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RESUMO 
 

 

O estudo teve como objetivo compreender tensões, desafios e potenciais da formação 

continuada na perspectiva de Coordenadoras Pedagógicas do Coletivo de Coordenadores 

Pedagógicos de Salvador. A importância da formação continuada é destacada nesse trabalho 

como uma necessidade intrínseca aos profissionais que manejam a construção do 

conhecimento e não como produto a ser consumido, em virtude dos ditames de mercado – 

pseudoformação. O sistema neoliberal afirma a formação como um dos principais antídotos 

para a melhoria da qualidade da educação, sob o argumento da “incompetência docente”. 

Contudo, a oferta, na maioria das vezes, se apresenta desconectada das expectativas da escola, 

colocando em tensão a relação entre o discurso oficial e o cotidiano da escola; os processos de 

adaptação e resistência nesse espaço. A pesquisa buscou inserir-se nessa tensão para 

compreender a trajetória de formação continuada no município de Salvador, no período de 

2005-2017, a partir das experiências de coordenadoras pedagógicas que têm na formação sua 

principal atribuição e desafio. Sobre o aporte teórico, as ideias de Adorno (2012) ajudaram a 

pensar a relação entre Educação e Sociedade, bem como a Formação voltada para a 

contradição, resistência e experiência – emancipação. Maués (2014) e Santos (2001) 

contribuíram para a contextualização do objeto no modelo de sociedade vigente; Souza 

(2014); Saviani (2009); Pimenta (2006); e outros auxiliaram na discussão acerca da Formação 

Continuada; sobre o cotidiano escolar encontramos referência em Patto (1993) e Ezpeleta e 

Rockwell (1986). Em relação à Coordenação Pedagógica, Santos e Sampaio (2015); Venas 

(2013); Placco e outros (2012); Franco (2006); Almeida (2005); Roman (2001) se tornaram 

referência. Quanto ao percurso teorico-metodológico, elegemos o caminho da pesquisa 

qualitativa (Minayo, 2011), de inspiração crítica - uma busca por entender tensões, desafios e 

potenciais presentes em um processo, a partir da análise da história documentada e não 

documentada. Sobre as estratégias metodológicas o Grupo Reflexivo (VIÉGAS, 2002); 

Entrevista Semiestruturada (MINAYO, 2011) e Análise Documental (FLICK, 2009) se 

constituíram subsídios. A Análise de Prosa (André, 1983) foi utilizada para analisar o material 

de campo. Os resultados foram organizados a partir das categorias: Construção da identidade 

do Coordenador Pedagógico: um terreno em disputa; Trajetória da Formação Continuada na 

Rede: tensão entre o instituído e o instituinte; Coordenação Pedagógica e a Formação 

Continuada na Rede: tensões, desafios e potenciais; Coletivo de Coordenadores Pedagógicos: 

espaço de formação para contradição, resistência e experiência. Consideramos que a política 

educacional do município de Salvador vem afirmando na perspectiva de mercado, balizada 

pelos ditames das agências internacionais, caracterizada pela fragmentação; descontinuidade 

dos processos e responsabilização dos indivíduos pela qualidade da educação. A análise 

acerca da trajetória da Formação Continuada na Rede mostrou, portanto, um acirrado e 

ininterrupto confronto entre o discurso oficial, a prática institucional e o cotidiano das escolas, 

onde a disputa de versões vai sendo afirmada por meio de movimentos de adaptação impostos 

pela institucionalidade, e dialeticamente de resistência construídos coletivamente pela via 

sindical, por iniciativas como o Coletivo de Coordenadores Pedagógicos, bem como por 

movimentações no lócus específico das escolas. As coordenadoras pedagógicas se colocaram 

como intelectuais na construção dos processos de enfrentamento às definições institucionais 

contrárias aos princípios da autonomia, demarcadas pela oferta de pseudoformação. A 

perspectiva da educação para a emancipação encontra-se em disputa. 

 

Palavras-chave:. Coordenadores Educacionais. Formação Permanente. Professores 

Formação. Cotidiano Escolar. 



ABSTRACT 

The study aimed to understand tensions, challenges and potential of continuing education 

from the Pedagogical Coordinators perspective of the Collective Educational Coordinators of 

Salvador. The importance of continuous training is highlighted in this work as an intrinsic 

need for professionals who manage the construction of knowledge and not as a product to be 

consumed, due to market dictates - pseudo formation. The neoliberal system affirms the 

formation as one of the main antidotes for the improvement of the quality of education, under 

the argument of “teacher incompetence”. The neoliberal system affirms the formation as one 

of the main antidotes for the improvement of the quality of education, under the argument of 

“teacher incompetence”. However, the offer, in most cases, appears disconnected from school 

expectations, putting in tension the relationship between the official discourse and the school 

routine; adaptation and resistance processes in this space. The research sought to be part of 

this tension to understand the continuing education trajectory in the municipality of Salvador, 

during the period of 2005-2017, based on the experiences of pedagogical coordinators who 

have in their training their main attribution and challenge. Regarding the theoretical 

contribution, the ideas of Adorno (2012) helped to think about the relationship between 

Education and Society, as well as the Training focused on contradiction, resistance and 

experience - emancipation. Maués (2014) and Santos (2001) contributed to the 

contextualization of the object in the current model of society; Souza (2014); Saviani (2009); 

Pimenta (2006); and others assisted in the discussion of Continuing Education; on the 

quotidian school we find reference in Patto (1993) and Ezpeleta and Rockwell (1986). 

Regarding the Pedagogical Coordination, Santos and Sampaio (2015); Veins (2013); Placco et 

al. (2012); Franco (2006); Almeida (2005); Roman (2001) became reference. As for the 

theoretical-methodological path, we chose the path of qualitative research (Minayo, 2011), of 

critical inspiration - a search to understand tensions, challenges and potential present in a 

process, based on the documented and undocumented history analysis. On the methodological 

strategies the Reflective Group (VIÉGAS, 2002); Semi structured interview (MINAYO, 

2011) and Document Analysis (FLICK, 2009) constituted subsidies. The Prose analysis 

(André, 1983) was used to analyze the field material. The results were organized from the 

following categories: Construction of the identity of the Pedagogical Coordinator: a disputed 

land; Trajectory of Continuing Education in Network: tension between the instituted and the 

instituting; Pedagogical Coordination and Continuing Education in the Network: tensions, 

challenges and potentials; Collective of Pedagogical Coordinators: training space for 

contradiction, resistance and experience. We consider that the educational policy of the 

municipality of Salvador has been affirming in the market perspective, based on the dictates 

of international agencies, characterized by fragmentation; discontinuity of processes and 

accountability of individuals for the quality of education. The analysis about the trajectory of 

Continuing Education in Network showed therefore a fierce and continuous confrontation 

between the official discourse, institutional practice and the daily life of schools where the 

dispute versions will be affirmed through adaptive movements imposed by institutions and 

dialectically collectively built by the trade union resistance route, for initiatives such as the 

Collective educational coordinators, as well as movements in the specific locus of schools. 
The pedagogical coordinators put themselves as intellectuals in the construction of coping 

processes of institutional settings contrary to the principles of autonomy, demarcated by the 

offer of pseudoformação. The perspective of education for emancipation is still in dispute. 

Keywords: Educational Coordinator. Permanent Education. Teachers Education. Teachers 

Education. School routine.  
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1 TECENDO NÓS INICIAIS À PESQUISA: ENTRE REFLEXÕES E EXPERIÊNCIAS 

 

 

A definição da pesquisa intitulada “Nós na Rede – Formação Continuada na 

perspectiva do Coletivo de Coordenadores Pedagógicos de Salvador: tensões, desafios e 

potenciais” decorreu de algumas experiências e inquietações da minha trajetória profissional, 

especialmente a atuação como Coordenadora Pedagógica na Coordenadoria Regional de 

Educação (CRE Subúrbio 1), durante quase 10 anos.  

Durante esse período, a formação de cerca de 600 profissionais (professores, gestores 

escolares e coordenadores pedagógicos) se constituía uma das pautas previstas em minhas 

atribuições. Em 2013, tornei-me também professora do município por dois anos, período em 

que tive oportunidade de refletir, sob o ponto de vista do cotidiano da escola, acerca de 

diversas questões como: gestão democrática; autonomia pedagógica da escola; fracasso 

escolar; processo de ensino-aprendizagem.  

