi, fulano de tal quando o
senhor saiu desabou em choro, desabou em choro e não quer mais voltar pra
sala de aula e ficou... e ai eu voltei e conversei com ela certo, e fui resgatando
aos poucos e no final ela acabou sendo uma das boas, das melhores alunas do
GESTAR I, outro lance interessante também que uma certa feita eu cheguei na
escola, na escola de gurizinhos pequenos na faixa de sete anos e ai a
professora dando aula, eu cheguei e sentei e tal e ai uma menininha sentada
no fundo da sala, eu sentei um pouco depois dela, eu fiquei parado, ela virou
pra trás olhou pra mim e fez, você não trouxe caderno não foi? Eu fiz não, ela
falou quer uma folha emprestado? Risos, e mais existia esse ambiente, nós
criávamos um ambiente favorável.
[HS] – Então os professores se sentiam mais a vontade?
[MT] – Se sentiam a vontade, se sentia a vontade. Eu creio que... lógico que
tem caso que o professor realmente não se sente a vontade mas 90% dos
casos a gente conseguia trabalhar tranquilamente mesmo porque a gente dava
retorno pra eles, a gente mostrava olha aqui você poderia ter feito assim, você
poderia ter elaborado dessa forma e eles compreendiam que a gente não
estava ali pra fiscalizar, a gente estava pra enriquecer o trabalho deles.
[HS] – Era um trabalho de cooperação?
MT – De cooperação o tempo todo, a gente chamava de parceria. Acaba tendo
o mesmo sentido
[HS] – Durante o treinamento que, durante a formação que vocês tiveram pra
serem formadores tiveram entraves nessa formação, teve algum episódio que
você queria narrar?
[MT] – Muito poucos entraves, os entraves às vezes aconteciam o quê?
Determinadas vezes a gente não tinha é, eram coisas novas que a gente tinha
que criar soluções internas mesmos no próprio GESTAR, na própria condição
que nós tínhamos ali mas em linhas gerais não, não tinha.
[HS]– E como era a coordenação do programa?
[MT] – A coordenação do programa tinha, acho a característica do programa,
era todo mundo apaixonado, todo mundo era apaixonado, desde a gestora
principal até as coordenadoras, eu falo de matemática, de língua portuguesa
também, certo porque era a mesma pegada, digamos assim, e todos os
formadores, então existia uma determinação, existia uma paixão, existia um
interesse e quando a gente se reunia era pra criar, era pra fazer coisas novas,
interessantes e a gente tinha, a gente falava sempre o seguinte, a gente tem
que conquistar o professora pro professor, na sala de aula, conquistar o aluno
também, tá, tentava desenvolver esse tipo de raciocínio.
[HS] – Você sentiu, você sentia isso em sala de aula esses resultados?
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[MT] – Olha, na verdade a gente não tinha como medir, a gente formador
mas...
[HS] – Os professores narravam?
[MT] – Na época os professores narravam e existem alguns índices da própria
secretaria, que naquele período, porque essas salas eram avaliadas depois,
que inclusive o índice melhorava.
[HS] – Então vocês avaliavam aquelas salas depois de determinado período?
[MT] – Depois do professor tá preparado...
[HS] – Ter feito o programa, né?
[MT] – Ter feito o programa.
[HS] – Em relação à formação que você dava aos professores cursistas tudo
que você era, tudo que era planejado vocês conseguiam aplicar?
[MT] – A nossa formatação, certo, ela tem alguns aspectos interessantes,
certo, ela era bastante dinâmica, certo, inclusive na própria formatação nós
tínhamos duas colunas lá, uma de riscos previstos e outra de possíveis
soluções, então a gente quando montava as oficinas a gente media tempo,
media o que ia fazer naquele tempo, lógico que planejamento existe uma
variação e dentro daquele planejamento, daquela atividade a gente discutia os
riscos, os possíveis riscos, tipo assim de repente a gente vai tratar desse
assunto o professor não sabe, não se lembra a gente faz o quê? Então a gente
já ia com algumas alternativas de solução pra aqueles casos, em todas, em
cada atividade existia essas alternativa de riscos previstos, de ricos possíveis e
possíveis soluções.
[HS] – Vocês tiveram durante a formação alguma coisa que marcou bastante
na equipe do programa?
[MT] – Pessoalmente o que marcou pra mim bastante além do que eu já falei
da dedicação do pessoal todo, a paixão, era a questão da pratica, porque não
era uma, a nossa formação não era só de ficar ouvindo falar, era de fazer nós
aprendíamos fazendo além de precisar da parte teórica a gente tinha que
praticar mesmo, que fazer desde a formatação, a gente aprender a fazer a
formatação, a gente elaborar aquela formatação dentro daquele tempo,
daquelas condições e depois a gente aplicar a nossa própria formatação em
forma de treinamento, em forma de oficinas pra... a gente mesmo se avaliava,
via os pontos que não estavam legais, que não estavam bons e dali saia a
formatação final.
[HS] – Vocês ficavam situados aonde? Onde era a sala do GESTAR?
[MT] – A sala do GESTAR no começo era na secretaria de educação no CAB
[HS] – CERTO. O GESTAR I e o II?
[MT] – O GESTAR I e o começo do II
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[HS] – O começo do II era no CAB na secretaria de educação...
[MT] – Educação e ...
[HS] – Ai depois vocês mudaram
[MT] – Ai depois teve o problema do incêndio lá e agente foi relocado pro
instituto do cacau no comércio
[HS] – Certo. E vocês ficaram no comércio até...?
[MT] – Bastante tempo. Eu não sei precisar a data não mas foi bastante tempo.
[HS] – Lá no comércio ne? E todos os arquivos que tinha no GESTAR, todos
os relatórios, ficavam na secretaria de educação?
[MT] – Na verdade a gente não tinha acesso a essa parte da gestão mas
mesmo quando nós estávamos no comércio a gestão principal do programa
ficava na secretaria que era no caso Patrícia Tanure que ficava lá, Patrícia
mais os coordenadores, e os formadores e a parte mais, digamos, parte mais
técnica ficava no comércio que era onde preparava oficinas, onde se reunião,
onde treinavam.
[HS]– Qual era a relação do GESTAR e do Instituto Anísio Teixeira?
[MT] – Me parece que na época que estive era o Anísio Teixeira dava apoio em
termo de espaço porque não tinha nenhuma subordinação administrativa pelo
menos que eu saiba. O GESTAR era subordinado diretamente a secretaria de
educação.
[HS] – E tudo acontecia lá?
[MT] – Tudo acontecia lá digamos em termo de gestão, oficina, treinamento,
oficinas a gente fazia ou no IAT ou em outros locais em que a administração do
GESTAR propiciava.
[HS] – O GESTAR II, ele também começou no mesmo formato de tempo que o
GESTAR I, que a formação do GESTAR I?
[MT] – Formato de tempo... Era um pouquinho diferente porque o GESTAR, o
GESTAR I como abrangia professores de primeira à quarta série, na época, a
gente só podia fazer dia de sábado, todos os sábados, porque os professores é
tem aulas todos os dias de primeira a quarta e são professores de várias
disciplinas, né e já no GESTARII não, na época o GESTAR junto a secretaria
de educação influiu pra mudar os horários de AC de todas as escolas do
estado.
[HS] – Isso em que ano?
[MT] – Parte de 2004, eu acho já.
[HS] – Então organizavam o horário pra o professor ter um dia?
[MT] – Primeiro o GESTAR influenciou na secretaria pra secretaria determinar
que todos os ACs de matemática, por exemplo, aconteceriam dia de terça-feira
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e os ACs de português aconteceriam... não minto, (...) eu não sei a disposição
exata mas era assim português segunda e terça ou terça e matemática quarta
ou quinta nas escolas, ai pronto, ai a gente conseguia montar as turmas de
acordo com esse critério. (...) Quarta ou quinta a gente vai chamar professores
de tal escola, de tal escola, de tal escola eles vão estar em (...) de AC. Invés de
fazer o AC na escola eles vinham pra o GESTAR.
[HS] – E como vocês convidavam os professores?
[MT] – Os professores eram convidados através das gestões da escola.
[HS]– Era internamente, né? Internamente escolhidos?
[MT] – Não, quem se encarregavam de toda essa parte era a parte da gestão
principal da coordenação do programa. Que faziam os contatos, com as listas,
lá e tal. O formador não se preocupava com isso ele já recebia as turmas dele
pronta, sua turma é essa, professor tal, de tal escola, tal, tal. Já recebia as
turmas definidas.
[HS] – Gostaria de colocar mais alguma contribuição da sua experiência do
GESTAR I e II?
[MT] – Rapaz eu acho que na minha vida de professor de matemática o
diferencial foi o GESTAR. Inclusive o concurso que eu fiz depois o
conhecimento foi super.... super interessante muito. A minha atuação em várias
áreas acho que melhorou bastante por conta da capacitação que eu tive.
[HS] – E quando você saiu do GESTAR?
[MT] – Sai do GESTAR fazem entre 5 e 6 anos mais ou menos. Sai em 2010
por ai, final de 2010.
[HS] – Esse formato, essa coordenação do GESTAR ficou no programa até
que ano você recorda?
[HS] – Esse formato do GESTAR I e II?
[MT] – O formato do GESTAR I e II ...
[HS] – 2007?
[MT] – Rapaz, acho que foi 2007 por ai... 2007...2008 ... nessa faixa ai
[HS] – Você sabe o motivo por que teve essa mudança?
[MT] – Não, essas coisas a gente não tinha acesso. Poderia dizer que, que em
termos, em termo de matemática, em termos de, de conhecimento a mudança
eu não considerei favorável eu acredito que o formato anterior era mais eficaz,
era mais produtivo, era mais apaixonante.
[HS] – Pela própria equipe?
[MT] – Pela equipe também. Pela equipe, pela forma de trabalho, pela proposta
de trabalho.
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[HS] – Mais alguma informação Mário?
[MT] - ...
[HS] – Obrigada, Mário.
[MT] – OK
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ANEXO 1.D

MIRIAN APARECIDA ISSA
(Entrevista não revisada pelo entrevistado)

Entrevistado: Mirian Aparecida Issa (MI)
Entrevistador: Helaine da Silva Souza (HS)
Cidade: Salvador
Data da entrevista: 18/02/2016

