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Resumo: A titulação em nível superior tem sido considerada como 
uma resposta à globalização econômica, em face às transformações 
do mundo do trabalho e pela acirrada competitividade da sociedade. 
Destarte, este trabalho visa compreender quais são os 
desdobramentos da formação superior nas vidas de professores que 
atuam no ensino de História. O tema é analisado a partir de 
depoimentos de professores de História egressos do Pólo Regional 
de Própria, do Projeto de Qualificação Docente da Universidade 
Federal de Sergipe e dos gestores das escolas em que atuam. Esses 
profissionais exercem atividades na educação básica de escolas 
públicas situadas em municípios sergipanos. 
Palavras-chave: Projeto de Qualificação Docente, professores de 
história, formação em serviço, interior sergipano. 

 
PROJECT OF TEACHER´S QUALIFICATION: graduation of history 
teachers in the countryside of sergipe state 
Abstract: The college graduation has been considered as an answer 
of the economic globalization, due to labor world transformation and 
also by the strong society segment´s competition. This work was 
carried out in order to understand what are the consequences of the 
college graduation to teacher´s life who work with the history teaching. 
The theme is analysed from the History teacher´s speech who 
graduated in the Regional Polo of Propriá, through the Teachers 
Qualification Project (PQD) of the Universidade Federal de Sergipe 
and also of the shool managers where they work. These professionals 
work with the basic education at the public schools located in the 
Sergipe State municipalities. 
Key words: Teachers Qualification Project, history teachers, 
graduation course, sergipe municipalities. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

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

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

tecnológicas e organizacionais. Neste ínterim, políticas públicas de qualificação profissional se voltam 

para atender o vínculo entre a educação formal e a formação profissional, tendo o Ensino Fundamental 

recebido maior destaque destas ações (OLIVEIRA, 2000). Para tal, o principal argumento utilizado é o 

de que melhores níveis educacionais ajudarão ao trabalhador a se empregar e a manter o emprego. 

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

públicas de qualificação profissional. No Brasil, os projetos e programas desenvolvidos com a 

finalidade de titulação para professores que atuam no magistério sem nível superior estão situados 

entre a formação inicial e a formação continuada. 

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

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

que lhe ofereça condições e um currículo que lhe permita atingir o mesmo patamar e a mesma 

amplitude do conhecimento profissional estabelecido pela formação inicial em nível médio ou 

superior, dependendo da escolaridade que já possui” (MEC, 1999, p. 70).  Assim, espera-se que a 

formação inicial em serviço possibilite tanto desenvolvimento de ordem pessoal quanto na 

competência profissional para que o ensino tenha ganhos qualitativos.  

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

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

magistério com maior qualidade, não devem substituir a formação inicial tendo em vista que esta 

última possibilita uma melhor formação teórica. Quando isso ocorre, há um processo sutil de 

desqualificação profissional, em função de que, “sob o manto de programas formadores, prepara-se 

um docente pronto a cumprir tarefas e adotar soluções das quais ele desconhece o alcance e o impacto 

educacional” (SANTOS, 1998, p.135).  

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

e práticas pedagógicas perpassa necessariamente pela mobilização do professor em exercício como seu 

principal agente. Neste sentido, a formação em serviço é considerada como um tema atual e de 

natureza complexa, sobretudo para um país tão diversificado como o Brasil. 

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

projetos e programas dirigidos para a qualificação em serviço de professores sem o nível superior, 

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



 
 

 

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

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

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

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

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

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

Apoio à Pesquisa em Sergipe (FAPESE) criou o Projeto de Qualificação Docente – PQD. Este Projeto, 

dividido em três etapas, conforme quadro a seguir, objetivou qualificar professores da rede pública 

estadual do interior sergipano, que já atuavam no magistério sem a devida formação superior. 

 

Projeto de Qualificação Docente da UFS - Convênios  

Convênio Cursos oferecidos Oferta de vagas 

PQD1 - Nº 130/97 – datado de 

13 de março de 1997 

Letras-Português; Licenciatura 

Plena em Ciências, com 

habilitação em Biologia, 

Matemática e Química 

500 

PQD2 - Nº 1.349/98 - datado de 

30 de junho de 1998 

Educação Física, Geografia, 

História, Letras-Português, 

Letras-Português/Inglês e 

Pedagogia 

 

1.060 

PQD3 - Nº 019/02 – datado de 

04 de abril de 2002 

Letras-Português/Inglês, Física, 

Matemática, Química, 

Ciências Biológicas e Educação 

Física 

1.080 

Fontes: UFS/PQD (1996, 1997, 2001). 