Dentre as questões mencionadas, a formação continuada de professor e seus 

desdobramentos no cotidiano da escola, especialmente no que tange ao descompasso entre as 

demandas dos educadores e a perspectiva de formação institucional se colocava, de maneira 

recorrente, como pauta de reflexão, tanto na minha atuação como coordenadora pedagógica 

quanto como professora. Prada (2010, p. 372) expressa de certo modo esse descompasso ao 

afirmar que:  

Nas práticas do discurso sobre formação de professores, é frequente privilegiar a 

transmissão de teorias, valorizando apenas alguns pensamentos ideologicamente 

dominantes, em detrimento da complexidade dos conhecimentos derivados das 

experiências individuais e coletivas construídas ao longo da vida dos docentes e que 

são parte deles enquanto seres profissionais. Em oposição a esse discurso, é 

necessário realizar processos formativos considerando a trajetória do docente, pois 

ela traz consigo as contradições da relação teoria-prática que, se realizadas 

atividades para compreendê-las, é desenvolvido um processo de formação.  

 

Em outras palavras, o conflito apresentado por Prada (2010), entre aquilo que é 

projetado pela institucionalidade e o que é possível de viabilizar na escola estava presente nas 

reflexões das educadoras que coordenavam o trabalho pedagógico de uma região da cidade da 

qual eu também fazia parte. Buscava-se compreender os reclames dos professores por 

formação, ao passo que coletivamente se tentava construir alternativas que se aproximassem 

mais das demandas por eles pautadas.  

Recordo-me que em 2009, mediante definição institucional (Secretaria Municipal de 

Educação – SMED), pela implantação de um Programa de Regularização do Fluxo Escolar, 

com vistas à redução dos altos índices de distorção idade-série na Rede, um material de 
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alfabetização pautado na concepção tradicional foi adotado, mesmo sendo completamente 

contraditório às Diretrizes Pedagógicas do Município. Na ocasião, a equipe de coordenadoras 

pedagógicas da CRE, da qual também fazia parte, decidiu coletivamente não aderir ao modelo 

indicado pela SMED e construiu uma proposta de Formação Continuada, conhecida como 

Grupo de Trabalho em Alfabetização e Letramento (GTAL) – uma experiência local.  

Em síntese, a proposta consistia em encontros quinzenais com todos os professores 

que atuavam no 3º ano do Ensino Fundamental, pois, em função do sistema de ciclo e da 

progressão continuada, somente no 3º e 5º anos os alunos podem ser conservados. Nessas 

turmas, portanto, eram evidenciadas a distorção idade-ano de escolarização, sendo os 

professores que atuavam, especialmente no 3º ano, o público da formação indicada pela 

SMED. 

O GTAL foi resultado de uma construção coletiva das coordenadoras pedagógicas que 

atuavam na antiga CRE Subúrbio I, em resposta ao programa de Alfabetização tradicional 

indicado pela SMED. Ao longo de três anos de construção, professores e coordenadores 

pedagógicos foram convidados a integrar a equipe que coordenava a ação, pois o grupo era 

muito pequeno e as condições de implementação dependiam exclusivamente da iniciativa da 

Regional de Educação.  

O principal objetivo da proposta era a construção de um espaço de reflexão coletiva 

sobre o processo de alfabetização e letramento no cotidiano da escola, a partir de uma 

articulação teórico-prática e com espaço de importância à escuta de educadores e educadoras 

(professor, coordenador e gestor escolar) sobre os limites e potenciais existentes na 

construção do trabalho pedagógico no dia-a-dia da escola.  

Apostava-se na troca de experiência, no estudo teórico sobre temas que eram 

decididos coletivamente diante do reconhecimento da necessidade de aprofundar, além da 

construção coletiva de atividades diversificadas, que eram discutidas, analisadas e validadas, 

considerando os diferentes níveis de alfabetização dos alunos. O GTAL foi uma formação que 

se construía no percurso, junto e a partir das demandas coletivas. Cada encontro se constituía 

em continuidade ao anterior.  

Em 2012, o GTAL foi substituído pela proposta de formação continuada conhecida 

como Pacto pela Alfabetização, que, por orientação do órgão central, deveria ser 

implementada em toda a Rede. Tornou-se inviável, portanto, a sustentação de duas propostas 

de formação, sendo a segunda mantida por definição institucional geral. Dessa experiência, a 

importância da construção coletiva de espaços de reflexão político-pedagógica referente ao 

cotidiano escolar, bem como o papel do coordenador pedagógico foram ganhando maior 
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significado, ao passo que as inquietações acerca dos limites impostos à construção do trabalho 

coletivo também cresciam.  

Mais tarde, em 2015, as inquietações foram retroalimentadas, tanto pela experiência 

como Coordenadora Pedagógica em uma Escola Municipal de Salvador de Ensino 

Fundamental I, quando a atribuição da formação no interior da escola passou a compor a 

minha função, agora em âmbito local e específico, além da participação do Coletivo de 

Coordenadores Pedagógicos da Rede Municipal de Salvador, desde 2013. Esse último, 

definido como um espaço coletivo de reflexão crítica, acerca de questões político-pedagógicas 

referentes à Educação Municipal de Salvador, contribuiu bastante para o aprofundamento das 

reflexões sobre, por exemplo, as políticas de formação continuada implementadas pela 

SMED. 

As andanças realizadas ao longo desses 12 anos de atuação como coordenadora 

pedagógica na Rede Municipal e as experiências decorrentes desse percurso foram decisivas 

tanto na aproximação quanto na definição do objeto de pesquisa, a ser mais bem explicitado. 

Segundo Adorno (2012), a experiência se constitui como momento de autorreflexão crítica, 

pelo qual o sujeito e objeto se modificam qualitativamente. Por essa mediação se elabora o 

conteúdo dos objetos em suas tensões e contradições e o sujeito se toma também como objeto 

dessas tensões. Para Adorno (2012), a experiência possibilita a humanização na medida em 

que permite o sentimento e a sensibilização dos sujeitos.  

Considero ser esse o movimento realizado durante o desenvolvimento dessa pesquisa, 

no qual os processos de autorreflexão e reflexão crítica, iniciado com a definição do objeto se 

constituíram na observância de tensões, contradições presentes na questão da formação 

continuada. Também foi possível refletir sobre a minha própria experiência em coordenação 

pedagógica como agente de formação na escola, bem como membro do Coletivo de 

Coordenadores Pedagógicos.   

Ainda referente à aproximação pessoal com o objeto, essa também se relaciona com a 

experiência do mestrado. Esse projeto é compreendido como desdobramento da pesquisa de 

mestrado, defendida em 2013, sob o título Percepção de professores acerca da escolarização 

de alunos com Anemia Falciforme em Salvador-BA. O percurso da pesquisa de mestrado 

possibilitou uma imersão no contexto da escolarização de alunos com doença crônica, mais 

especificamente com Anemia Falciforme, em escolas municipais de Salvador, a partir da 

análise da percepção de professores que atuam/atuavam junto a alunos com essa patologia 

(SOUZA, 2013). 
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As dificuldades e os potenciais que envolvem este processo foram analisados e a 

necessidade de formação por parte da escola para lidar com as demandas desses alunos 

apareceu como uma das lacunas de maior destaque, mencionada por todos os participantes do 

estudo, conforme também encontrado na literatura, tanto na área da educação (SAIKALI, 

1992; SOUSA, 2005; BARROS et al., 2009; REIS, 2010; CASTRO, 2011), quanto na saúde 

(BORGES, 1996; KIKUCHI, 2003; ASSIS, 2004; PEREIRA et al., 2008).  

Ao considerar os achados da literatura de que o desconhecimento da escola, por 

exemplo, acerca da doença e das especificidades provocadas na rotina dos alunos que a 

experienciam, poderia contribuir para a exclusão escolar do aluno com doença crônica, 

marcada muitas vezes pelo abandono/evasão, distorção idade-série e baixa escolaridade, bem 

como o fato disto aparecer atrelado à necessidade de formação dos educadores – aspecto 

central à garantia da escolarização desses alunos – aprofundou o desejo de investigação acerca 

da formação continuada de professor no cotidiano da escola, sem necessariamente manter a 

restrição de pensar uma especificidade (no caso, a anemia falciforme), mas considerar 

implicações no cotidiano escolar. Desse modo, passamos a apresentar os referenciais teóricos 

que fundamentaram a construção e realização da pesquisa na subseção a seguir. 

 

1.1 INSCRIÇÃO TEÓRICA DA PESQUISA 

 

A questão da formação de professor no Brasil, segundo Souza (2014), desde a década 

de 1980 ocupa um espaço de importância nas discussões acerca da qualidade da educação, 

seja pelos educadores que declaram a necessidade de aprofundar conhecimentos para 

aprimorar as práticas pedagógicas, seja pela gestão pública que, ao longo desse período, vem 

divulgando a necessidade de maior investimento nos programas de formação de professores. 

Por esta via, a formação continuada no cotidiano da escola pode ser compreendida como 

demanda e principal solução aos problemas da educação. A formação continuada ganha 

espaço de atenção nas discussões e nas políticas públicas.  