[HS] – Miriam, apresente-se e descreva sobre sua trajetória profissional.
Conte-nos um pouco onde você nasceu, como você estudou, como você se
tornou professora.
[MI] – Vamos lá... Bom meu nome é Miriam, né, eu sou paulista, eu não sou
baiana, eu sou paulista, vi pra Salvador aos quatro anos de idade, estudei em
vários colégios, Colégio de bairro até o início, até o final do fundamental I e do
colégio público do fundamental II até o ensino médio, estudei no Colégio
Estadual Presidente Costa e Silva, né, na Ribeira (), Sou oriunda de escola
pública né, fiz magistério, minha formação pra ser professora foi no colégio, no
ensino médio, pra ser professora fiz magistério no colégio, fiz porquê? Porque
precisava na verdade ter uma profissão, e como no Costa e Silva a gente tinha
administração, professor, ensino normal, e laboratório, mas laboratório só era à
noite, só tinha o curso à noite e durante o dia só tinha administração e
magistério então eu optei por fazer magistério porque era uma profissão que eu
já gostava, dizia a meus professores que eu queria ser professora também. E
ai fiz, tive uma das melhores notas no curso, meu estágio também, fui uma das
poucas professoras, da época, que iria se formar, a ser convidada a trabalhar
quando a Baronesa de Sauipe estava sendo inaugurada, porque a Baronesa
de Sauipe ela não tem um tempo muito grande de fundação, mas ela... quando
ela foi fundada eu fui uma das professoras que foi convidada pra trabalhar lá
né, mas eu achava que eu não tinha condições ainda... e maturidade suficiente
para trabalhar com esse tipo de projeto porque ele era muito voltado a uma
metodologia que eu não dominava que era trabalhar via montessoriano,
Baronesa de Sauipe ela era pautada toda no método Montessori então eu não
me sentia capacitada suficiente para fazer isso então eu declinei do convite
mas eu fui uma das pessoas que foi convidada a trabalhar lá mas eu precisei
declinar disso ai fui trabalhar no Colégio Mundo Infantil, foi um colégio muito
famoso aqui na cidade baixa, fui trabalhar lá mas eu trabalhei só seis meses fui
uma das professoras mais elogiadas pelos donos da escola mas a
coordenadora da escola não ia muito com a minha cara talvez porque se eu
saísse quem entraria seria a sobrinha dela ai por conta disso talvez é... eu não
fui tão satisfatória pra ela mas ai eu sai, fui trabalhar em outra área na iniciativa
privada fiz concurso do estado passei no concurso do estado e estou
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trabalhando no estado até hoje como professora 20 horas. Fiz pedagogia
porque como eu fiz magistério né, eu achei que a única opção mais plausível e
que eu teria condições de passar no vestibular seria pedagogia, Então fiz
pedagogia na UFBA, como primeira opção de curso e me surpreendi muito
porque, eu sou da época da UFBA que a gente recebia o boletim, a gente fazia
o vestibular e conforme a gente entrava e fazia a matricula a gente recebia o
boletim do vestibular e quando eu fui pegar o boletim do vestibular a menina foi
entregar meu boletim e virou pra mim e disse assim você tem certeza que fez
pra pedagogia? Eu disse fiz, ela fez assim mas menina você fez ponto pra
fazer medicina, pra que você quer fazer pedagogia? mude de curso... mas eu
sempre quis. Eu não acho que ser professor seja uma missão, não, ser
professor é uma profissão como outra qualquer porém você precisa gostar
muito mais de ser professor do que as outras profissões, porque pra você
aguentar, pra você conseguir encontrar forças pra superar todos os problemas
que a escolas tem você precisa realmente gostar de ser professor, porque se
você não gostar você não consegue seguir adiante. E ai fiz pedagogia na
UFBA, terminei dez anos depois por causa das várias greves e tal e já estava
no estado, quando entrei na UFBA eu já estava no estado e continuei, fiz minha
licenciatura e mudei minha graduação junto ao estado e estamos ai nessa
caminhada.
O Gestar chegou na minha vida como? O Gestar chegou na minha vida quando
a escola foi convidada a participar do Gestar então todos os professores da
escola, todos indistintamente, participaram do Gestar....
[HS] Você lembra quando? Ano?
[MI] – Eu não lembro o ano, não. Deixa eu ver aqui. Tem um desses livros aqui
que tem... 2004. Em 2004 a gente foi convidada pra participar da Gestar, o
Gestar já tinha ocorrido na prefeitura, que eu não sabia, fiquei sabendo depois
quando eu entrei na prefeitura de Salvador e descobri que antes de 2004
houve curso do Gestar na Prefeitura de Salvador, ai o Gestar entrou na vida da
gente e todos os professores fizerem este curso que era de Gestar 1 de língua
portuguesa e matemática, e a gente tinha as aulas aos sábados, eram todos os
sábados, a gente tinha aulas no Gestar primeiro a gente teve aula no Gestar ali
no, a gente teve aula no Luiz Tarquínio, teve aula ali naquele largo de Roma,
como é o nome dele?, meu Jesus esqueci o nome do colégio, tem ali no lago
do, de Roma, esqueci agora o nome do colégio mas é no largo de Roma a
gente teve aula ali, teve aula no Luiz Tarquínio e teve aula na Penha que antes
de fechar aquela escola, porque na verdade o prédio foi condenado, Nossa
Senhora da Penha, Escola Nossa Senhora da Penha, a primeira formação, o
primeiro início do Gestar foi lar, Nossa Senhora da Penha, depois foi pro Luiz
Tarquínio e depois foi pro largo de Roma quando a gente começou foi lá na
penha, só que na Penha logo depois foi condenado, o prédio foi condenado e
ai a escola saiu da li e a gente foi pro Luiz Tarquínio, Colégio Luiz Tarquínio. Aí
a gente tinha como ação , tanto que eram todas as escolas da cidade baixa a
gente usava todas as salas do Luiz Tarquínio...
[HS] Todas as salas?
[MI] –- É...
[HS] E o que motivou você a participar do curso?
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[MI] – Primeiro que foi uma convocação, então foi uma convocação pra todos
os professores participarem do curso. Não foi algo que era pra você escolher
você quer ou não quer participar do curso.
[HS]– Tinha que participar...
[MI] –Tinha que participar do curso, o primeiro... não foi um convite, foi um
ultimato.
[HS]– Mesmo?
[MI] –Foi...
[HS] – E vocês tinham outras motivações financeiras, incentivos?
[MI] –A priori era somente pra gente melhorar a nossa prática pedagógica, era
um apoio para gente melhorar a prática pedagógica então quando... aconteceu
isso a gente pensou, né, em ver como estava acontecendo porque todos os
projetos do estado chegavam assim, chegavam de supetão, a gente fazia mas
no final da contas a gente não via o resultado concreto daquilo e no gestar não.
O Gestar 1 ele veio e ele mostrou várias vertentes de como a gente podia
melhorar o desempenho da gente dentro da sala de aula, o que que a gente
podia fazer pra que esse aluno melhorasse e eu fiquei muito satisfeita a
quando minha turma ganhou um prêmio do Ministério da Educação. Como um
dos melhores resultados do Gestar do Ministério da Educação, então foi muito
bom isso. E logo depois, eu fui pra escola do fundamental II e ai surgiu
oportunidade de participar do Gestar II e ai eu fiz o Gestar II né ai o pessoal
virou pra mim muito e disse assim Miriam você gestor duas vezes eu peguei e
disse assim não gestei dois eu gestei três que eu fiz o Gestar I que era
português e matemática e fiz o Gestar II de matemática e fiz o Gestar II de
língua portuguesa.
[HS]– Fez todos né?
[MI] – Fiz todos os Gestar.
[HS] – Agora quanto ao Gestar I quem foi seu professor formador?
[MI] – Matemática foi Rita Arouca e língua portuguesa foi Adil Lira
[HS] – Adil Lira. Quanto tempo durou o curso?
[MI] – Dois anos
[HS] - Todos os sábado vocês iriam pra essas escolas?
[MI] – Começou todos os sábados depois ficou de quinze em quinze e aí a
gente terminou de quinze em quinze. Tenho fotos do pessoal, da turma no
Gestar então foi, era uma forma assim da gente ... a gente levava lanche, a
gente fazia uma festa. O Gestar acabou se formando uma forma da gente não
só adquirir conhecimento mas de interagir porque era várias escolas juntas né,
então a gente interagia com os outros colegas, a gente tirava duvidas, às vezes
o que deu certo pra um que não deu certo pra outro a gente tentava ver o que
que aconteceu né, o que que esse aluno, essa turma tem que a turma de lá
pode melhorar pra poder dar certo, então o Gestar ele não sei se por conta de
ser algo que a gente estava conhecendo, novo e as pessoas tarem todas
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abertas pra ver se aquilo que estava sendo imposto ia realmente dar certo visto
que era somente pra que ajudasse a gente no fazer pedagógico que a gente se
tornou assim uma grande família nesse momento e a gente fazia dos sábado
uma festa.
[HS] - E vocês conheceram também é quem organizava os Gestar aqui pela
Secretaria de Educação?
[MI] – Não.
[HS] – Vocês conheciam só os professores formadores?
[MI] –- Só os professores formadores, a gente nunca conheceu as pessoas que
organizavam a situação por fora.
[HS] - Não conheciam...
[MI] –- Não.
[HS] - Em algum momento vocês foram pro IAT?
[MI] – Não. A gente não foi pro IAT em nenhum momento no Gestar I a gente
não foi no IAT
[HS] - Tudo era feito nas escolas?
[MI] –- Tudo era feito nas escolas
[HS] – Certo. E como era o cenário você como professora de matemática da
época? Como era o ensino de matemática ou cenário da educação matemática
na época?
[MI] – Olha só matemática ... os professores já tem dificuldades pra trabalhar
no fundamental I matemática né, então esse material ele veio muito pra apoiar
muito isso porque ele é muito rico nas questões realmente de dificuldades do
professor né, então ele veio realmente ajudar. A gente teve Rita ela realmente
trazia muita motivação pra gente, ela mostrava as coisas que a gente podia tá
fazendo o que que na prática a gente podia muda, então foi muito bom.
[HS] - O que mais te marcou durante o programa?
[MI] – Eu acho que foi muito mais a interação que a gente tinha né, não só com
o material mais uns com os outros porque a gente trocava muito a gente tinha
um momento que a gente trocava a gente levava a gente tinha um dever de
casa no Gestar I a gente tinha o dever de casa, a gente tinha que escolher uma
das várias opções de atividades q a gente tinha pra trabalhar em sala de aula e
no momento no próximo encontro a gente ia fazer uma interrelação entre o que
a gente escolheu com o que o outro colega escolheu e fazer esse debate e ai
vê o que deu certo, o que deu errado, o quê que um fez, o que a gente podia
melhorar e ai todo mudo dava sugestões e eu acho que isso enricou muito o
trabalho, e isso mostrou, acho que todo mundo que fez o Gestar I conseguiu
enxergar né as disciplinas tanto de português quanto de matemática de uma
outra forma ou de um outro ângulo por conta disso porque todo mundo fazia as
tarefas e ajudava o outro nesse outro momento.
[HS] - E houve entraves durante o desenvolvimento das atividades do
programa?
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[MI] –- Não, o Gestar I a gente não teve entrave nenhum. Os únicos entraves
foram as questões de mobilidade né, que a escola ... o primeiro local foi
mudado ai depois foi pro outro lugar depois foi pra outro lugar a gente foi...
mudou de locais algumas vezes então os únicos, as únicas dificuldades foram
essas mas as demais não...
[HS] – Vocês tiveram alguma ajuda de transporte?
[MI] – Não, ajuda financeira a gente não teve nenhuma né, durante o projeto
todo. A gente não teve ajuda financeira mas a gente fazia tudo e a gente
gostava tanto que a gente levava o lanche pra fazer deste momento o
momento mais prazeroso pra gente.
[HS] – E você achava naquela época, ou acha que o material de apoio fazia ou
faz repensar a pratica dos profissionais informação?
[MI] – Olhe os professores informação ele precisa estar aberto para a
mudança, se ele não tiver o material pode ser o mais lindo do mundo ele não
vai surtir efeito ele só vai surtir efeito se a pessoa tiver aberta pra mudanças se
ela não tiver não adianta.
[HS] – Como vocês faziam atividades, vocês faziam atividades lá e depois
faziam atividades com os alunos também não era?
[MI] – Isso.
[HS] – É houve divergência entre a proposta pedagógica e a prática do
programa de formação?
[MI] – Não. A gente sempre conseguia fazer conciliar muito o que era proposto