 

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

 

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

Itabaiana, Lagarto, Nossa Senhora da Glória e Propriá. A opção por estas localidades deveu-se à infra-

estrutura, à facilidade de acesso e por se constituírem em Pólos de desenvolvimento regionais. 

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

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

responsabilidade pela coordenação técnico-pedagógica-administrativa dos Cursos, tendo sido indicado 

pelos Departamentos envolvidos com a oferta das Licenciaturas, coordenadores para atuarem nas 

Regionais localizadas no interior do estado. 



 
 

 

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

para coordenar uma das regionais do Projeto de Qualificação. Ao longo dos sete anos em que 

estivemos à frente do Pólo Regional de Propriá, uma pergunta sempre nos intrigou: Quais seriam as 

mudanças possibilitadas pelo PQD nas vidas de professores egressos do curso de Licenciatura em 

História do Pólo Regional de Propriá? 

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

reuniões, questionamentos elaborados por alunos, professores e coordenadores do próprio projeto a 

respeito de quais seriam as implicações da formação em ensino superior, através do PQD, para 

docentes que atuavam no magistério da educação básica, no interior do estado de Sergipe. 

2. OBJETIVOS 

 

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

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

pesquisas que analisem suas implicações na vida dos professores e no cotidiano escolar, sobretudo, à 

luz dos próprios sujeitos envolvidos diretamente na formação, este trabalho tem por objetivo 

compreender quais são os desdobramentos da formação superior nas vidas de professores que atuam 

no ensino de História. O tema é analisado a partir de depoimentos de professores de História egressos 

do Pólo Regional de Própria, do Projeto de Qualificação Docente da Universidade Federal de Sergipe 

e dos gestores das escolas em que atuam. Os professores integrantes da pesquisa exercem suas 

atividades no ensino fundamental e médio de escolas públicas situadas em municípios do interior 

sergipano. 

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

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

desdobramentos ocorridos na vida pessoal e em suas atividades do magistério, desenvolvidas no 

interior sergipano. 

 

3. METODOLOGIA 

 

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

Programa de Qualificação Docente da UFS, propomo-nos, nesta pesquisa, utilizar técnicas variadas, 

seguindo o preceito recomendado pelas pesquisas em ciências sociais (QUEIROZ, 1991). 

Considerando que tais professores efetivamente já atuavam no quadro do magistério público 

em vários municípios do interior do Estado (alguns com mais de 15 anos de experiência), pensamos 



 
 

 

ser interessante compreender até que ponto a formação em um curso superior, fruto de uma política 

pública, reflete no cotidiano das práticas pedagógicas desses atores, ou seja, quais são as 

ressignificações de suas práticas em sala de aula. 

Para nortear a seleção dos sujeitos, utilizamos alguns dos pressupostos estabelecidos por 

Huberman (1995) acerca do ciclo de vida profissional dos professores. Neste estudo, o autor estrutura 

o ciclo de vida dos docentes através dos anos da carreira, sendo que, dentre outras fases, afirma que no 

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

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

mais motivados e criativos, em que “diversificam o material didáctico, os modos de avaliação, a forma 

de agrupar os alunos, as seqüências do programa, etc” (HUBERMAN, 1995, p. 41).  

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

de Propriá, dezesseis já contavam com mais de 15 anos de experiência docente, optamos por 

selecionar oito professores que estavam entre 15 e 24 anos de magistério, representando um percentual 

de 28,57% do total. 

Os oito professores escolhidos atuavam e residiam em municípios diferentes. Este fato nos 

possibilitou contemplar mais amplamente a diversidade das ações pedagógicas considerando aspectos 

dos sujeitos a partir também das características peculiares de suas localidades. 