Por meio de uma abordagem crítica, o contexto da formação continuada no Brasil e 

como se articula com a perspectiva do coordenador pedagógico foi discutida em uma versão 

local, orientada pelo seguinte questionamento: Como as coordenadoras pedagógicas do 

Coletivo de Coordenadores Pedagógicos compreendem o processo de Formação Continuada 

na Rede Municipal de Salvador? Justifico de imediato o uso do termo no feminino por três 

motivos: o fato de todas as participantes da pesquisa, das profissionais do coletivo de 
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coordenadores pedagógicos e da totalidade da Rede ser composta pela imensa maioria de 

mulheres, dentre a qual se encontra o público das coordenadoras pedagógicas1. 

O trabalho se inscreve como um estudo sobre o cotidiano escolar ao buscar 

compreender o aspecto da formação continuada articulado ao dia a dia da escola, a partir da 

visão de coordenadoras pedagógicas, que possibilitaram uma aproximação do contexto onde o 

fenômeno e as relações por meio desse se estabelecem. E para que o objeto de investigação 

seja melhor explicitado, algumas referências conceituais serão apresentadas.  

A primeira delas é a categoria do cotidiano discutida por Agnes Heller (2014, p. 31), 

que afirma:  

A vida cotidiana é a vida do homem inteiro; ou seja, o homem participa na vida 

cotidiana com todos os aspectos de sua individualidade, de sua personalidade. Nela, 

colocam-se “em funcionamento” todos os seus sentidos, todas as suas capacidades 

intelectuais, suas habilidades manipulativas, seus sentimentos e paixões, ideias, 

ideologias. O fato de que todas as suas capacidades intelectuais se coloquem em 

funcionamento determina também, naturalmente, que nenhuma delas possa realizar-

se, nem de longe, em toda sua intensidade.  

  

De acordo com a autora (2014, p.31), “o homem da cotidianidade é atuante e fruidor, 

ativo e receptivo”, se constitui indivíduo voltado para as atividades necessárias à sua 

sobrevivência que não tem tempo e nem possibilidade de aguçar todos os aspectos que o 

constituem. Segundo Heller (2014), o indivíduo é simultaneamente ser particular e genérico. 

Isto é, vivencia atividades, a exemplo do trabalho (que se constitui como atividade do gênero 

humano), manifestando sentimentos e paixões de modo particular, considerando o eu e a 

serviço de necessidades particulares. Heller afirma, nessa perspectiva, a importância do 

reconhecimento da subjetividade, da história de vida e da unicidade das pessoas envolvidas na 

vida real, na vida cotidiana.  

Algumas autoras como as mexicanas Ezpeleta e Rockwell (1986) e a brasileira Maria 

Helena Souza Patto (1993) situam à questão da vida cotidiana discutida por Heller (2014), ao 

contexto da educação, mais diretamente da escola, tomadas como referências nesse trabalho. 

Ao discutir o conceito de cotidianidade, Patto (1993) chama atenção para a relevância da obra 

dessa autora como referência teórica para reflexão acerca da escolarização das classes 

subalternas, nos países de capitalismo periférico, pois se volta para as relações entre a vida 

comum dos homens comuns e os movimentos da história; além disso, trata das 

especificidades das pessoas envolvidas nas ações que tecem a vida cotidiana. Dialoga, 

                                                           
1 Conforme documento disponibilizado pela SMED com o levantamento dos coordenadores pedagógicos que 

atuam nas escolas, Gerências Regionais de Educação (GREs) e Órgão Central foram observadas um total de 735 

coordenadoras pedagógicas em relação aos 53 coordenadores. Trata-se de um público eminentemente feminino 

na coordenação pedagógica das escolas da Rede. 
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portanto, com a questão da escolarização, entendida como processo histórico tecido por todos 

os que se confrontam em cada unidade escolar. Na vida cotidiana coexiste dialeticamente o 

lugar de dominação e de rebeldia. E foi nesse lugar de tensão que essa pesquisa buscou 

inserir-se.  

André (2005, p. 13), baseada nessas autoras, ao abordar a questão da vida cotidiana na 

escola, ajuda a contextualizar o objeto de pesquisa, ao afirmar o conflito entre as normas 

oficiais e o cotidiano escolar, e destaca que: 

 

A vida cotidiana da escola se constrói mediante múltiplos processos – os sujeitos 

que atuam em cada instituição se organizam, estabelecem relações, reagem de forma 

muito particular diante das normas do sistema educativo e aos desafios que 

enfrentam no seu dia-a-dia “fabricando” um cotidiano próprio. Conhecer como cada 

instituição se apropria das normas do sistema educativo e como reage diante dos 

desafios cotidianos, investigar as formas de relações estabelecidas, mecanismos de 

apropriação e resistência, as “saídas” encontradas é tarefa das mais relevantes.  

 

Ainda nas palavras de André (2005, p.13), “investigar as especificidades do cotidiano 

escolar é tarefa das mais urgentes, para tentarmos compreender, por exemplo, como os atores 

escolares se apropriam das normas oficiais”. Desse modo, embora essa pesquisa não 

intencionasse uma imersão direta no cotidiano da escola foi através do discurso dos sujeitos 

que estavam inseridos nesse cotidiano que o processo de formação continuada ofertado na 

Rede foi estudado. A aproximação de como as orientações oficiais acerca da formação 

continuada, bem como as experiências dos participantes são apropriadas e/ou ressignificadas 

no cotidiano da escola se constituíram horizontes. Por isso, esta é uma pesquisa sobre o 

cotidiano escolar. 

A expressão instituída se refere a situações estabelecidas, consensuadas ou 

negociadas; e o caráter instituinte será utilizado para dar conotação aos momentos de 

instabilidade, de disputa, de conflito, àquilo que ainda está por se estabelecer, o devir. 

Segundo Brzezinski (2007, p. 331), a dimensão estabelecida (o instituído):  

 

[...] sugere atendimento a normas rígidas e convencionais, como garantia de certa 

solidez burocratizada às instituições e práticas educativas, já que mudanças de 

acordo com essa matriz são pouco convenientes, porque perturbam a lógica formal 

das organizações escolares. A dimensão instituinte, por sua vez, alicerçada no 

paradigma histórico crítico, equivale ao que ainda está sendo constituído, é algo a se 

estabelecer − o devir. Esta dimensão implica maior flexibilidade ao que deve ser 

mudado em função do contexto sociopolítico, econômico, cultural e pedagógico e 

dos acontecimentos cotidianos que resultam da ação dos atores da educação na 

instituição escolar.  

 

Vale destacar que a aproximação do processo de formação continuada no cotidiano 

escolar, através do coordenador pedagógico, não se restringiu à concepção e ação isolada dos 
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sujeitos dentro da escola, mas para compreendê-la foi preciso considerá-la na sua articulação 

com o contexto mais amplo, situá-la às políticas de formação continuada e às condições de 

implementação dessas, por exemplo. Em outras palavras, é necessário esclarecer que a 

questão não foi refletida de maneira restrita à dimensão do indivíduo (educadores/escola), a 

formação como resposta a uma “falta individual”, como comumente encontramos na literatura 

(SOUZA, 2014). 

Justifico ainda esta opção, por reconhecer o risco de contribuir para o aprofundamento 

e naturalização do discurso que por vezes responsabiliza os profissionais (dimensão 

individual) pelo fracasso escolar, alicerçado pelo argumento do desconhecimento dos 

professores/da escola, ao passo que a formação docente tem sido elevada ao longo das últimas 

décadas ao status de principal solução para os problemas da educação, conforme encontramos 

em Souza (2014). Nesse tipo de abordagem, os sistemas educacionais, as políticas 

educacionais, as condições de trabalho dos educadores e o caráter da formação continuada, 

por exemplo, são pouco consideradas quando não simplesmente desconsideradas. 

Em outras palavras, abordar a questão da formação continuada tornou indispensável à 

reflexão acerca da relação entre cotidiano escolar e a dimensão mais ampla deste processo – a 

social, na qual a escola e seus profissionais estão inseridos. Portanto, ao buscar situar esse 

fenômeno ao contexto mais amplo – o da sociedade –, a compreensão do mesmo se deu a 

partir da perspectiva crítica. Para tanto, o aporte teórico encontrou nas ideias de Adorno 

(2012); referência para pensar a relação entre educação e sociedade, bem como a concepção 

de formação; Maués (2014) e Santos (2001) ajudaram a contextualizar o objeto estudado no 

modelo de sociedade vigente; Souza (2014), Souza e Sarti (2014); Prada (2010), Crochick e 

colaboradores (2009); Saviani (2009) e outros auxiliaram na discussão acerca da formação 

continuada de professor; a abordagem sobre o cotidiano escolar foi construída a partir da 

referência de Patto (1993) e Ezpeleta e Rockwell (1986). E para fundamentar as reflexões 

sobre o trabalho da coordenação pedagógica as ideias de Silva e Sampaio (2015); Venas 

(2013); Miziara e outros (2014); Placco e outros (2011); Franco (2006); Almeida (2005); 

Orsolon (2005); Placco (2005); Fusari (2005), Roman (2001), dentre outros autores que, ao 

longo do percurso, se tornaram referência. Assumo neste trabalho o sentido de inspiração 

crítica por utilizar referências que se situam nesse âmbito, sem necessariamente estar inscrita 

em uma determinada vertente.   