na sala de aula e o que era proposto no material. Ah, existia assim, algumas
dificuldades em que os alunos não conseguiam atingir o que a gente esperava
e ai no momento em que a gente fazia essa interrelação com os colegas a
gente verificava que a possibilidade era por conta de alguma dificuldade que
um ou outro tinha com aquele conteúdo então a gente fazia esse apoio a
professora que era formadora pelo bem dava muito esse apoio era uma pessoa
que se colocava muito a disposição da gente pro que a gente precisa-se ela
tava sempre disposta a dar mais apoio isso aquilo outro, ela ia na escola
ajudava a gente então era uma pessoa...
[HS] - Ela ia no seu ambiente de trabalho...
[MI] – Isso. Ela ia no ambiente de trabalho
[HS] – Então você colocou em pratica os ensinamentos oferecidos pelo curso?
[MI] – Colocamos. Todos nós, todo mundo que era da escola, que participou do
curso colocou em prática. Não só porque, quando a gente tinha dúvidas e a
gente falava que tinha dúvidas ela ia na sala ver com a gente o que a gente
podia melhorar. Porque na verdade é assim, o professor tem muita... muito pé
atrás em achar que o professor formador ia lá pra fiscalizar o seu trabalho, e na
verdade não acontecia isso, acontecia do professor formador ir na escola e
ajudar, ela na verdade ajudava na dificuldade que a gente tinha com o aluno,
muitas vezes na sala de aula a gente não conseguia atingir aquilo que era
esperado porque o aluno ele tinha deficiência em determinados conteúdos que
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a gente não sabia como melhorar esse desempenho do nosso aluno e ai ela
trazia pra gente o que que a gente podia tá fazendo pra melhorar isso. Então
isso fez com que a gente melhora-se o desempenho de nossos alunos.
[HS] – É todos que começavam o curso, trabalhavam juntos com você na sua
escola, todos terminaram o curso?
[HS] – Teve evasão?
[MI] – Uma ou outra escola teve evasão porque o professor mudou de local de
trabalho foi pra outro lugar e ai saio mas na síntese geral as turmas
continuaram as mesmas.
[HS] – O que você acha que seus alunos teriam perdido se você não tivesse
participado do curso de formação?
[MI] – Talvez eles não tivessem adquirido os conhecimentos necessários para
conseguirem galgar espaços melhores lá na frente. Como eu acho que o meu
desempenho hoje na sala de aula é muito do que eu aprendi lá.
[HS] – Gostaria de dizer algo mais sobre essa experiência no curso?
MA- Olhe, oo eu falei muito do Gestar I e acabei esquecendo de falar do Gestar
II...
[HS] – Depois nós vamos lá, nós vamos lá, nós vamos terminar ele...
Risos
[MI] – Porque o Gestar I foi uma paixão na verdade, eu me apaixonei pelo
Gestar por conta de exatamente disso e quando eu já tinha saído da escola,
né, eu sai da escola em junho e meus alunos receberam prêmio em novembro
como melhores alunos em desempenho por conta da aplicação do Gestar na
escola. Então, foi muito gratificante saber que eu ajudei esses alunos a
conseguirem, não só o conhecimento mas o reconhecimento nacional de que o
projeto realmente deu certo. Quando ele é feito com carinho, com amor e com
dedicação ele dá frutos.
[HS] – Em qual escola foi?
[MI] – Na Escola Primeiro de Maio.
[HS] – E como você soube do Gestar II?
[MI] –O Gestar II quando eu fui..., saí na verdade... quando eu sai da Escola
Primeiro de Maio em junho, quando a escola foi municipalizada, e ai eu fui
lotada pra uma escola de fundamental II e logo depois...
[HS] – Qual o nome dessa escola?
[MI] – Escola Polivalente San Diego. Logo depois chegou o Gestar II ai eu fiz
assim, eu posso fazer, eu posso participar, ai fui aceita pra participar, né e ai
fiz. Eu fazia exatamente no turno oposto ao meu, né que os professores era pra
fazer, os professores normal, era pra fazer no turno de trabalho, né porém no
meu caso eu fazia no turno oposto eu sempre trabalhei a tarde e eu fazia o
Gestar de manhã, exatamente pra não atrapalhar as minhas aulas a tarde.
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Então ai eu fiz tanto o Gestar de português como o Gestar de matemática
também do Gestar II, participei dos dois Gestar
[HS] – E sobre o de matemática como você soube, como foi a sua ligação e
sua relação como o material pedagógico?
[MI] – O Gestar II já não foi uma convocação, já foi diferente, foi um convite, foi
um convite da Secretaria para os professores, pra trabalhar com o Gestar II
que estava iniciando né, e ai eu aceitei essa proposta porque eu tinha me
apaixonado pelo Gestar I.
[HS] – Isso foi em dois mil e ...?
[MI] –Não lembro agora...
[HS] – 2005?
[MI] –Deixa eu ver aqui no material. Meu material tem um aqui que tem o ano...
Ruidos...
[MI] – 2005! Aí a gente veio como Gestar II logo depois e eu me surpreendi
porque o material não era da mesma qualidade apesar dos conteúdos serem
bons ele não tinha a mesma qualidade, era um material xerocado, não era um
material encadernado, bonitinho mas era um material xerocado, xerocado e ai
me surpreendi muito e me disseram que não como era piloto a gente ainda não
tem um material impresso real e tal então a gente está recebendo assim em
xerox e ai fizemos o curso, o curso foi muito bom mas pecou por conta disso e
também porque os professores, como foi um convite e já foi um convite assim
quem fizer vai receber um incentivo financeiro, né , por qualificação
profissional. Então eu não vi o comprometimento de fazer pedagógico e sim na
aquisição para receber o incentivo de 15% no salário.
[HS] – Você sentiu que a maioria dos colegas estava com esse sentimento?
[MI] – Isso! Tanto que eu cheguei a comentar na sala de aula que essa era
uma das diferenças entre o Gestar I e o Gestar II. Porque no Gestar I a gente
fazia a prática pedagógica e no Gestar II os meus colegas não estavam
fazendo a prática pedagógica eles estavam querendo... participando do curso
exclusivamente para receber um incentivo no final.
[HS] – Mas o Gestar I também o certificado daria um incentivo, não dava?
[MI] – Quando a gente começou a fazer ele não foi proposto dessa forma, ele
foi proposto como uma forma de você melhorar o seu desempenho
pedagógico. Quando todo mundo terminou, todo mundo recebeu o certificado
com o conteúdo das disciplinas, de tudo o que a gente fez, com a carga
horária, tudo bonitinho tanto de português quanto matemática então foram
assim... A gente recebeu o certificado e que a gente podia dar entrada tanto
que eu dei entrada e não recebi, né. Ai fiz o Gestar II e vi essa diferença. Como
a gente, no Gestar I, não tinha feito por conta do incentivo no Gestar II ele já
vem com a questão desse incentivo e ai eu acho que pecou por conta disso,
porque as pessoas começaram a fazer única e exclusivamente por conta do
incentivo. Então não houve muito mudança no fazer pedagógico por conta
disso, porque as pessoas estavam mais propensas a fazer para receber e não
pra mudar seu fazer pedagógico.
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[HS] – Você acha que o que você aprendeu no Gestar II mudou sua prática
pedagógica?
[MI] – Olha o Gestar II foi muito mais uma revisão do que eu vi no Gestar I
todo. Porque, apesar do material ser coisa ele trazia muito das atividades que a
gente tinha feito no Gestar I. Só que no Gestar I o material era dividido por
conteúdo e no Gestar II não, no Gestar II o material não é dividido por conteúdo
ele é mesclado dentro de cada módulo todos os conteúdos, então ai a forma de
você ver fica muito ampla porém diminui o seu foco de conhecimento. Por que?
Porque você tá trabalhando com o todo e não com o micro, né e no Gestar I
não, no Gestar I a gente trabalhou cada modulo o conteúdo diferente. Cada
modulo trazia pra gente atividades que a gente tinha como colocar em pratica
daquele conteúdo, por exemplo, geometria a gente tinha uma infinidade de
atividades que a gente tinha como desempenhar de geometria, enquanto que
no Gestar II a gente tinha geometria dividida nos diversos módulos então quem
tem dificuldades, como muitos de nossos colegas tem dificuldade com
geometria, ele não tira essa deficiência dele por conta de que a geometria ela
vem fragmentada em vários módulos. Porque se a gente tivesse um material só
de geometria, o Gestar II a gente tivesse (ruídos) um módulo como a gente tem
no Gestar I só de geometria na verdade a gente tem dois módulos de
geometria, geometria I e geometria II então ele é muito rico. O professor que
tem dificuldade vai lá e vê eu tenho que trabalhar que conteúdo? Esse
conteúdo. Qual é a minha dificuldade? O que eu posso fazer pro meu aluno
melhorar já que eu tenho essa dificuldade? Se eu tenho dificuldade em passar
esse conteúdo eu tenho que achar algo que vá me dar suporte pra que eu
possa passar pro meu aluno. Ai nisso o Gestar II pecou porque ela veio
realmente fragmentada nos diversos, né e o Gestar I não, o Gestar I vinha
separado por conteúdo.
[HS] – Depois que você terminou o curso você colocou em prática os
conhecimentos oferecidos?
[MI] –Olha, na verdade ficava mais difícil por conta dessa fragmentação,
porque quando você trabalha, por exemplo, no Gestar I a gente tinha um
módulo de números racionais ai a gente escolhia uma atividade de números
racionais e colocava em prática e as dificuldades que a gente tinha de números
racionais a gente tirava na próxima aula, já no Gestar II o módulo ele vem
fragmentado todas as disciplinas, todos os conteúdos, ele vem números, ele
vem geometria, ele vem unidades de medidas, tudo misturado então não tem
como você tentar fazer uma atividade porque você só vai escolher aquela
atividade que você já tem domínio. Então é claro que você não vai ter
dificuldade por conta de você, cada módulo ele ter todos os conteúdos
fragmentados então é claro que você só vai escolher fazer atividades que você
já tem domínio então você não vai ter dificuldade. Então não trazia mais essa
interrelação.
[HS] – Gostaria de dizer mais alguma coisa sobre a experiência do curso? O
que seus alunos teriam perdido se você não tivesse participado desse
treinamento?
[MI] –Olhe, se eu não tivesse feito o Gestar I eu não teria hoje ainda
trabalhado, estar trabalhando com matemática. Porque o que me fez me
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apaixonar por matemática, eu sempre gostei de matemática, na verdade eu
sempre fui uma boa aluna de matemática e...eu sempre gostei muito de
matemática, né então eu não teria me tornado professora de matemática se eu
não tivesse feito o Gestar I.
[HS] – E o Gestar II, acrescentou em sua prática?
[MI] – Na verdade o II acrescentar muito ele não acrescentou, apesar da
formadora se uma pessoa maravilhosa, conheço, foram várias professoras
formadoras, né mudou muito, acho que o Gestar II não foi tão prazeroso quanto
foi o Gestar I por causa dessas várias mudanças de formadores, né a gente
teve vários formadores
[HS] – Durante o curso?
[MI] –Durante o curso
[HS] – Por qual motivo você sabe?
[MI] – Porque o professor mudou, o professor voltou pra sala de aula, ai veio
outro formador, a professora foi mudada, mandada pra fazer outro projeto e ai
pronto...
[HS] – Não se criou uma relação como no Gestar I?
[MI] – Isso, como no Gestar I
[HS] – E o Gestar II foi quanto tempo?
[MI] – O Gestar II foi... acho que a mesma...o mesmo período mas era de 15
em 15 e as vezes uma vez só no mês dependendo de como tivesse a turma...
[HS] – Existiam incentivos financeiros?
[MI] –Incentivos... existia a questão de quando você terminar o curso você
receber a porcentagem. Apesar do que muitos professores, os que fizeram,
fizeram porque não tinham participado das classes aceleradas porque quem
participavam das classes de aceleração do estado ele já recebia ao final do
ano letivo na formação profissional, ele já recebei o certificado que ele podia
dar entrada e ganhava 20%, mais do que no Gestar. Então quem fez o Gestar
fez porque não tinha esse outro inventivo, não participou desses outros
incentivos, porque você podia fazer, por exemplo, você fez esse ano, ai você
deu entrada, daqui a dois anos se você tivesse outro certificado você podia dar
de novo e no Gestar não. O Gestar era um só e acabou.
[HS] – Gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
[MI] – Não, acho que não
[HS] - Obrigada
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ANEXO 1.E