Desta forma, a pesquisa foi desenvolvida em oito municípios, sendo contempladas duas 

Mesorregiões
2
 das três que compõem o estado sergipano, conforme demonstramos a seguir: 

 

Mesorregiões Microrregiões Municípios 

Sertão Sergipano Sergipana do Sertão do São 

Francisco 

Itabi 

 

 

Leste Sergipano 

 

Propriá  

Neópolis 

Nossa Senhora de Lourdes 

Propriá  

Cotinguiba Capela 

Divina Pastora 

Japaratuba Japaratuba 

Baixo Cotinguiba General Maynard 

Fonte: IBGE. Censo Agropecuário. Sergipe. 1995/1996. 
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 De acordo com o Censo Agropecuário de Sergipe 1995/1996, o estado de Sergipe possui três Mesorregiões 

(Sertão Sergipano, Agreste Sergipano e Leste Sergipano, divididas em 13 Microrregiões (Sergipana do sertão do 

São Francisco, Carira, Nossa Senhora das Dores, Agreste de Itabaiana, Tobias Barreto, Agreste de Lagarto, 

Propriá, Cotinguiba, Japaratuba, Baixo Cotinguiba, Aracaju, Boquim e Estância). 

 



 
 

 

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

pesquisa 

 

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

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

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

outros documentos procedentes de vários setores da instituição. 

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

formação de professores de História em áreas interioranas de Sergipe, em função da complexidade do 

tema, usamos o método qualitativo
3
, como fio condutor desta investigação, e também, em alguns 

momentos, utilizamos os instrumentos quantitativos. 

Para a realização do levantamento empírico foram organizados dois roteiros de entrevistas
4
 do 

tipo semi-estruturadas
5
 O roteiro destinado aos docentes foi composto por seis questões fechadas e 

nove abertas, dando-se destaque aos aspectos socioeconômicos e aos dados referentes à história de 

vida, as razões pelo ensino, os motivos pela busca do Programa de Qualificação Docente da UFS, a 

escolha do curso de História, aspectos da ação pedagógica em História e as ressignificações da prática 

docente e de alguns aspectos cotidianos após a conclusão do curso. Vale ressaltar que seis destes 

profissionais, no momento das entrevistas, estavam em pleno exercício em sala de aula, e duas 

docentes exerciam somente atividades administrativas nas escolas. 

O outro roteiro foi elaborado para os seis gestores das escolas cujos professores estavam 

efetivamente ministrando aulas em História e/ ou em disciplinas correlatas
6
. Os itens versaram sobre 

sua formação profissional, aspectos do cotidiano escolar, perfil do alunado e da importância da 
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 Concordamos com Maria Christina Siqueira de Souza Campos quando afirma que, enquanto que o método 

quantitativo se caracteriza pela busca da precisão e objetividade, o qualitativo, ao contrário, “está mais 

preocupado em aprofundar os temas em estudo, em conhecer de perto a natureza de um fenômeno social, os 

próprios sujeitos, enquanto agentes nas coletividades sociais e razão de ser de toda a ciência social”. (CAMPOS, 

2001, p.181) 

 
4
 Segundo Tuckman, 1972, apud Angulo, p. 152, a entrevista é uma técnica que se propõe “aceder ao que está 

dentro da mente da pessoa, que faz possível medir o que uma pessoa conhece (conhecimento ou informação), o que 

agrada ou não a uma pessoa (valores, preferências) e o que pensa uma pessoa (atitudes, crenças).” 
5
 De acordo com Bogdan & Biklen (1994), o caráter flexível desta forma de abordagem possibilita aos 

entrevistados expressarem livremente sobre determinado assunto sem ficarem moldados a questões fechadas. 

“Na investigação qualitativa não se recorre ao uso de questionários” (Bogdan & Biklen, 1994, p. 17) 

 
6
 Além de História o professor do município de Neópolis ministra a disciplina História da Educação (designada 

para o Ensino Médio). As professoras que atuam nos municípios de Divina Pastora e Japaratuba também 

ministram a disciplina Sociedade e Cultura (Educação Fundamental) e, o professor da cidade de Propriá ministra 

Cultura Sergipana, direcionada para o Ensino Médio. 

 



 
 

 

qualificação docente de seus pares através dos cursos de formação superior e dos seus desdobramentos 

na instituição em que atuam. 

 

4. RESULTADOS  

 

A titulação em nível superior tem sido considerada como uma resposta à globalização 

econômica, em face às transformações do mundo do trabalho e pela acirrada competitividade da 

sociedade. Assim, a formação em serviço, via PQD, trouxe para os bancos escolares uma população 

adulta de professores do interior sergipano com a expectativa de adquirir novas competências técnicas 

para a lide em sala de aula, bem como de obterem melhoria salarial a partir da titulação.   