Quanto à escolha de compreendermos a formação continuada através do coordenador 

pedagógico, se justifica por serem esses os profissionais que no interior da escola têm em suas 

atribuições a articulação pedagógica da unidade escolar, incluindo os processos de formação 
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continuada. Ao coordenador pedagógico tem sido cada vez mais direcionada a 

responsabilidade pela formação continuada do professor, conforme encontrado na literatura. 

(MIZIARA et. al., 2014; PLACCO et. al., 2013; FRANCO, 2008; CHRISTOV, 2005; 

GEGLIO, 2005; ORSOLON, 2005; PLACCO; SILVA, 2005; FUSARI, 2005).  

Vale destacar ainda que a formação continuada analisada corresponde à trajetória de 

oferta de um pouco mais de 10 anos na Rede Municipal de Salvador, período de 2005-2017, 

destinada a professores e coordenadores pedagógicos que atuam no Ensino Fundamental I, 

dado ao fato de que nesse percurso muitas das formações foram destinadas a ambos 

profissionais, sem destacar as especificidades. Desse modo, acreditou-se relevante a reflexão 

de como essas educadoras percebem e experienciam o processo de formação continuada no 

cotidiano da escola, considerando o confronto entre as definições da política de formação 

continuada (discurso e práticas institucional) e as demandas, experiências que emergem da 

escola no cotidiano, a serem mais bem contextualizados a seguir.  

 

1.2 O PROBLEMA DE PESQUISA: CONTEXTUALIZAÇÃO  

 

Para situar o discurso da importância da formação continuada, ao mesmo tempo, a 

identificação desse como um tema que ainda carece de estudo, torna-se fundamental a 

contextualização dessa questão no cotidiano escolar e a relação com o trabalho do 

coordenador pedagógico. 

A reflexão acerca da qualidade da educação no país tem colocado no centro do debate 

a questão da formação dos profissionais que nela atuam. Mais do que uma reflexão, ela 

assume muitas vezes o caráter de questionamento, de necessidade por parte dos profissionais 

que atuam nas escolas (professores, coordenadores pedagógicos, gestores escolares e técnicos 

educacionais) ao explicitarem o sentimento de angústia diante do fenômeno do fracasso 

escolar que lhes é imposto como decorrente, quase que exclusivamente, da prática pedagógica 

docente.  

No entanto, o que encontramos nas formações de modo mais geral são modelos 

engessados, pautados numa perspectiva homogeneizadora dos estudantes e dos professores. 

Propostas descontextualizadas da realidade, receituários que reduzem as oportunidades de os 

educadores exercerem sua autonomia pedagógica, construindo uma prática coletiva de 

formação a partir da própria realidade da escola. Desde a década de 1990, Patto (2008, p. 422) 

afirma que: 
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Os cursos de treinamento que se propõem a mudar a lógica do sistema educacional 

valendo-se de recursos administrativos e pedagógicos que reproduzem esta lógica 

precisam ser urgentemente repensados. Nestes cursos, profissionais que geralmente 

também não dominam os conteúdos que querem transmitir dirigem-se a “massas” de 

professores que se comportam como tal. [...]. Tratados como objetos e não como 

sujeitos pensantes e desejantes, desenvolvem severa crítica aos cursos que lhes são 

oferecidos ou apropriam-se deles como podem, sem nenhuma crítica, perigosamente 

acreditando que aprenderam rápida e simplesmente teorias de cuja complexidade 

nem chegam a suspeitar.  

 

Ainda neste sentido, Souza (2014, p. 89) diz que: 

 

Pesquisas na área já criticaram amplamente as abordagens clássicas de formação 

continuada, no formato de pequenos cursos, seminários, conferências, vivências e 

congêneres. Avaliações revelaram quão limitados são os impactos dessas atividades 

na qualidade do ensino.  

 

Esses modelos de formação desarticulados daqueles que dão vida à escola – 

professores, coordenadores, gestores, alunos e família – reforçam os processos de exclusão 

dos alunos, mas também dos professores, quando são desconsiderados do processo de 

construção de sua própria formação. Contudo, de acordo com Patto (2008), no contexto 

escolar também coexistem os processos de resistência. Nesse ponto, passo a apresentar 

aspectos da realidade da Educação Municipal de Salvador, com vistas a justificar as questões 

e objetivos da pesquisa, bem como sua relevância. 

A definição por realizar esta pesquisa na cidade do Salvador ganha o caráter de 

relevância, pelo fato de ter acompanhado e participado desde o ano de 2013 de um profundo 

processo de questionamento por parte das educadoras e educadores da Rede Municipal de 

Educação acerca da adoção de pacotes educacionais pela SMED, especialmente o pacote 

definido no ano de 2013, cuja concepção tecnicista de formação tanto para o aluno, quanto 

para o professor se tornaria o horizonte. O Programa Sistema Estruturado do Instituto Alfa e 

Beto (IAB) cumpriria o objetivo estabelecido pela gestão municipal de garantir resultados no 

processo de aprendizagem dos alunos condizentes com o ano de escolarização, especialmente 

no que se refere à garantia da alfabetização das crianças aos seis anos de idade. 

A formação continuada dos educadores da Rede se constituiu como primeiro passo à 

implantação da nova proposta, antes mesmo da formalização da adoção ao programa via 

decreto. Na semana pedagógica, os educadores foram recebidos com uma sacola de livros e 

por professores que realizariam a formação, sendo a grande maioria dos formadores oriundos 

de outras cidades. No primeiro momento, o processo de formação se caracterizava muito mais 

como uma orientação mecânica aos educadores para a posterior utilização do material junto 

ao aluno. Os diversos manuais de orientação destinados ao professor foram apresentados, 
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junto com os índices de desempenho educacional das escolas municipais da cidade (IDEB), a 

fim de sensibilizar os educadores para a importância de implementar o programa como parte 

da solução para os problemas identificados nos resultados das avaliações externas. O 

programa foi escolhido e decidido pela gestão municipal sem diálogo com os profissionais 

que atuam diretamente na escola.   

Em minha memória ainda encontro a imagem de diversos educadores nos corredores 

da escola onde a primeira formação para implementação do programa acontecia. Havia muitos 

comentários sobre o absurdo político-pedagógico que estava sendo imposto aos educadores. 

Muitos se negavam a retornar às salas onde ocorria a formação, demonstrando profunda 

insatisfação pelo desrespeito duplo: a tudo que as escolas já haviam planejado para o ano 

letivo, mas principalmente por negarem todo o acúmulo da construção coletiva da escola, da 

experiência dos profissionais, em substituição por perspectiva “tarefeira”, profundamente 

alicerçada pelo argumento da “incompetência docente”. 

Nesse cenário de imposição, um questionamento coletivo por parte dos educadores e 

educadoras das escolas municipais ecoou, em virtude do descompasso entre as Diretrizes 

Pedagógicas da Rede Municipal de Educação de Salvador (baseadas na perspectiva 

socioconstrutivista) e o referido Programa (fundamentado na concepção tradicional de 

alfabetização).  

Nesse contexto, as coordenadoras pedagógicas através do Coletivo de Coordenadores 

Pedagógicos, se colocaram como sujeitos no processo de questionamento, produzindo textos e 

protagonizando algumas iniciativas no sentido de envolver a sociedade na discussão acerca da 

Educação Municipal (ANEXO A, p. 281). O debate ocupou espaço nas Universidades 

Públicas da cidade (ANEXO B, p. 289; 290), tornou-se pauta de discussão e acompanhamento 

pelo Ministério Público; sua retirada tornou-se uma das reivindicações pela via sindical 

(ANEXOS C, p. 291-294). A rejeição ao programa ganhou muita expressão junto aos quase 

sete mil educadores. À época, eu atuava como coordenadora pedagógica na Coordenadoria 

Regional de Educação e como professora de uma turma do 5º ano, do Ensino Fundamental I. 