ANA RILZA RIBEIRO DE SOUSA PINTO
(Entrevista não revisada pelo entrevistado)

Entrevistado: Ana Rilza Ribeiro de Sousa Pinto (AP)
Entrevistador: Helaine da Silva Souza (HS)
Cidade: Salvador
Data da entrevista: 15/03/2016
[HS] - Estamos aqui com Ana Rilza no qual vamos começar a entrevista.
[AP] - Ana conte-nos um pouco sobre a sua trajetória, começando por onde
nasceu, onde estudou, onde se formou, em que curso diplomou e quando
começou a ensinar com uma carga horária de trabalho semanal.
Eu Ana Rilza Ribeiro de Souza nascido em Satanópoles, Bahia, uma cidade
pequena comecei a minha trajetória profissional com 16 anos de idade,
começando o ensino médio, tirei o magistério no ano de 1982 e continuei
fazendo os cursos contínuos em Feira de Santana. E quando comecei a
ensinar minha carga era de 20 horas semanal, o ano de 83 é que recebi uma
carga horaria semanal de 40 horas semanais e sempre quando não tinha
matéria especifica sempre fui professora de matemática.
[HS] – Sua formação era de magistério?
[AP] - Minha formação era de magistério e atuava na sala de aula em
matemática.
[HS] - Como você soube do GESTAR, do Programa de Gestão em
Aprendizagem Escolar ou GESTAR e como foi convidada a participar do
curso?
[AP] - Através, pela diretora na época da escola. Ela tinha os panfletos e ela
escrevia a gente na, pra gente fazer o curso de formação continuada.
[HS] - E qual escola você trabalhava?
[AP] - Na Escola Estadual Professora Marina Tavares
[HS] – E você atuava no ensino primário?
[AP] - No primário.
[HS] – No primário fundamental I
[AP] - No primário fundamental I
[HS] – Certo..., como ela falou sobre o curso GESTAR?
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[AP] - Que era uma boa formação, que ajudava a gente a ter um bom
desempenho e atuar em sala de aula, se torna um ensino mais dinâmico.
[HS] – E qual foi a principal motivação pra participar do curso?
[AP] - Manter meus conhecimentos conforme ao desenvolvimento cognitivo
dos alunos fazendo com que ele tenha um aproveitamento melhor no seu
processo de ensino fundamental na participação, ter mais consciência na
limitação de cada um.
[HS] - Certo. Vocês tiveram algum tipo de motivação por causa da
municipalização? Na época a escola estava passando por algum processo de
municipalização?
[AP] - Não. Sempre até o momento estadual.
[HS] – A formação, foi em que local o treinamento? Detalhe como as atividades
do treinamento eram desenvolvidas?
[AP] - Sempre em algumas escolas estaduais. Como eu participei na escola...
teve um treinamento na minha própria escola que é Marina Tavares e teve em
outras escolas como o Polivalente no cabula, e sim acho que sim.
[HS] – Foi quanto tempo o curso?
[AP] - Dois anos
[HS] – Detalhe um pouco mais como eram as atividades do curso?
[AP] Era atividade dinâmica, participativa, atuante e a união entre
professores e formadores e fazendo com que era uma ferramenta principal
procurando sempre realizar um trabalho com prazer pra todos os professores.
[HS] – Quem era seu formador?
[AP] - No momento...
[HS] – No certificado tem...
[AP] - Edmeire Santos Costas e Márcia de Assis de Almeida Rocha
[HS] – Edmeire pra português e Márcia pra matemática
[AP] - Márcia pra matemática era ela atuante. Márcia sim, um professor...
[HS] – Eles iam até a escola? Te davam suporte?
[AP] - Sim, sim
[HS] – Como era durante seu treinamento o suporte na sua escola?
[AP] - Orientar, orientava se percebesse que não estava atuando bem,
fazendo um bom trabalho eles estavam ali pra dar sempre um apoio fazendo
normalmente por nós e pelos alunos uma formação pra os aprendizados...
[HS] – Eles davam material?
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[AP] - Sim, tinha os materiais.
[HS] – Que eles levavam pra escola?
[AP] - Sim, pra escola.
[HS] – Eles davam tudo?
[AP] - Tudo, tudo um material muito bom, riquíssimo penas que não continuou.
[HS] – E esse material que eles davam na escola vocês tinha acesso mesmo
depois que o curso acabou?
[AP] - Sim, sim ficava lá na biblioteca pra gente poder utilizar.
[HS] – Certo... Vocês tiveram ajuda financeira pra participar do curso?
[AP] - Não.
[HS] – O curso era aos sábados?
[AP] - Sim, eram aos sábados.
[HS] – Todos os Sábados?
[AP] - Não.
[HS] – Como era?
[AP] - Às vezes, as vezes tinha durante a semana também.
[HS] – E todo mundo que começou o curso terminou?
[AP] - Sim, algumas pessoas que faltaram, mas a maioria sim.
[HS] – Dois anos de curso
[AP] - Dois anos de curso. Muito bom e proveitoso.
[HS] – E qual era o cenário da educação da matemática naquela época,
especialmente no que diz respeito as principais dificuldades, aprendizagem dos
alunos, dificuldades da própria escola?
[AP] - Como sempre a falta de um conhecimento das quatro operações. Mas
... ter uma formação corrente cognitiva dos alunos eles não tinha tanta
dificuldade quanto hoje. O interesse deles era sempre maior do que hoje. Uma
boa atuação, se interessavam mais a gente buscava cada vez mais uma aula
dinâmica que despertasse esse interesse do aluno.
[HS] – E qual as expectativas dada pelo curso em relação a sua formação?
[AP] - Utilizando esse trabalho voltado para uma luta, um bom desempenho
ter possibilidade de cada vez mais buscar a valorização nos seus estudos, nos
seus conhecimentos interagindo sempre com a sociedade.
[HS] – E durante as atividades do programa o que mais te marcou?
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[AP] - O desempenho e o interesse dos formadores.
[HS] – Detalhe um pouco mais?
[AP] - A forma assim de disponibilizar, tem um interesse, através de uma
atualização... Eu acho assim, tem uma diálogo sim, tinha um dialogo, tem um
desenvolvimento era uma boa, um bom curso, porém tinha apoio pedagógico
na escola, da direção, da supervisão. Era muito bom penas que acabou.
[HS] – É... houve entraves durante a formação, teve algum problema durante a
formação, alguma dificuldade?
[AP] - Não, não. A dificuldade as vezes era que mudava de polo. Ai tava em
um polo depois mudava pra outro polo pra ter mais uma interação uma
diferença de ares no trabalho de conhecimento pra todos os professores que
tivessem interagissem melhor.
[HS] – Você acha, ou você achava que o material de apoio do programa fazia
você repensar sua pratica durante a formação? Você acha que isso mudou em
você?
[AP] - Sim, mudou. Assim o aprendizado foi muito bem, muito gratificante
tantos pelos lados positivos quanto pelo lados negativos pelos aspectos de
melhoria em que possibilitou entender que precisa continuar estudando.
[HS] – Você acha que houve divergência entre e teoria e a prática do programa
de formação? Teve diferença entre o que foi na teoria e o que foi na prática, na
teoria durante o curso e na prática na escola?
[AP] - Muito pouco, a diferença foi pouca. Teve algum, não teve tanto porque
eu fiquei muito feliz por ter realizado esse curso e conseguimos transportar as
dificuldades encontradas nesse trajeto dos alunos. Então foi um despertar e a
vontade mais de ser um mero nesse espetáculo dos novos conhecimentos dos
alunos. Um apoio muito bom.
[HS] – Eles ajudavam vocês a fazerem provas, a ...?
[AP] - Sim, sim, sim. Vinha um suporte, vinha um suporte de provas as vezes
não todos os tempos mas algumas vezes sim.
[HS] – Gostaria de colocar mais alguma contribuição sobre essa experiência?
[AP] - Não apesar da troca, não falei pra você, de polo foi muito gratificante e
todo material assim organizado com muito carinho e me fazia me sentir que
não deveria jamais desistir de meus objetivo e aprender muito mais nas aulas
práticas cujos conteúdos foram significativos porém cresci ainda mais em todos
os outros momentos onde fiz um belo trabalho em sala de aula.
[HS] – Você colocou em prática os conhecimentos oferecidos pelo curso?
[AP] - Sim. Coloquei em pratica sim. Que despertaram a minha vontade de
não ser mais um mero coadjuvante nesse, nesse... nessa forma de ensinar
mas elaborar assim, me serviu mais pra fazer meus conhecimentos e me deu
uma retrospectiva de todos os conhecimentos adquiridos na minha caminhada,
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na interação com meus colegas e formadores além da efetivação de uma
aprendizagem, participação, disponibilidade, interesse meu profissional
compreendendo meu papel social na escola e da matemática na formação de
meus alunos.
[HS] – O que seus alunos teriam perdido se você não tivesse participado desse
curso?
[AP] - Novos conhecimentos. Novos conhecimentos na prática inclusive dos
assuntos das atividades que fazemos na sala com eles. E não tinha a facilidade
que tem hoje aplicando multiplicadores desse conhecimentos e oportunidades
de participar dos meus conhecimentos pedagógicos.
[HS] – Você acha que isso acrescentou muito em sua pratica?
[AP] - Sim. Acrescentou muito, muito, muito, muito, muito. Acrescentou muito
assim em termos de docente e através de uma proposta gerida por outros
professores. A participar e poder buscar na educação as novas qualidades na
minha pratica pedagógica.
[HS] – E depois disso você fez o GESTAR II?
[AP] - Fiz, fiz o GESTAR II. Na época que eu fiz o GESTAR II eu estava
terminando minha universidade, meu curso de graduação em matemática pela
UNIFACS ai foi um conhecimento muito melhor, teve um apoio muito bom pra
mim em termos de meus portfolio, meus trabalhos local como docente
atualizando
meus
saberes
profissionais,
pessoais,
sociais,
no
acompanhamentos da ação dos discentes em seu local de trabalho em sala de
aula.
[HS] – Ai, como você ficou sabendo durante a sua trajetória profissional do
GESTAR II?
[AP] - Através da direção.
[HS] – Da direção da escola?
[AP] - Da direção, dos panfletos que vinham do IAT. E dos conhecimentos de
informações de outras pessoas, também.
[HS] – E por que você não fez o GESTAR II antes?
[AP] - Porque não tivemos oportunidade.
[HS] – Por causa da graduação? Exigia graduação?
[AP] - Na... Exigia sim. Exigia graduação sim. Então pra fazer Gestar II exigia
de graduação. E se eu tivesse graduação pro GESTAR I já não servia pro I.
[HS] – Quem tinha graduação não podia fazer GESTAR I?
[AP] - Quem fez não foi aproveitado. O certificado não foi reconhecido.
[HS] – Ahhh, fale um pouco mais sobre isso?
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[AP] - Tive colegas, porem que ela fez GESTAR I todo muito lindo,
maravilhoso quando faltava receber o certificado ao dar entrada pra receber a
gratificação profissional não foi reconhecido porque ela já tinha o nível superior
só servia pra quem tinha o nível um, no caso o magistério.
[HS] – Ele servia como gratificação de avanço profissional.
[AP] - De avanço profissional pra o magistério.
[HS] – Fale um pouco mais sobre o GESTAR II. Como é que você soube, que
ano você soube disso e em que ano você fez?
[AP] - Eu terminei em 2010. Foram dois anos de experiência a partir de
aprendizagem vivenciada. Foi muito bom minha relação com os formadores, foi
gratificante, adquiri mais conhecimentos especifico dentro da área pois a partir
dessa experiência, né, a partir dessa experiência vivenciada em sala de aula
com os alunos me ajudaram a transformar os conhecimentos adquiridos
durante esse período em oportunidade de construir uma consciência crítica,
reflexiva sobre o papel do professor como agente transformador da realidade
além de contribuir na minha pratica profissional.
Proporcionando
conhecimentos, reflexão e análise dos ensinos, campo de atuação das ações
educativas buscando desenvolver nos alunos um olhar mais crítico ajudando a
pensarem, a refletirem sobre os aspectos inerentes as atividades aplicadas
tentando fazer com que percebessem a necessidade de uma aprendizagem
significativa e solida como pré-requisito para o desenvolvimento das novas
habilidades, capacidades e conhecimentos.
[HS] – Muito bem Ana. Muito obrigada por sua contribuição. Gostaria de dizer
um pouco mais?
[AP] - É muito obrigada por ter participado da entrevista e ter a oportunidade
de participado do GESTAR I, GESTAR II de matemática que veio me
aprofundar mais como eu já disse minhas , meus conhecimentos que me
proporcionou mais aprender aprofundar nos meus conhecimentos e
transformados, mas... assumir uma só postura não só critica mas também
reflexiva da pratica educativa diante da realidade pois a partir delas puder
buscar uma educação de qualidade nos aspectos positivos e negativos.
[HS] – Muito obrigada!
[AP] - De nada!
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ANEXO 1.F