No geral, a concepção dos gestores sinaliza que apesar das limitações das localidades e da 

instituição escolar, a qualificação docente tem proporcionado a melhoria da qualidade do ensino nas 

salas de aula desses estabelecimentos de ensino, tendo em vista a inserção de novas propostas 

metodológicas voltadas, sobretudo, à construção do conhecimento. Apenas a diretora da escola situada 

em Divina Pastora demonstrou ceticismo acerca da formação superior, uma vez que, no seu entender, 

o trabalho dos professores com nível superior pouco tem contribuído para a melhoria do ensino em sua 

escola, tendo em vista a ausência de novas práticas pedagógicas e estratégias de ação. 

 Os depoimentos dos professores egressos da Regional de Propriá do curso de Licenciatura em 

História assinalaram que a graduação forneceu novas possibilidades de ação no magistério em face do 

contato com novos aportes teórico-metodológicos obtidos ao longo do curso e também pela troca de 

experiências com seus pares.  

Os novos saberes adquiridos contemplam pressupostos de que a tomada da consciência do 

fazer pedagógico está voltado para a construção da cidadania, tendo como eixo central a perspectiva 

de uma formação sócio-histórica. Neste sentido, as narrativas enfocaram que o ensino de História está 

centrado na idéia de que o aluno deve trilhar caminhos reflexivos, predominando a criticidade e a 

criatividade.  

 As falas dos professores apontaram que existem vários entraves para que a ação pedagógica 

possa ser voltada efetivamente para a construção do conhecimento, uma vez que a própria estrutura 

organizacional da maioria das escolas em que trabalham, por muitas vezes, limita sobremaneira 

iniciativas inovadoras em busca de um ensino de qualidade. É nesse contexto que a maioria dos 

depoentes justifica o fazer pedagógico alicerçado quase que exclusivamente na utilização do livro 

didático, configurando-se em mais um fator limitador para que os professores adquiram autonomia 

plena para o exercício da profissão. 



 
 

 

 As limitadas condições de trabalho nas localidades interioranas somadas aos baixos salários 

foram argumentos constantemente utilizados pelos professores para explicar as dificuldades do fazer 

docente. A maioria apontou o quadro caótico das escolas públicas, como um dos principais fatores 

para o não aproveitamento dos saberes adquiridos na titulação em História, através do PQD.  

 Os depoimentos expostos nos permitem inferir que, mesmo com a titulação em nível superior, 

as condições socioeconômicas dos professores não sofreram consideráveis mudanças. A maioria das 

verbalizações apontou que as condições de vida no magistério são muito difíceis em face às condições 

salariais. Um exemplo desse aspecto é confirmado através das narrativas dos profissionais, quando não 

apontaram mudanças no estilo de vida sob o ponto de vista das atividades de lazer. Outro ponto que 

ratifica as limitações econômicas é o fato de que dois professores buscaram através do ingresso no 

movimento sindical uma forma de luta em busca de melhores condições de sobrevivência no 

magistério. 

 

5. CONCLUSÃO  

 

 A partir dessas considerações, podemos afirmar que a política educacional implementada 

através da formação em serviço, via PQD, com objetivo de melhorar a qualidade de ensino no interior 

sergipano, não demonstra, pelo menos até o momento, contemplar seus objetivos na totalidade. As 

limitações das condições de trabalho, juntamente com os baixos salários são empecilhos consideráveis 

para a superação das condições atuais de ensino, sobretudo pela realidade da escola pública nas 

localidades contempladas nesta pesquisa.  

 Por outro lado, ratificamos a idéia da necessidade de reformulação dos cursos de formação 

dessa natureza. Supomos que para que a educação tenha conquistas qualitativas, é imprescindível que 

sejam articulados os pressupostos teórico-metodológicos das instituições de ensino superior com os 

saberes práticos dos professores da escola pública, passando a formação superior a ser alicerçada por 

múltiplas dimensões da formação humana, sejam elas “cognitiva, ética, política, científica, cultural, 

lúdica e estética” (FREITAS, 2002, p.17).  Este nos parece ser um dos caminhos que podem ser 

pensados em busca de uma educação de qualidade e, sobretudo, hominizadora.    
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