Todo o processo de questionamento coletivo culminou na devolução pública dos 

materiais comprados pela prefeitura por muitos educadores (ANEXOS D, p. 295). Em 

seguida, para que o referido programa pudesse se manter na Rede, foi instaurado um processo 

de adesão direta das unidades escolares a dois programas: Programa do Instituto Alfa e Beto e 

o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa do Governo Federal. Na ocasião, por 

meio de um decreto, as escolas da Rede Municipal de Salvador se dividiram entre as duas 

propostas, sendo a segunda com o maior número de adesões. A necessidade de criação de uma 
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proposta específica para a Rede tornou-se objetivo da SMED, conforme texto publicado no 

site da instituição: 

A operação Salvador Alfabetiza, criada por força do Decreto nº 23.810 de março de 

2013, tem como objetivo alfabetizar alunos no 1º ano do Ensino Fundamental aos 

seis anos e criar um sistema estruturado próprio para a rede com material para 

professores, alunos, avaliação e modelo de gestão da aprendizagem. Neste primeiro 

ano, enquanto o sistema estruturado de ensino próprio está sendo desenvolvido, as 

escolas puderam optar por aplicar o Sistema Estruturado de Ensino do Instituto Alfa 

e Beto, e 131 de 339 escolas fizeram essa escolha. 

As demais escolas fizeram a opção por participar da formação do Pacto Nacional 

pela Alfabetização na Idade Certa. Desta forma, todas as 339 escolas da rede 

municipal que oferecem o Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) integraram a grande 

mobilização pela alfabetização com cerca de 2 mil professores e coordenadores 

pedagógicos, participando de pelo menos 120 horas de formação em serviço ao 

longo do ano2.  

 

De 2013 a 2015, a perspectiva de trabalho pedagógico na Rede Municipal de Ensino 

de Salvador encontrava-se fragmentada e passou a ser oficialmente orientada por duas 

concepções pedagógicas – a tradicional e a socioconstrutivista. Vale destacar, no entanto, que 

o Sistema Estruturado do IAB foi perdendo adesão das escolas durante os dois últimos anos e 

em dezembro de 2015 foi anunciada a finalização do Programa. Outro aspecto que merece 

destaque nessa trajetória de opções e questionamento por parte dos educadores é a proposta 

destinada aos alunos do 3º ao 5º anos do Ensino Fundamental que apresentavam distorção 

idade-ano de escolarização e ainda não estavam alfabetizados. A partir da Operação Salvador 

Alfabetiza foi criado: 

 

O projeto de Alfabetização Especial, cujo foco são os alunos do 3º ao 5º ano não 

alfabetizados. A partir do diagnóstico realizado pelas escolas em março de 2013, 

18,5 mil de 60 mil matriculados (pouco mais de 30%) foram identificados como 

ainda não alfabetizados e inseridos no projeto. Estes alunos foram atendidos em 

grupos menores (entre 7 e 10) por estagiários capacitados e acompanhados pela 

equipe gestora da escola com material e metodologia específicas durante pelo menos 

uma hora por dia de julho em diante3.  

   

Os alunos que tiveram sua trajetória de escolarização comprometida, por inúmeros 

motivos, passaram a receber atenção específica prevista na Operação. Sob o argumento da 

necessidade de alfabetizá-los, eles seriam retirados da sua turma de origem para um “reforço” 

junto a um estagiário oriundo dos cursos de Pedagogia ou Letras no turno em que se 

encontrava matriculado. Em outras palavras, os alunos seriam retirados no tempo de aula 

regular todos os dias por uma hora, para serem alfabetizados junto a um estudante 

universitário contratado.  

                                                           
2 Disponível em: <http://www.smed@salvador.ba.gov.br>. Acesso em: 18 set. 2015 (destaque nosso). 
3 Disponível em: <http://www.smed@salvador.ba.gov.br>. Acesso em: 18 set. 2015 (destaque nosso). 
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Embora o objetivo fosse legítimo – alfabetizar –, há de se tensionar algumas de suas 

contradições. Se tomarmos como referência as reflexões de Ferraro (1999), quando esse 

afirma que os processos de exclusão podem ser da e/ou se constituir na escola, podemos 

caracterizar essa iniciativa como exclusão na escola, à medida que o aluno perde diariamente: 

parte do tempo de convívio junto aos seus pares; o acesso às discussões e atividades 

pedagógicas realizadas pela sua turma de origem, quando é retirado para compor as turmas de 

alfabetização; além da possível exposição aos processos de estigmatização.  

Até então, não há divulgação dos resultados de aprendizagem dos alunos que 

participaram dessa ação da Operação Alfabetiza, bem como o desempenho das escolas que 

adotaram os Programas Pedagógicos distintos. Embora exista a adoção de um Programa de 

Avaliação interna, os resultados não refletem, por exemplo, a sistematização comparativa 

entre os programas implementados. Conforme informações retiradas do site da SMED, 

afirma-se ser a avaliação um dos componentes mais importantes do Sistema Estruturado de 

Ensino, por ser: 

[...] capaz de fornecer informações detalhadas sobre quais habilidades os alunos 

aprenderam ou ainda estão com dificuldades aos professores, coordenadores, 

gestores, equipe técnica da SMED para que as práticas possam ser revistas com foco 

na garantia da aprendizagem dos alunos. Nesta perspectiva, a SMED criou o 

Programa Salvador Avalia (PROSA) para avaliar bimestralmente, começando no 

final de 2013. O PROSA alcança todos os alunos do 1º ao 9º ano do ensino 

fundamental e abrange habilidades de Matemática e Língua Portuguesa (tanto em 

Leitura quanto Escrita)4.  
 

Os dados apresentados, segundo o trecho acima, têm o intuito de contribuir para que 

os educadores reflitam sobre as demandas da própria unidade e auxiliá-los no planejamento de 

intervenções pedagógicas específicas, bem como indicar demandas de formação continuada 

do professor retirando, por exemplo, a oportunidade de instaurar um processo de reflexão 

mais amplo acerca da educação municipal.  

A perspectiva de individualização do fracasso escolar se constitui presente quando o 

sistema de avaliação foca apenas na aprendizagem e não considera o contexto de produção 

dessa. A responsabilização pelos resultados inevitavelmente recai sobre o próprio aluno e 

sobre a prática da escola, objetivada pela atuação do professor, do coordenador pedagógico e 

da gestão escolar. As demandas por formação continuada logo se apresentaram fundamentais, 

o que provocou ainda mais o interesse por compreender as implicações desse fenômeno no 

                                                           
4 Disponível em: <http://www.smed@salvador.ba.gov.br>. Acesso em: 10 set. 2015.  
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cotidiano da escola, através da questão norteadora assim sistematizada: Como as 

coordenadoras pedagógicas do Coletivo de Coordenadores Pedagógicos compreendem o 

processo de Formação Continuada na Rede Municipal de Salvador?  

E para responder à questão central, outras se constituíram norteadoras, quais sejam: 

Qual a compreensão das coordenadoras pedagógicas acerca da formação continuada no 

período de 2005-2017? Quais desafios e potenciais se apresentam no processo de formação 

continuada no cotidiano escolar, na perspectiva do Coletivo de Coordenadores? Qual a 

percepção das Coordenadoras Pedagógicas acerca da própria formação na Rede Municipal de 

Salvador e as possíveis implicações dessa na sua atuação como formador? Qual a percepção 

das coordenadoras pedagógicas acerca da relação entre formação continuada e a experiência 

no Coletivo de Coordenadores Pedagógicos? 

O propósito dessa investigação é compreender tensões, desafios e potenciais da 

formação continuada na perspectiva de coordenadoras pedagógicas do Coletivo de 

Coordenadores Pedagógicos de Salvador. Para cumprir o objetivo proposto, de modo mais 

específico buscaremos: traçar o perfil do Coordenador Pedagógico da Rede Municipal de 

Educação de Salvador; realizar um levantamento dos processos de Formação Continuada da 

Rede Municipal de Educação de Salvador no período de 2005-2017; identificar a percepção 

das coordenadoras pedagógicas acerca da trajetória de Formação Continuada na Rede 

Municipal de Salvador nesse período; identificar tensões, desafios e potenciais que se 

apresentam no processo de formação continuada no cotidiano escolar; problematizar o 

processo de formação das Coordenadoras Pedagógicas na Rede Municipal de Educação e as 

implicações dessa na sua atuação como formadora; analisar a percepção das coordenadoras 

pedagógicas acerca da experiência do Coletivo de Coordenadores Pedagógicos como espaço 

de formação. 

Outro aspecto relevante e ainda mais atual no contexto desse estudo foi a aprovação e 

regulamentação do Plano de Carreira, Cargos e Vencimento dos profissionais da Educação em 

2014/2015 que garante 1/3 da jornada de trabalho do professor para atividades de 

planejamento pedagógico e formação, sendo que 50% desse tempo se constitui em reserva 

interna (cujo planejamento, estudo e pesquisa ocorrem dentro da escola) e a outra parte fica ao 

critério do professor a escolha do local para dar continuidade a esse trabalho de planejamento. 