LEILA MEIRE RODRIGUES DOS SANTOS OLIVEIRA
(Entrevista não revisada pelo entrevistado)

Entrevistado: Leila Meire R. dos S. Oliveira (LO)
Entrevistador: Helaine da Silva Souza (HS)
Cidade: Salvador
Data da entrevista: 25/02/2016

[HS] – Estamos aqui com Leila, conte-nos um pouco sobre a sua trajetória
profissional começando por onde nasceu, onde estudou, onde se formou, em
que curso diplomou, quando começou a ensinar, como era seu trabalho.
[LO] – Meu nome Leila Meire Rosildes dos Santos, sou da cidade de São José
de Jacuípe, cidade pequena na região de Jacobina, lá eu fui alfabetizada por
professora leiga com orientação também da minha mãe que apesar da minha
mãe ter só curso primário mas era uma pessoa muito evoluída gostava muito
de ler, escrever e sempre incentivava a gente pra isso, contava estórias, então
eu fui alfabetizada. Depois, que eu cresci na pré-adolescência, meu pai fez
com que eu saísse de lá pra estudar em Feira de Santana, ai eu cursei, conclui
fundamental I em Feira de Santana, fundamental II no Colégio Municipal
Jocelita Amorim, fica ali em Feira de Santana próximo ao fórum de lá Felito
Bastos e o colégio que eu estudava municipal só tinha o fundamental II, ai eu
sai fui cursar o magistério no colégio Instituto Educacional Gastão Guimarães
era um colégio que só tinha magistério. Uma formação muito boa que eu tive
os professores souberam orientar direitinho mesmo a gente até a maneira de
se vestir, se comportar, fomos ensinados dessa maneira e isso eu passei pros
meus alunos o que eu aprendi no magistério que foi minha base no curso de
magistério quando cheguei aqui em Salvador ao magistério fiz o curso de
adicionais de língua portuguesa.
[HS] – Você fez em que Universidade?
[LO] – Eu fiz no ICEIA, o adicionais era no ICEIA, Instituto Isaias Alves, ai
comecei a ensinar, trabalhei também em escolas particulares meu início de
carreira foi em escolar particular, trabalhei em três escolas em uma eu
permaneci 8 anos, Escola Educacional Nossa Senhora de Guadalupe, que é
uma das escolas melhores do subúrbio ferroviário.
[HS] – Você começou já a trabalhar como professora nessa época?
[LO] – Sim. Como professora
[HS] – Já como professora do ensino primário?
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[LO] – Primário. Eu trabalhei no ensino fundamental I 25 anos e comecei a
trabalhar com educação infantil.
[HS] – Qual o nome da escola que a senhora trabalhou?
[LO] – Escola pública?
[HS] – Sim. Estadual
[LO] – Estadual... Escola São Domingos.
[HS] – Essa escola foi municipalizada?
[LO] – Foi municipalizada
[HS] – Foi municipalizada... E como soube do programa Gestão de
Aprendizagem GESTAR?
[HS] – Foi através de uma colega porque como eu estava em uma escola
municipalizada nesse período a escola municipalizada eles não se
responsabilizam muito pelo professor do estado. Eles não transmitem, nós
tínhamos que ficar ligada com a secretaria de educação, com colegas pra
informação. Eles não valorizavam muito a gente.
[HS] – Quando passou pro município?
[LO] – Quando passou pro município. Quando passou pro município nos fomos
assim um pouco discriminada mas o nosso potencial fez com que a diretora
reconhecesse o nosso trabalho depois ela pediu ajuda a gente.
[HS] – Você lembra qual o ano?
[LO] – Não me lembro quando foi municipalizada.... Deve ter mais ou menos
uns 11 anos
[HS] – Uns 11 anos?
[LO] –Uns 11 anos
[HS] – Certo. E o programa Gestão de Aprendizagem GESTAR soube por uma
colega...
[LO] – Sim.
[HS] – E como é que foi. Descreva como foi o convite e fazer o curso.
[LO] –Ai fiz a inscrição lá na secretaria né, fiz a inscrição pra fazer o curso.
[HS] – Onde foi o curso?
[LO] – Olha o curso foi... iniciou no colégio Militar. Colégio Militar... (...)
[HS] – No Colégio Militar do Bonfim?
[LO] –Foi. No Colégio Militar do Bonfim, foi.
[HS] – E lá tinha várias escolas da redondeza ou só era sua escola?
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[LO] – Sim. Tinha várias Escolas.
[HS] – Várias escolas...
[LO] –Várias escolas. Depois nós... saímos... concluiu esse curso lá em
Periperi mesmo.
[HS] – Na escola de Periperi...
[LO] – No colégio Cleto Araponga.
[HS] – E como era o curso? Toda a semana, durante a semana, finais de
semana...
[LO] – Aos sábados. Aos sábados.
[HS] – Todos os sábados?
[LO] – (...) Olha... todos os sábados (...)
[HS] – Então vocês davam aulas durante a semana e iam no sábado para o
curso?
[LO] – Nos sábados para o curso. È...Porque esse curso foi 360 horas, foi a
mesma carga horaria de uma pós, viu esse curso.
[HS] – E o que te motivou a fazer o curso?
[LO] – É porque sempre o professor tem que estar atualizado.... As
capacitações... sempre é bom. Nunca….
[HS] – Foi isso a motivação?
[LO] – Isso
[HS] – E, uma outra informação, vocês tiveram alguma ajuda de custo pra ir
para o curso?
[LO] – Não.
[HS] – Vocês é que pagavam pra ir para curso no dia de sábado...
[LO] – Isso, nos sábados. Ai a diretora do colégio, ela as vezes proporcionava
a gente um cafezinho, com um... vamos dizer assim, com os produtos que
tinham mesmo na escola mais nada.
[HS] – Nada...
[LO] – Nada. Nada.
[HS] – A mesma turma que começou o curso terminou todo mundo ou teve
muita evasão?
[LO] – Não. Teve evasão não.
[HS] – Todo mundo continuou...
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[LO] – Todo mundo continuou, é, todo mundo.
[HS] – Você acha que
municipalização?

isso foi motivado

também

por causa da

[LO] – Não, eu acho que não foi motivado pela municipalização a motivação foi
mesmo pelos professores.
[HS] – Que queriam melhorar...
[LO] – Que queriam melhorar e também os formadores muito agradáveis.
[HS] – Descreva um pouco mais sobre isso...
[LO] – É... os formadores muito atenciosos eles tinham muito assim, é força de
vontade que nós aprendêssemos, confeccionavam o material didático, levavam
sempre uma lembrancinha pra gente como se nos fossemos assim.... meninos,
crianças fundamental I muito agradáveis se destacou bem a Rosane...
[HS] – Rosane?
[LO] – Rosane Rodrigues Sanches
[HS] – Ela foi a sua formadora?
[LO] –A minha formadora de matemática
[HS] – Do início ao final?
[LO] – Do início ao fim. E até o ano passado ela continuava sendo
coordenadora do Gestar.
[HS] – É você teve a mesma disciplina com ela português e matemática?
[LO] – Não.
[HS] - Foram professores diferentes?
[LO] – Foram professores diferentes. Rosane e a professora, esqueci o nome
dela... deve ter aqui...Eloina
[HS] – Eloina?
[LO] – Eloina, de língua portuguesa e Rosane ainda continua sendo né a
coordenadora.
[HS] – Em algum momento vocês foram para o IAT no Instituto Anísio Teixeira
que tem a formação de professores?
[LO] –Olhe, eu... nós fomos pro IAT através de outros cursos.
[HS] – Mas não pelo GESTAR?
[LO] – Não pelo GESTAR. O GESTAR nós fomos no encerramento.
[HS] – Onde foi o encerramento?
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[LO] –O encerramento foi lá no IAT no auditório com a professora..., a
secretária de educação na época Anaci Paim, isso Anaci Paim e ela foi que
recepcionou a gente lá, muito agradável, ela valorizou muito esse curso.
[HS] – Essa formação...
[LO] –Essa formação.
[HS] – Naquela época como era o cenário da educação matemática
especialmente no que diz respeito dificuldades que se tinham pra ensinar
matemática naquela época?
[LO] –As dificuldades eram grandes porque nós não tínhamos, assim
capacitação, né. Mas, eu entendo assim que se não der capacitação, mas nós
professores temos muitas fontes pra gente desenvolver bem nosso trabalho né
isso? Eu acho assim. Eu sempre fui assim dedicada em pesquisa, ver
novidades, revistas pra fazer uma dar uma aula produtiva, lúdica, que não
cansasse os alunos, né e graças a Deus tive resultado.
[HS] – Sim...
[LO] –Humm...
[HS] – E qual as expectativas dadas pelo curso em relação a sua formação?
[LO] –Foi bem, foi bom as suas expectativas né porque nós... além da gente
ter se capacitado muitas coisas modernas, confecções de materiais e também
o incentivo também porque nós tivemos uma porcentagem a mais, né nesse
curso porque como foi 360 horas e por sinal essa secretária de educação
mesmo falou pra gente que era a mesma carga horaria de uma pós-graduação
então nós tivemos um acréscimo.
[HS] – Depois que terminaram o curso vocês deram entrada...
[LO] –- Isso
[HS] - Na gratificação?
[LO] – Na gratificação. É com, vamos dizer assim é 70 ou 80 % de frequência
os professores faltosos eles não conseguiram essa porcentagem, né, diminuiu
porque eles eram muito exigente.
[HS] – Durante a formação o que mais te marcou?
[LO] – Olha, sempre, sempre a formação pra mim é valida, tudo.
[HS] – Mais o que mais te marcou nas atividades de GESTAR?
[LO] – Ah... a presença dos formadores!
[HS] – Detalhe um pouco mais sobre essa presença?
[LO] – Éles eram atenciosos e sempre traziam novidades pra gente.
[HS] – Eles iam até a escola?
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[LO] – Sim.
[HS] – E te ajudavam nas atividades da escola?
[LO] – Sim.
[HS] – Como era isso?
[LO] – Eles, eles sempre iam visitar a gente pra saber se o trabalho, qual a
dificuldade que nós tínhamos e via tudo elogiavam o que nós estávamos
fazendo, entendeu?
[HS] – Então foi uma relação de um ano próxima?
[LO] – Sim.
[HS] – Você acha que houve entraves durante o desenvolvimento das
atividades do programa?
[LO] – Não.
[HS] – Não teve nenhuma dificuldade?
[LO] – Não.
[HS] – Nenhum problema?
[LO] – Não. Se alguma dificuldade...Se houve alguma dificuldade mas nós
resolveria logo ali, entendeu? Resolveríamos lá mesmo alguma dúvida.
[HS] – Você acha que o material de apoio do programa fazia repensar a prática
dos profissionais que estavam ali em formação?
[LO] – Sim. Certeza. Os materiais muito bons, módulos bem éee formulados,
compreensivos (...) oportunidades pra gente desenvolver o trabalho melhor.
[HS] – Houve divergência entre a proposta pedagógica e a prática do programa
de formação?
[LO] – Não. Não houve nenhuma divergência.
[HS] – E você colocou em prática os ensinamentos oferecidos pelo curso?
[LO] – Sim. Não vou lhe dizer que, que eu coloquei em prática, vamos dizer
100 % mas eu procurei o máximo.
[HS] – Por que não colocou em pratica 100%?
[LO] – É porque as vezes faltava material, a carência de material pra
confeccionar alguma coisa nós tínhamos também até um caderno de atividade
dos alunos, muitos alunos não levavam, você entendeu? Essa assistência que
eles não tinham, assim.
[HS] – Durante a formação do curso na escola tinha todo o material pra fazer
as atividades que eram feitas durante o encontro?
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[LO] – Olha, eu não sei a formadora sempre levava.
[HS] – Então a formadora levava pra escola o material
[LO] – Isso.
[HS] – Que vocês precisavam pra trabalhar?
[LO] – Pra trabalhar. Elas levavam.
[HS] – E depois que o curso acabou a escola continuou dando esse material?
[LO] –Não. Não.
[HS] – O que os alunos teriam perdido se você não tivesse participado desse
treinamento?
[LO] –Ele... muita coisa, porque a capacitação a gente tem sempre assim uma
novidade pra transmitir a eles, a atividade lúdica como matemática, eles acham
que é difícil mas com atividade lúdica, sempre os alunos me falavam assim:
pró, eu nunca aprendi matemática estou aprendendo com você. Porque eu
sempre levava a eles assim a importância da matemática em nossa vida diária.
[HS] – E o programa ampliou essa visão pra você?
[LO] – Isso. Com certeza ampliou.
[HS] – O que você gostaria mais de dizer mais sobre a sua experiência nesse
curso? Livremente você pode falar o que desejar.
[LO] – É uma experiência válida, né porque eu sou assim dessa maneira eu
quando... é válida pra mim eu tenho essa missão de sempre professores que
estão na rede particular eles não tem acesso a esses cursos, a essa formação,
eu sempre oriento a eles, dou ... empresto módulos pra eles, dou muita ideias,
dicas a eles, aos professores porque nós da rede pública nós temos esse
privilégio de sempre fazer cursos de capacitação e os professores da rede
particular principalmente essas escolas que, que...de médio porte eles nunca
tem assim, vamos dizer, salários suficientes pra pagar um curso capacitação.
Então eu sempre conheço muitas gente no bairro onde moro eu faço isso. Eu
ajudo. Então se está precisando disso aqui assim dou material didático pra
eles.
[HS] – Logo após como relatou você fez a licenciatura em matemática?
[LO] –Sim. Depois, olhe... Quando sai do fundamenta I, fundamental I quando
eu fiz a inscrição, nós fizemos a inscrição pra fazer a licenciatura em
matemática em parceria com a UNIFACS/Estado nós assinamos um, um termo
lá na DIREC pra gente já atuar na área de matemática porque estava
passando, precisando de professores da área de exatas então nós fomos
corajosos assim pra sair do Fundamental I pra enfrentar o Fundamental II em
matemática mais graças a Deus eu não deixei nada a desejar fui sempre...
resolvi tudo os professores que já tinham vamos dizer experiência, vários
professores meus que ou colegas, colegas que estavam na área há muito
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tempo mas eu me entrosava, qualquer dúvida eu perguntava. Me saí bem
Graças a Deus.
[HS] – Que bom.
[HS] – E logo após você teve o GESTAR II?
[LO] – Não. Houve GESTAR II mas eu não fiz.
[HS] – Por que você não fez?
[LO] – Eu não fiz porque já estava, assim, já concluindo a minha vida
profissional ai não quis mais enfrentar mais cursos já estava me preparando
pra aposentadoria.
[HS] – Sim, ótimo. O que você tem mais a dizer sobre o GESTAR. Hoje você
acha que ele teria aplicabilidade em sala de aula?
[LO] – Olha eu acho, acho que sim. Os professores que fizeram o curso eu
acho que eles devem contribuir com isso, né. Porque tem o, vamos dizer
assim, o acompanhamento da coordenadora do GESTAR.
[HS] – Durante o curso e depois que o curso terminou?
[LO] – Também continuou.
[HS] – Eles continuaram indo a escola?
[LO] –Continuou. Continuaram até o ano, até vamos dizer dois mil e quanto?
Nós estamos em 2016... 2015 agora eu não sei mais.
[HS] – Então, desde que se formou em 2005 depois disso eles continuaram
indo a escola?
[LO] – Continuaram, continuaram. Tinha um dia, tinha um dia de quinze em
quinze dias, a coordenadora tinha o local de reunir os professores, vamos dizer
do subúrbio ferroviário, você entendeu? Pela manhã, à tarde.
[HS] – Muito bem. Obrigada. Você gostaria de dar mais alguma contribuição?
[LO] – Minha contribuição é de agradecimento a esses profissionais que me
capacitaram. Eu tenho muito, assim... respeito por essas pessoas e agradeço
muito a Deus em ter o dom de ensinar e transmito..., levo muita saudade dessa
vida profissional que eu dediquei muitos anos...
[HS] – Muito obrigada.
(...)
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ANEXO 1.G

JORGE LUÍS DA COSTA LOPES
(Entrevista não revisada pelo entrevistado)

Entrevistado: Jorge Luís da Costa Lopes (JL)
Entrevistador: Helaine da Silva Souza (HS)
Cidade: Salvador
Data da entrevista: 13/04/2016