O cumprimento desse item previsto na Lei do Piso Nacional vem provocando mudanças na 

organização pedagógico-administrativa da escola. Ao coordenador pedagógico também foi 

garantido um turno fora da escola para quem atua 20h e dois turnos para quem atua 40h.  
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Essa nova organização da jornada de trabalho, articulada aos seus objetivos, modificou 

uma prática que ocorria no município de Salvador, na qual toda sexta-feira as aulas eram 

suspensas às 10h e às 15h para que a reunião pedagógica chamada de Atividade 

Complementar (AC) pudesse ocorrer em todas as escolas simultaneamente. As reuniões 

tinham um caráter coletivo, considerando a perspectiva da gestão democrática que orientava à 

prática das escolas.  

Esse espaço e tempo eram destinados à discussão dos planejamentos semanais dos 

professores, projetos, acompanhamento da aprendizagem dos alunos, organização geral do 

trabalho pedagógico e demandas da unidade escolar. Contudo, com a provação do Plano de 

Carreira e a implementação da reserva de jornada dos docentes a dimensão mais coletiva do 

trabalho pedagógico nas escolas foi substituída por uma perspectiva mais individualizada, 

onde o coordenador pedagógico passou a realizar o AC individual ou em pequenos grupos, 

quando a organização da carga horária dos professores tornasse isso uma realidade possível. 

Ainda sobre o Plano de Carreira, a garantia da reserva de jornada, por outro lado 

também poderia significar a garantia de um tempo maior em serviço para que a formação 

continuada pudesse ser realizada como parte da rotina escolar, contudo passaria a ocorrer 

através da dimensão mais individualizada. O coordenador pedagógico passou a ser convocado 

ao cumprimento dessa tarefa, passando a se constituir uma atribuição ainda mais desafiadora 

– situação ainda recente no município de Salvador, mas com decorrências importantes no que 

tange aos processos de formação continuada no cotidiano da escola.  Esse cenário mais atual 

também impõe ao coordenador pedagógico a necessidade de ampliar sua ação como 

articulador na unidade escolar, dada à ausência oficial de momentos coletivos de construção e 

organização do trabalho pedagógico. Por outro lado, o espaço do professor com o 

coordenador pedagógico também pode significar maior atenção e reflexão acerca das 

demandas específicas no processo de escolarização dos alunos e, por conseguinte, provocando 

demandas por formação. 

Para finalizar o conjunto de argumentos que justificam a realização dessa investigação, 

a prefeitura, através da SMED no ano de 2015, contratou uma Consultoria Educacional com o 

objetivo de construir uma Proposta Pedagógica específica para a Rede Municipal de Salvador. 

De acordo com o projeto apresentado aos educadores, a proposta era realizar uma revisão dos 

documentos oficiais da Rede (marcos de aprendizagem, diretrizes curriculares do Ensino 

Fundamental I) a partir de uma construção coletiva colaborativa, por representação das 

unidades escolares. Além disso, a proposta é de que fossem construídos cadernos pedagógicos 

a serem utilizados pelos alunos como material específico das escolas municipais de Salvador.  
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De acordo com a proposta apresentada pela Consultoria aos representantes das 

unidades escolares (professores, coordenadores pedagógicos e gestores escolares), no mês de 

junho/julho de 2015, através de seminários regionalizados, ao longo da construção e 

implementação da proposta momentos de formação com os educadores da rede estavam 

previstos.   

O início da construção da proposta se deu em junho de 2015 e sua implementação 

começou em 2016. Mais uma vez, a centralidade dos processos formativos esteve voltada 

mais ao coordenador pedagógico, sendo convocado a garantir as adequações pedagógicas 

necessárias no cotidiano da escola com vistas à execução da proposta. Embora no primeiro 

momento da construção da proposta um professor representante da escola fosse convocado a 

participar, foi no coordenador pedagógico que as ações de formação e monitoramento foram 

centralizadas.  

Ainda que essa construção seja resultado da resistência dos educadores em defesa de 

uma perspectiva de educação pautada na autonomia pedagógica e gestão democrática, ao que 

tudo indica esse percurso definido pela institucionalidade não tem refletido tais princípios, 

dado o aligeiramento na construção da proposta, com pouco espaço para a reflexão. Outra vez 

se apostou na construção de um material único para toda Rede, com vistas a alinhar as 

práticas dos educadores e o desempenho dos alunos – uma perspectiva homogeneizadora da 

educação.  Resta saber como essa trajetória intensa de lutas e mudanças vem sendo traduzida 

no interior da escola, a partir do confronto entre o discurso institucional e a significação no 

cotidiano das escolas no que tange mais especificamente ao objeto dessa pesquisa, a formação 

continuada, com intuito aqui recolocado de compreender as tensões, desafios e potenciais 

presentes nesse processo na perspectiva de coordenadoras pedagógicas do Coletivo de 

Coordenadores. 

Embora o objetivo da pesquisa não tenha sido a análise do processo de construção 

dessa proposta específica, as experiências advindas desse momento por meio das participantes 

contribuíram para que um dos objetivos da pesquisa, que consiste na análise da trajetória da 

formação continuada do professor no período de 2005-2017 na Rede Municipal de Salvador, 

se consolidasse.  

Espera-se que os resultados desta investigação possam contribuir não apenas para a 

sistematização e fortalecimento de um campo de estudo, mas à medida que tenha repercutido 

nas reflexões e ações implementadas pelas coordenadoras pedagógicas junto aos professores, 

ainda que não se constitua seu principal objetivo. Em outras palavras, a opção por esta 
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proposta de investigação pode oportunizar a reflexão coletiva e a autorreflexão crítica acerca 

das tensões, desafios e potenciais da formação continuada na cidade do Salvador.  

Ademais, acredita-se que os resultados da pesquisa podem servir de referência a 

órgãos, instituições que constroem e implementam políticas públicas de formação continuada, 

por considerar o pensamento dos profissionais que são sujeitos dessa formação, seja como 

participantes e/ou agentes de formação. Segundo Prada (2010), existe uma disponibilidade de 

publicações que abordam as concepções de formação, mas ainda se constituem insuficientes 

trabalhos que abordem o pensamento dos educadores sobre a questão da formação da qual são 

sujeitos.  

Contudo, vale ressaltar que esta investigação não tem a pretensão de transformar-se 

em uma proposição que inspire a solução de um problema, muito menos colocá-la a serviço 

do julgamento das ações desenvolvidas no cotidiano das escolas. Pelo contrário, entendemos 

que esta discussão deverá estar situada no contexto mais amplo da escola, onde a 

complexidade, as subjetividades presentes nas concepções, nas experiências profissionais dos 

educadores, nas condições de trabalho, e nas relações estabelecidas com a sociedade sejam 

consideradas.  

A presente tese está organizada em seis seções. Na seção 1, Tecendo Nós Iniciais à 

Pesquisa: entre reflexões e experiências, o objeto da pesquisa é apresentado, a partir da 

contextualização do problema, articulado aos objetivos, bem como às referências teóricas 

utilizadas, de modo a situar o leitor quanto à dimensão mais geral do estudo. 

 A seção 2, Formação Continuada: reflexões de inspiração crítica, trata do fenômeno 

da formação continuada em seu contexto mais amplo – o da educação. O sentido da educação 

e da formação foi abordado na perspectiva de Adorno (2012) e Patto (2008), evidenciado a 

relação entre indivíduo e sociedade. As implicações do sistema neoliberal na educação 

também foram abordadas com vista a situar as intenções de mercado nos processos de 

formação docente, a partir da leitura sobre a trajetória desse fenômeno no Brasil (SAVIANI, 

2009a), especialmente das reformas educacionais (MAUÉS, 2014). Ainda foram abordados 

argumentos que alicerçam a formação continuada como elemento fundamental à qualidade da 

educação. Nesse tópico, o caráter de importância da formação aos profissionais que manejam 

com o conhecimento é localizado, bem como o argumento da “incompetência docente” que 

viabiliza a criação de um mercado específico na educação é problematizado na perspectiva de 

Souza e Sarti (2014). 

Na seção 3, Coordenação Pedagógico e Formação Continuada: a questão do 

cotidiano escolar, a relação entre o trabalho do coordenador pedagógico e a formação 
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continuada é apresentada. Para isto, a identidade ocupacional desses profissionais foi 

discutida mediante a descrição da trajetória da função no Brasil e caracterização das 

atribuições desempenhadas por eles no interior da escola. Destacamos ainda a questão da 

formação como a principal atribuição na atuação desses profissionais identificada na literatura 

(MIZIARA et. al., 2014; PLACCO et. al., 2012; ALMEIDA, 2005; PIMENTA, 2005), 

considerando dilemas e potenciais nesse processo. E, de maneira mais específica, a realidade 

de Salvador é apresentada, mostrando na versão local como se estabelece a relação entre o 

coordenador pedagógico e a formação continuada na Rede Municipal de Ensino. 

A construção metodológica e os pressupostos que fundamentaram a imersão no campo 

e, posteriormente, na análise foram descritos na seção 4, O percurso: aspectos teórico-

metodológicos. Cada momento da pesquisa foi cuidadosamente apresentado: a aproximação 

com o campo; seleção das participantes; o aspecto ético, finalizando com as etapas da 

pesquisa. 