[HS] – Jorge conte-nos um pouco sobre a sua trajetória profissional
começando por onde nasceu, onde estudou, onde formou em que curso
diplomou.
[JL] – Bom, é eu nasci em Salvador-Bahia, meu nome é Jorge Luiz da Costa
Lopes, soteropolitano, 49 anos e eu estudei a maior parte de minha vida em
escola pública, estudei em colégio de freira na Nossa Senhora Auxiliadora,
estudei no colégio militar também, e terminei o ensino médio no Colégio
Central no centro de Salvador na Joana Angélica, na época no curso técnico
em química foi quando eu comecei a minha vida forçada no exército durante
um ano, eu servi o exército e após um ano de servi o exército eu sai na
primeira baixa indo estagiar numa empresa de alimentos, a empresa Moinho de
Salvador que é uma empresa que já tem muitos anos deve estar perto do
centenário que pertence a um grupo que na época era o terceiro maior grupo
do pais na área de alimentos na década de 80, eu entrei como estagiário,
técnico em química, e trabalhei durante 7 anos nessa empresa, durante esse
período fiz o vestibular na época, o antigo vestibular entrei na faculdade Rui
Barbosa para o curso de bacharelado em administração estudei lá 1 semestre
quando eu entrei na UNEB com mesmo curso de administração porém o curso
era licenciatura, na época eu não tinha muita discernimento das diferenças
entre bacharelado e licenciatura o que contou o que era pago e o que era de
graça então fui pra UNEB fazer licenciatura sem ter a noção exata que a
licenciatura era pra formar professores. Durante o período que eu estudei na
UNEB fazendo licenciatura plena em Administração eu sai, os anos se
passaram, e eu sai dessa primeira empresa que eu trabalhei e fui trabalhar na
indústria farmacêutica como representante comercial de vendas eu atuei em
três empresas, em quatro empresas, desculpe, e essas quatro empresas que
eu trabalhei eu passei onze anos no ramo farmacêutico e nesse período o que
ocorreu, eu terminei a faculdade a licenciatura plana em administração, passei
no concurso para professor do estado fiz pra matemática que na época ainda
era permitido formado em administração com licenciatura plena fazer para
matemática e outras disciplinas e passei a trabalhar também no Estado no
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turno noturno com 20 horas, até que no ano de 2005 eu me desliguei da última
empresa que eu trabalhei na indústria e passei a me dedicar inclusivamente ao
Estado, também ampliei minha carga horária de 20 pra 40 horas e como eu já
tinha cerca de dois anos lecionando matemática eu voltei pra faculdade pra
fazer o curso de licenciatura plena em matemática uma vez que eu já lecionava
esta disciplina então eu procurei melhorar meu nível técnico pra fazer um
trabalho melhor. Durante este período eu fui conhecendo pessoas, tendo
contatos com cursos, participei de vários cursos no IAT, não saberia dizer
exatamente quantos mas algo em torno de 15 a vinte cursos diversos ligados a
educação. Fiz também duas especializações, uma foi em docência no ensino
superior e uma outra foi uma especialização em educação de jovens e adultos
para o ensino médio técnico que foi do MEC e realizado no IFIBA, na época era
ainda CEFET e ai eu fui fazendo paralelamente a matemática, terminando
especialização e também seguindo minha carreira como professor de
matemática no estado. Então eu tenho já 11 anos que eu venho lecionando
matemática atualmente eu participo de programa de mestrado profissional na
UEFS em astronomia, esse mestrado é um mestrado de ensino de astronomia
não é uma formação de astrônomo e sim pra ensino de astronomia onde se
busca levar astronomia para as escolas de forma interdisciplinar. A minha
turma é uma turma bastante homogênea com biólogos, com químicos, com
matemáticos, tem pedagogo na turma tem professor de geografia então nós
temos uma turma com 10 mas é uma turma bem diversificada, então
atualmente estou fazendo este trabalho e a escola que eu trabalho atualmente
fica no litoral norte da Bahia, na região de Praia do forte. Faltou eu falar que eu
passei também no concurso do município de Camaçari e estou trabalhando a
cerca de dois anos também com matemática no ensino fundamental e eu
venho trabalhando nessa região nas duas escolas fazendo todo esse trabalho.
[HS] - Como você soube do programa Gestão de Aprendizagem em GESTAR
e como foi convidado a participar do curso?
[JL] – Bom, eu no ano de 2006 na primeira escola em que eu trabalhei eu tinha
alguns colegas que já tinham conhecimentos do programa e eu tava ainda
iniciando, ainda era estágio probatório e a informação que eu tive dos colegas
e que através do Gestar eu aprenderia novas ferramentas de trabalho pra
matemática, a matemática é uma disciplina que muitas vezes só pelo nome
assusta o estudante então se cria muito um bicho de sete cabeças em cima da
disciplina e a informação que e a informação que eu tive é que o Gestar traria
pra gente novas ferramentas e metodologia de trabalho então eu descobri que
era em uma escola chamado ICEIA, o colégio ICEIA que era vizinho a mim
inclusive estava bem pertinho e houve um incentivo da direção da escola e dos
colegas pra eu participar do curso.
[HS] – Como foi esse incentivo?
[JL] – Bom as informações que vieram pra mim além da melhoria da minha
capacidade técnica, eu iria conhecer mais pessoas e ainda teria um incentivo
financeiro ao final do curso então foi um pacote, juntar a fome com a vontade
de comer. E eu realmente estava em início de carreira ainda estava meio
assustado não sabia como é que seria eu pra dar aula, a responsabilidade de
trabalhar com a disciplina matemática eu estava buscando realmente novos
conhecimentos e as informações que vieram do GESTAR de pessoas que já
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tinha feito o programa anterior que foi o primeiro GESTAR, eu fiz o GESTAR 2,
o anterior eu só tinha informação boa então eu busquei realmente fazer isso e
um detalhe que eu ia esquecendo um dos cursos de especialização eu era
colega de um dos formadores, colega de sala e um dos formadores do
GESTAR e durante o curso ele sempre falava pra gente até que surgiu essa
oportunidade de me escrever porá participar e foi um incentivo muito direto
deste amigo colega formador do GESTAR pra eu participar.
[HS] - O que mais assim te motivou a participar do curso?
[JL] – Bom o que motivou mesmo foi o principal pra mim era adquirir novos
conhecimentos. Aprender mais.
[HS] - E em que local ocorreu o treinamento?
[JL] – No colégio ICEIA, no bairro do Barbalho em Salvador.
[HS] – Qual escola você trabalhava na época?
[JL] – Colégio Getúlio Vargas. Que era a escola vizinha.
[HS] – E você sabe descrever qual era o cenário da educação em matemática
naquela época com enfoque nas principais dificuldades que você percebia?
[JL] – O que eu percebia e eu ainda vejo um pouco com relação a disciplina
matemática é que há um desinteresse e também falta de informação das
pessoas porque o que se convencionou é que Matemática é uma disciplina que
é difícil, isso é o que se convencionou pra todo mundo. Se você chegar numa
escola você vai ver que o professor de educação física todo mundo corre atrás,
gosta, abraça, beija e os de matemática é o que ninguém dar nem um bom dia
ou boa tarde. Então já é uma imagem, eu passei por isso como estudante de
escola pública, cheguei a estudar em escola particular também mas a maior
parte que eu estudei foi em escola pública e inclusive na faculdade que eu
estudei, pra fazer o curso de licenciatura de matemática, eu via como era o
comportamento da maior parte dos professores formadores da disciplina
matemática então tem um pouco disso, um pouco de excesso de, na minha
opinião, excesso de vaidade de quem domina a matemática para com os
demais e isso acaba criando um rótulo pra própria disciplina. E aquela coisa
que a criança poderia aprender ou o adulto fora de idade escolar poderia
aprender, utilizando até elementos do dia-a-dia dele, de uma forma
contextualizada, e já vai pra sala sabendo que já vai perder, vai fazer
recuperação que não gosta do professor, ele nem sabe quem é o professor
ainda mas já não gosta do professor, não gosta da disciplina, então eu via isso
ai que era a maior, ainda continua, já diminuiu um pouco porque as novas
tecnologias acabam, quando a gente emprega, acabam ajudando um pouco
mas ainda existe. Isso que eu via na época não mudou muito, o cenário ainda
não, ainda existe uma barreira muito grande para com exatas em geral e
principalmente matemática.
[HS] – Quais as expectativas dadas pelo curso em relação a sua formação?
[JL] – O GESTAR, ele pra mim, foi muito interessante como eu falei estava
iniciando a minha carreira na época como professor e através dos módulos e
contatos com os formadores e troca de experiência com os colegas eu fui
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vendo que dava pra gente não só aprender como também inventar novas
coisas então as expectativas girou muito disso, da gente tentar criar ou recriar,
muitas vezes, que as vezes você vê uma coisa e consegue adaptar então foi
bom porque eu vi que eu teria com o passar do tempo, vou usar ai o termo jogo
de cintura que não seria o termo específico pra um trabalho acadêmico, mas
que vou empregar um jogo de cintura pra justamente levar, tentar levar, um
pouco de conhecimento para as pessoas que estão lá no dia-a-dia escolar.
[HS] - E durante as atividades do programa o que mais te marcou?
[JL] – Pelo menos com o grupo que eu participei o que eu achava muito
interessante, e a gente tinha uma turma relativamente grande de professores,
era colaboração a gente via pessoas ali que estavam se conhecendo naquele
curso mas que estavam sempre buscando, as vezes alguém tinha uma
dificuldade, as vezes a gente tem uma dificuldade pra fazer alguma coisa
independente de sermos ou não professores, mas tem uma determinada
atividade que a gente tem dificuldade de fazer realmente as vezes uma
maquete, as vezes você fazer um desenho, alguma coisa, e a gente tinha
sempre um colega pra ajudar e via que esse é que é o caminho, o caminho da
cooperação.
[HS] – Você acha que algum material de apoio do programa fazia repensar a
pratica dos profissionais que faziam a formação?
[JL] –Eu vou dizer que o material de apoio ajudou mas eu acho que poderia
ser melhor. Eu acho que ele... principalmente que a gente tá numa era que as
novas tecnologias estão cada vez mais próximas elas chegam antes no aluno,
o estudante já tem acesso a essa tecnologia antes da gente inclusive, então eu
acho que o material que a gente recebeu, foi um material bom, na época, claro
a gente está falando de um curso passado alguns anos, mas foi bom pra época
mas que poderia ser um pouco melhor e assim, como vou dizer, um pouco
mais específico, entendeu?, pra gente utilizar em sala de aula. Ajudaria mais
tendo em vista que a maioria de nós trabalhamos 40,60, alguns conseguem
trabalhar 80 horas, então eu acho que a gente poderia ter tido um suporte de
novas tics um pouquinho melhor apesar do que veio foi bom, o material que
recebi gostei.
[HS] – Houve divergência entre a proposta pedagógica e a pratica do
programa?
[JL] – Eu pelo menos não vi isso, não enxerguei. O que foi proposto pra gente
fazer a dificuldade as vezes era questão de tempo mesmo porque a gente tinha
as atividades e tinha o tempo pra cumprir ao passo que a você tem toda aquela
grade, toda a estrutura do curso que você tem que trabalhar numa sala de aula
durante o ano então as vezes havia um pouco de conflito com relação a tempo
mesmo, a prazo entre o que foi pedido e o que foi apresentado pela gente mas
basicamente foi isso. Eu colocaria o tempo como o grande inimigo.
[HS] – Você colocou em pratica os ensinamentos oferecidos pelo curso?
[JL] – Procurei fazer não coloquei na integra, não sei se é possível alguém colocar na
integrar porque foram muitas informações, mas procurei absorver o máximo e trazer
comigo o máximo o que posso dizer é que o curso me ajudou muito, foi melhor eu ter
feito o curso pra minha vida momentânea, que eu estou falando hoje de 2016, foi
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melhor eu ter passado pelo curso GESTAR do que não ter feito porque o que eu vi
durante os módulos algumas coisas que eu trago eu já passei pra frente, então valeu
muito a pena.

[HS] – O que os alunos teriam perdido se você não tivesse participado desse
curso?
[JL] – Olha se eu não tivesse participado desse curso eu imagino o seguinte
que eu traria mais, vou usar de novo um outro termo que a gente está em um
trabalho acadêmico não seria adequado, mas eu taria mais engessado,
fazendo meu trabalho mas engessado, mas preso a literatura e aos métodos
com os quais eu aprendi na minha época de estudante. E o gestar mostrou
um... que a gente pode sair da sala, que a gente pode atravessar a porta pra
poder fazer trabalhos, buscar, pesquisar, hoje a gente consegue rodar o mundo
numa tela do telefone móvel. Então, o GESTAR ajudou muito por isso porque
mostrou que a gente pode buscar novas, novos métodos, novos jeitos, novo
jeito de trabalhar dentro da realidade que a gente se encontra em cada sala de
aula então foi muito importante e essas coisas a gente não aprende na sala de
aula, a gente aprende em informações complementares, em cursos de
extensão, de especializações, então pra mim foi muito importante. Eu acho que
se eu não tivesse passado por isso os alunos estariam, não vou dizer que eu
sou o professor perfeito, eu tenho muito ainda a aprender, mas se eu não
tivesse feito o curso os alunos estariam estudando de uma forma ainda, como
vou dizer... está faltando a palavra assim, uma forma mais, é tradicional,
estariam estudando ainda não vou dizer como estudando a cartilha mas
estariam ainda assim de uma forma muito tradicional e o curso me ajudou
muito nisso a trazer coisas do dia-a-dia do estudante pra sala de aula.
[HS] – Gostaria de dizer algo mais sobre a experiência nesse curso?
[JL] – Eu achei a experiência muito boa como eu já falei algumas vezes nessa
entrevista mais o assim a crítica que eu posso, que eu vou fazer, é como tudo
eu já vi nesses 11 anos de estados como eu já falei no início da entrevista eu já
fiz vários cursos e todos eles não tiveram sequência, você faz o curso termina
a formação, tome o certificado, vá lá dar entrada no seu percentual e acabou
você nunca mais vai voltar ao curso, não vai ter uma sequência, não vai ter um
encontro, poderia ter um encontro anual, uma coisa que você pudesse fazer de
tempos em tempos pra se trocar informações entre a turma, entre o que foi
aprendendo e o que poderia ser trazer de novo pro próprio programa, então eu acho
que é uma falha dos programas todos, não é do GESTAR, isso não é exclusivo, que
todos os cursos, eu participei de vários no estado, todos quando se terminou o último
dia, recebeu o certificado acabou por ai, cada um por si e eu acho que isso ai é um
desperdício muito grande de tempo e dinheiro.