 A seção 5, Entre os Nós na Rede: análise do material de campo, traz a sistematização 

das interpretações acerca do confronto entre o discurso das participantes, os discursos e 

práticas institucionais vivenciadas no cotidiano das escolas e na Rede, de um modo geral e, de 

maneira concomitante, a análise mediada pelas literaturas foram apresentadas. 

Por fim, a partir da compreensão de que o objeto estudado se constitui em um processo 

em movimento, as considerações foram apresentadas na última seção com o sentido posto no 

título Os Nós em Movimento: considerações, no qual foram retomados aspectos centrais à tese 

e apresentadas sínteses acerca de todo processo construído. 
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2 FORMAÇÃO CONTINUADA: REFLEXÕES DE INSPIRAÇÃO CRÍTICA 

 

O fenômeno da formação continuada no contexto educacional será discutido no 

primeiro momento a partir das imbricações entre o modelo de sociedade, os fundamentos da 

educação e a perspectiva de formação de educadores, considerando tanto o discurso oficial 

quanto a crítica encontrada em torno do tema.  

Na segunda parte desta seção será abordada a questão da formação docente no Brasil 

e, em seguida, a questão será articulada às reformas educacionais com recorte nas implicações 

econômicas, políticas e sociais identificadas nesse processo.  

Por fim, de maneira mais circunscrita ao objeto da pesquisa, a formação continuada no 

país será pautada a partir dos argumentos que tanto enfatizam o caráter de 

necessidade/importância desse processo de formação continuada quanto o discurso da 

“incompetência docente” como justificativa para que essa cada vez mais se transforme em 

produto a ser consumido pelos educadores, através de um mercado que vem se consolidando 

no país – a leitura crítica desse discurso.  

Em outras palavras, neste tópico será abordada uma discussão acerca do lugar de 

importância da formação continuada para a melhoria da qualidade da educação em nosso país 

e como o sentido de importância vai ganhando ressonância nas políticas públicas, no interior 

da escola e em instâncias que se articulam com esse espaço, reforçado pelo argumento 

ideológico da “incompetência docente”. E, ainda nesse sentido, pretendemos localizar na 

literatura da área possíveis tensões, limites e potenciais acerca da formação continuada.  

Desse modo, vale destacar que este trabalho se encontra entre o limite da defesa e do 

questionamento acerca do objeto de investigação, pois embora compreendamos que a 

formação continuada se constitua fundamental aos educadores por manejarem com processos 

formativos de outrem, é preciso refletir como vem sendo produzida e definida pela 

institucionalidade, bem como interpretada pelos próprios educadores no cotidiano da escola. 

 

2.1 FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO: TESSITURAS E IMBRICAÇÕES 

 

A revisão de literatura em um trabalho científico nos remete a uma busca de fontes, 

pistas, constatações, questionamentos que podem desvelar avanços, contudo também 

evidenciar lacunas acerca de determinados fenômenos. Juntar elementos para compreender 

uma realidade, considerando a multiplicidade de perspectivas à compreensão de um fenômeno 

é de fato um convite à realização de uma ampla tessitura. Nesse sentido, o tecido da vida 
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humana, isto é, dos fenômenos construídos socialmente, precisa ser contextualizado 

considerando a relação espaço-tempo, podendo contribuir para o aprofundamento de reflexões 

que, situadas historicamente, nos auxiliam na construção do entendimento acerca dos 

processos de manutenção e transformação da sociedade. 

A opção de analisarmos o fenômeno da formação continuada do professor sob uma 

tônica crítica, sem dúvida, traz um sentido de desafio e exercício permanente de indagações, 

uma espécie de retorno aos porquês de infância, muitas vezes silenciados ao longo da vida 

como decorrência de um modelo de sociedade pautado na superficialidade do conhecer, de 

apropriar-se das “coisas”, sem necessariamente buscar o sentido, as tensões, contradições 

presentes em sua existência (CROCHÍK et al., 2009). A realização dessa incursão se constitui 

de inspiração crítica, pois tomará como referência o pensamento de Adorno (2012) e outros 

autores que se situam nesse campo, dentre os quais destacamos: Maués (2014); Crochíck e 

colaboradores (2009), Rocha (2009); Saviani (2009a; b); Patto (2008) e Souza (2014).  

A história da educação nos mostra que essa se estrutura a partir de demandas, tensões 

e intenções políticas, econômicas e sociais a cada época. Existe uma imbricação entre o 

modelo de sociedade e a constituição da dimensão educacional. Ao revisar as teorias da 

educação, a partir de Saviani (2009b), encontramo-las divididas em dois grupos: teorias não-

críticas e teorias críticas-reprodutivistas. 

O primeiro grupo de teorias, segundo Saviani (2009b), foi inspirado no princípio de 

que a educação é direito de todos e dever do Estado; concebe a marginalidade (ignorância) 

como desvio e a educação teria a função de corrigi-la. Nas palavras de Saviani (2009b, p. 14): 

 

A marginalidade é vista como um problema social e a educação, que dispõe de 

autonomia em relação à sociedade, estaria, por essa razão, capacitada a intervir 

eficazmente na sociedade, transformando-a, tornando-a melhor, corrigindo as 

injustiças; em suma promovendo a equalização social.  

 

Essas teorias desconsideram determinantes sociais do fenômeno educativo, o foco está 

na ação da educação sobre a sociedade. 

O segundo grupo de teorias, denominada por Saviani (2009b) de crítica, embora 

considere os condicionantes sociais, possui uma percepção de dependência da educação em 

relação à sociedade, de modo que a função da educação é reduzida ao mecanismo de 

reprodução da sociedade em que se insere, por isso é chamada de crítico-reprodutivista. 

Vale destacar que a perspectiva defendida neste trabalho considera que a relação entre 

educação e sociedade não se mostra linear, e embora esteja submetida às influências da 
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sociedade que assinala o que deve ser, também se constitui espaço potencial de construção do 

vir a ser em uma permanente tensão.  

A questão da formação como aspecto fundante da educação se estrutura na tensão 

entre os processos de adaptação e transformação, como encontramos na Teoria Crítica da 

Sociedade. Rocha (2009) afirma que as mudanças educacionais não podem se destacar das 

mudanças culturais, bem como a formação de professor não pode ser separada da formação do 

indivíduo na sociedade.   

Destarte, torna-se inevitável anteceder à abordagem do objeto em si, a discussão do 

pano de fundo em que este se constitui – a educação. Faz-se oportuna a discussão acerca do 

sentido da educação para essa perspectiva teórica a partir da questão: “Educação para quê?”, 

proposta por Adorno (2012), a partir da Teoria Crítica da Sociedade, também conhecida como 

Escola de Frankfurt. Para o autor, não se trata de refletir sobre os fins da educação, mas para 

onde a educação deve conduzir. 

Segundo Adorno (2012, p. 141), “uma democracia com o dever de não apenas 

funcionar, mas operar como seu conceito, demanda pessoas emancipadas. Uma democracia 

efetiva só pode ser imaginada enquanto uma sociedade de quem é emancipado”. Significa 

afirmar que a emancipação é o mesmo que conscientização, racionalidade. E o que caracteriza 

a consciência na perspectiva de Adorno (2012, p. 151) é: 

 

[...] o pensar em relação à realidade, ao conteúdo – a relação entre as formas e 

estruturas de pensamento do sujeito e aquilo que este não é. Este sentido mais 

profundo de consciência ou faculdade de pensar é o mesmo que fazer experiências. 

Eu diria que pensar é o mesmo que fazer experiências intelectuais. Nessa medida e 

nos termos que procuramos expor, a educação para a experiência é idêntica à 

educação para a emancipação.  

 

Segundo Maar (2003, p. 472), “a emancipação como ‘conscientização’” é a reflexão 

racional pela qual o que parece ordem natural, “essencial” na sociedade cultural, decifra-se 

como ordem socialmente determinada em dadas condições da produção real efetiva da 

sociedade.  

Adorno (2012, p. 143) aponta para alguns limites impostos à educação quando se trata 

do objetivo da emancipação, postos pela própria organização do mundo em que vivemos e a 

ideologia dominante, ao afirmar que ela “exerce uma pressão tão intensa sobre as pessoas que 

supera toda a educação”, e os processos de adaptação são inevitáveis. Para Adorno (2012), “a 

educação seria impotente e ideológica se ignorasse o objetivo da adaptação e não preparasse 

os homens para se orientarem no mundo”. Igualmente seria questionável se apenas se 

limitasse à produção de pessoas bem ajustadas, em virtude das imposições do existente. Desse 
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modo, se coloca como um desafio a tarefa da educação articular princípios individuais e 

sociais, isto é, adaptação e resistência. Para Adorno, a educação teria muito mais a tarefa de 

fortalecer a resistência do que a adaptação (ADORNO, 2012, p. 144). 