[HS] – O que ganharia mais se estivesse esse retorno?
[JL] – Esse retorno iria ajudar a formular novas metodologias pro próprio curso que
ensina metodologias novas pros professores então o próprio curso estaria se
recriando, se desenvolvendo.
[HS] – Moldando as novas realidades...
[JL] – Exatamente. Até porque o mundo é dinâmico nesse momento a gente tá
aqui na entrevista, tem alguém inventando alguma coisa nova em algum lugar
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do mundo então o mundo é dinâmico a gente tem que tá sempre seguindo se a
gente faz uma coisa e guardou ali, terminou, aquilo ali vai se perder com o tempo.

[HS] – Então na época que você fez o curso ele remodelou a sua pratica.
[JL] – Remodelou e eu só pra acrescentar eu conheço vários colegas, tenho vários
colegas que ficaram esperando o curso e que não aconteceu pra fazer e que até hoje
cometam ainda e na expectativa.

[HS] – Mais alguma informação, Jorge?
[JL] –Não, agradecer esta oportunidade tá debatendo sobre o tema e espero
que as informações passadas sejam bastante úteis.
[HS] – Muito Obrigada.
[JL] –Obrigado também.
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ANEXO 2

Sumários dos Cadernos de Teoria e Prática Gestar I de matemática
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ANEXO 3
Estrutura Organizacional do IAT, em 1987

Fonte: Relatório de Atividades do IAT do ano de 1987, pp. 3 e 5.

Nesse período, o IAT contava também, na estrutura organizacional, com um
Conselho Editorial da Revista Estudos IAT e uma Comissão para Avaliação dos
trabalhos de Pesquisas.
GEREP – Gerência de Estudos e Projetos
GEDIB – Gerência de Documentação e Informação Bibliográfica.
GEAFI – Gerência Administrativa Financeira
Diretora do IAT, em 1987 – Maria José Oliveira Palmeira
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ANEXO 4
Roteiro da entrevista para os professores cursistas

Roteiro de entrevista professor cursista

1. Conte-nos um pouco sobre sua trajetória profissional, começando por
onde nasceu, onde estudou, onde se formou, em que curso diplomou,
quando começou a ensinar, qual a carga horária de trabalho semanal.
2. Como soube do Gestar e como foi convidado a participar do curso?
3. O que o(a) motivou a participar do curso?
4. Em que local ocorreu o seu treinamento?
5. Qual era o cenário da educação matemática naquela época, com
enfoque nas principais dificuldades.
6. Quais as expectativas dadas pelo curso em relação à sua formação?
7. Durante as atividades do programa, o que mais marcou?
8. Houve entraves durante o desenvolvimento das atividades. Quais?
9. Você acha que o material de apoio do Programa fazia repensar a prática
dos profissionais que faziam a formação?
10. Houve divergências entre a proposta pedagógica e a prática do
programa de formação?
11. Você colocou em prática os ensinamentos oferecidos pelo curso?
12. O que os alunos teriam perdido se você não tivesse participado desse
curso de treinamento?
13. Gostaria de dizer algo mais sobre a sua experiência nesse curso?
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ANEXO 5
Certificado do Gestar I dos professores cursistas Ana Rilza Ribeiro de
Souza Pinto e Leila Meire Rodrigues dos Santos
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ANEXO 6
Portfólio das atividades do professor cursista Jorge Luís da Costa Lopes
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ANEXO 7
Apresentação e sumário do Livro Aprendendo pelas Raízes- alguns
caminhos da matemática na história

A formação dentro da unidade escolar, no
caso apresentado faz parte do acervo do
Professor formador Mario Tourinho
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ANEXO 8
Economia e Finanças – Elmo Nélio Moreira – Histórico do Salário Mínimo
Disponível em: http://www.gazetadeitauna.com.br/valores_do_salario_minimo_desde_.htm

Valores do Salário Mínimo desde sua instituição até o dia de hoje
Vigência a partir de
Janeiro de 2016
Janeiro de 2015
Janeiro de 2014
Janeiro de 2013
Janeiro de 2012
Março de 2011
Janeiro de 2011
Janeiro de 2010
Fevereiro de 2009
Março de 2008
Abril de 2007
Abril de 2006
Maio de 2005
Maio de 2004
Abril de 2003
Abril de 2002
Abril de 2001
Abril de 2000
Maio de 1999
Maio de 1998
Maio de 1997
Maio de 1996
Maio de 1995
Setembro de 1994
Julho de 1994
Março de 1994
Fevereiro de 1994
Janeiro de 1994
Dezembro de 1993
Novembro de 1993
Outubro de 1993
Setembro de 1993
Agosto de 1993
Julho de 1993
Maio de 1993
Março de 1993
Janeiro de 1993
Setembro de 1992
Maio de 1992
Janeiro de 1992
Dezembro de 1991
Setembro de 1991
Agosto de 1991
Maio de 1991
Abril de 1991
Março de 1991
Fevereiro de 1991
Janeiro de 1991
Dezembro de 1990
Novembro de 1990
Outubro de 1990
Setembro de 1990
Agosto de 1990
Julho de 1990
Junho de 1990
Março de 1990
Janeiro de 1990
Dezembro de 1989
Novembro de 1989
Outubro de 1989
Setembro de 1989
Agosto de 1989
Julho de 1989
Junho de 1989

Moeda
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
URV
CR$
CR$
CR$
CR$
CR$
CR$
CR$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
NCz$
NCz$
NCz$
NCz$
NCz$
NCz$
NCz$
NCz$

Valor
880,00
788,00
724,00
678,00
622,00
545,00
540,00
510,00
465,00
415,00
380,00
350,00
300,00
260,00
240,00
200,00
180,00
151,00
136,00
130,00
120,00
112,00
100,00
70,00
64,79
64,79
42.829,00
32.882,00
18.760,00
15.021,00
12.024,00
9.606,00
5.534,00
4.639.800,00
3.303.000,00
1.709.400,00
1.250.700,00
522.186,94
230.000,00
96.037,33
63.000,00
42.000,00
36.161,60
23.131,68
20.000,00
17.000,00
15.895,46
12.325,60
8.836,82
8.829,55
6.425,14
6.056,31
5.203,46
4.904,76
3.857,76
3.674,06
1.283,95
788,18
557,33
381,73
249,48
192,88
149,80
120,00
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Maio de 1989
Janeiro de 1989
Dezembro de 1988
Novembro de 1988
Outubro de 1988
Setembro de 1988
Agosto de 1988
Julho de 1988
Junho de 1988
Maio de 1988
Abril de 1988
Março de 1988
Fevereiro de 1988
Janeiro de 1988
Dezembro de 1987
Novembro de 1987
Outubro de 1987
Setembro de 1987
Agosto de 1987
Junho de 1987
Maio de 1987
Março de 1987
Janeiro de 1987
Março de 1986
Novembro de 1985
Maio de 1985
Novembro de 1984
Maio de 1984
Novembro de 1983
Maio de 1983
Novembro de 1982
Maio de 1982
Novembro de 1981
Maio de 1981
Novembro de 1980
Maio de 1980
Novembro de 1979
Maio de 1979
Maio de 1978
Maio de 1977
Maio de 1976
Maio de 1975
Dezembro de 1974
Maio de 1974
Maio de 1973
Maio de 1972
Maio de 1971
Maio de 1970
Maio de 1969
Março de 1968
Março de 1967
Março de 1966
Março de 1965
Fevereiro de 1964
Janeiro de 1963
Outubro de 1961
Outubro de 1960
Janeiro de 1959
Agosto de 1956
Julho de 1954
Janeiro de 1952
Dezembro de 1943
Julho de 1943
Julho de 1940

NCz$
NCz$
Cz$
Cz$
Cz$
Cz$
Cz$
Cz$
Cz$
Cz$
Cz$
Cz$
Cz$
Cz$
Cz$
Cz$
Cz$
Cz$
Cz$
Cz$
Cz$
Cz$
Cz$
Cz$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
NCr$
NCr$
NCr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
$

81,40
63,90
40.425,00
30.800,00
23.700,00
18.960,00
15.552,00
12.444,00
10.368,00
8.712,00
7.260,00
6.240,00
5.280,00
4.500,00
3.600,00
3.000,00
2.640,00
2.400,00
1.970,00
1.969,92
1.641,60
1.368,00
964,80
804,00
600.000,00
333.120,00
166.560,00
97.176,00
57.120,00
34.776,00
23.568,00
16.608,00
11.928,00
8.464,80
5.788,80
4.149,60
2.932,80
2.268,00
1.560,00
1.106,40
768,00
532,80
415,20
376,80
312,00
268,80
225,60
187,20
156,00
129,60
105,00
84.000,00
66.000,00
42.000,00
21.000,00
13.440,00
9.600,00
6.000,00
3.800,00
2.400,00
1.200,00
380,00
300,00
240$000

Durante muitos anos vigorou o Salário Mínimo Regional, com valores diferentes para cada região e/ou sub-região do País de acordo com as características e
peculiaridades de cada local.
Quando foi instituído, eram 14 Salários Mínimos diferentes, chegando a 38 valores distintos em 1963. Em 1974 foram reduzidos a apenas cinco, caindo para três Salários
Mínimos regionais em 1983.
Em maio de 1984 o valor foi unificado, passando para Salário Mínimo Nacional, situação que permanece até hoje.
Não obstante os salários diferentes, a presente tabela considerou os maiores valores vigentes em cada período.
Veja mais informações em Histórico do Salário Mínimo.
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ANEXO 9
I Encontro Estadual do Programa Gestar

I Encontro Estadual do Programa Gestar
Salvador, em dezembro de 2003. Com a
presença da Secretária de Educação do Estado
da Bahia, Anaci Bispo Paim (no centro da figura
à esquerda)

Plateia do I Encontro Estadual do Programa Gestar Salvador, em dezembro de 2003.
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ANEXO 10
II Encontro Estadual do Programa Gestar em Salvador realizado em 22 a
27 de março de 2004.
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ANEXO 11
Recorte do Diário Oficial do Estado da Bahia