Tratando-se da sociedade capitalista, no que se tem traduzido a resposta à pergunta 

“Educação para quê?”. O alicerce da sociedade capitalista é a desigualdade. Como afirma 

Crochíck e colaboradores (2009, p. 42): “Para que alguns pudessem ter uma vida confortável 

e cultivada, uma parcela ampla da população tinha que se contentar com a sobrevivência e ser 

feliz quando conseguisse encontrar um emprego”. Os autores recuperam a análise de Marx 

(1867/1984) da sociedade capitalista do século XIX para mostrar os processos de 

desigualdade social a partir da divisão social do trabalho, que evidenciava os processos de 

marginalização e segregação dos trabalhadores, explícitas nas péssimas condições de trabalho 

as quais eram submetidos. Com o advento da Revolução Francesa e o ideário da burguesia, 

esperava-se que o proletariado se emancipasse. Contudo, segundo Crochick e colaboradores 

(2009), o que houve foi a integração do proletariado à sociedade para contribuir ainda mais 

para a manutenção do capital, afinal, agora as exigências provocadas pela Revolução 

Industrial e seus desdobramentos requereriam outro perfil de trabalhador. 

A sociedade capitalista se constitui na sociedade mais desigual de toda a história. E 

para viabilizar a crença em torno da ideia que “todos são iguais diante da lei” faz-se 

necessária a construção de um sistema ideológico que inculque tais valores cotidianamente na 

vida das pessoas. Para Chauí (2006, p.26), a ideologia é um sistema ordenado de ideias ou 

representações, normas e regras como algo separado e independente das condições materiais. 

Segundo Chauí, a função da ideologia é fazer com que o legal apareça como legítimo, justo e 

bom. A ideologia substitui a realidade do Estado, por exemplo, pela ideia do Estado, pela 

ideia do direito, transforma ideias particulares da classe dominante em ideias universais de 

todos para todos os membros da sociedade, sem ter necessariamente correspondência com a 

realidade (CHAUÍ, 2006). 

Ainda na perspectiva de Chauí (2006, p. 38), “a ideologia parte da experiência 

imediata dos dados da vida social, constrói abstratamente um sistema de ideias ou 

representações sobre a realidade”. É considerada “aspecto fundamental da existência histórica 

dos homens, ação pela qual podem reproduzir ou transformar as relações sociais existentes”. 

(CHAUÍ, 2006, p. 9). 

A educação vem cumprindo um papel importante, e a ampliação do acesso das 

camadas mais pobres da população ao universo antes restrito à elite é um exemplo. Contudo, 

ainda nos dias de hoje, a educação não foi universalizada; ademais, junto à ampliação da 
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oferta aos mais pobres, também os processos de precarização e redução da Educação em 

mercadoria se constituem presentes. Segundo Crochíck e colaboradores (2009, p. 42): 

 

A produção do ensino de massa, quer em seus meios – formação de professores, 

produção de livros didáticos e de instrumentos educacionais – quer em seus fins – a 

produção de cidadãos padronizados, dotados de um mesmo mínimo necessário para 

expressar o que todos expressam, não se volta para a diferenciação individual, que 

surge com a incorporação da cultura; como essa não é incorporada, mas 

instrumentalizada continua externa aos indivíduos. 

 

A demanda de formar para a competência criou métodos e simplificou conhecimento, 

tornando a educação mais próxima do caráter transmissor de informações do que da 

propensão à formação, considerando o seu potencial de emancipação. Nesse ponto, os autores 

fazem uma distinção entre vivência e experiência; concebem a vivência como aquela que não 

deixa marcas no indivíduo, informações que logo são substituídas por outras. Por outro lado, a 

experiência é entendida como o conhecimento que marca a constituição dos indivíduos. Tão 

logo tensionada pela lógica de mercado, pautada no consumo e lucro, não tem espaço de 

valorização. Assim, a formação de indivíduos se transforma em semiformação, também 

chamada de pseudoformação, segundo Crochíck e colaboradores (2009) ao discutir a 

perspectiva defendida por Adorno (2012).  

Na sociedade da informação e do conhecimento, do século XXI, a ênfase dada a esses 

elementos para que o indivíduo se sinta parte da sociedade acaba distanciando ainda mais do 

sentido da formação como um recurso que o possibilita viver uma vida digna. Pelo contrário, 

como mercadoria, a formação tem sido consumida de maneira indiscriminada sem, às vezes, 

nem ter relação direta com as demandas reais colocadas pelo trabalho.  

Segundo Rocha (2009), a educação na contemporaneidade se constitui em modelos 

que priorizam a adaptação do indivíduo e seus objetivos se relacionam com interesses 

econômicos em detrimento da formação e do desenvolvimento dos alunos. A formação desde 

então é orientada para o consumo. De acordo com Rocha (2009), era preciso garantir algumas 

estruturas para instrumentalizar os indivíduos e potencializar sua capacidade de consumo, 

sendo a própria formação mais tarde transformada em mercadoria – objeto de consumo. 

Adorno (2012) defende a educação para emancipação, aquela que forma 

necessariamente para contradição, resistência e experiência. Em outras palavras, esse modo de 

compreender a realidade reconhece a tensão entre a adaptação e autonomia na sociedade 

como uma possibilidade de mudança entre o que é e o que pode vir a ser. Dessa perspectiva, a 

resposta para a questão “Educação para quê” reflete não só o caráter de reprodução social 

presente nas teorias crítico-reprodutivistas (SAVIANI, 2009b), mas considera o potencial de 
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emancipação, de transformação que também pode cumprir. Isto significa dizer que pensar de 

maneira crítica a constante tensão/contradição da educação como espaço de adaptação e 

transformação social se constitui alicerce desse modo de olhar a realidade. 

Segundo Cerqueira e colaboradores (2013), Adorno formula sobre a questão da 

formação na perspectiva da educação, tratando de algumas questões como: para que serve, a 

quem se destina, por que aprender, o que aprender, um modo de elucidar filosoficamente os 

objetivos da própria educação. O autor afirma a formação em uma perspectiva dialética, que 

implica em uma tensão permanente entre a função de adaptar o indivíduo para viver em 

sociedade e, contraditoriamente, desenvolver o indivíduo para a autonomia, para que ele seja 

capaz de pensar e agir, segundo sua própria consciência, resultante de uma educação para 

emancipação (CERQUEIRA et al, 2013).  

Entretanto, conforme afirmam Cerqueira e colaboradores (2013), o capitalismo tem 

provocado um afrouxamento na tensão inerente à formação e, consequentemente, ocorre uma 

superposição da adaptação que suplanta o desenvolvimento da autonomia em função das 

condições sociais objetivas. Em outras palavras, a questão da formação na sociedade 

capitalista tem assumido ao longo da história contorno coerente com o aprofundamento e as 

modificações necessárias aos interesses do capital. No dizer de Rocha (2009, p. 60-61): 

 

A formação possível do indivíduo hoje é heterônoma e está relacionada a ausência 

de liberdade imposta pelas relações de produção. A formação dos professores e dos 

indivíduos deve ser pensada não como um dever ser, mas como é na realidade, para 

com base nisso se pensar as possibilidades de tensão entre o que é e o que pode vir a 

ser. Essa tensão e possibilidade de mudança entre a formação de professores 

instituída (o que é) e a que é instituinte (a que pode vir a ser) revela autonomia e 

autorreflexão crítica de professores que vislumbram transformações no âmbito 

educacional por mais que pesem as condições estruturais e conjunturas deste 

processo.  

 

O descompasso existente entre a formação como fenômeno que abrange o processo de 

relações sociais, que ultrapassa o espaço escolar formal e as expectativas da construção de um 

modelo de homem que cada vez mais se mostre competente ao consumo se dá a partir de uma 

perspectiva de formação-mercadoria. Entretanto, como bem nos mostra Rocha (2009, p. 61), 

coexistem processos de resistência por parte de educadores, que, apesar de estarem imersos 

nas relações de produção capitalistas que reduzem a liberdade e o esclarecimento, 

 

[...] não foram embrutecidos pela racionalidade técnica do mundo administrado, não 

foram desencantados, não deixaram de experimentar novas formas de relações 

sociais, não perderam seus sonhos e seguem lutando politicamente num movimento 

instituinte de consolidação de uma educação básica assentada no princípio da 

inclusão e da liberdade de pensar, que subjazem os valores da diversidade e da 

pluralidade de manifestações humanas, dos indivíduos na sociedade contemporânea.  
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O trecho coaduna com o pensamento de Adorno (2012) quando enuncia a existência 

de um potencial transformador inegável nos processos formativos. E talvez seja essa máxima 

que continua impulsionando pesquisadores espalhados no mundo em compreender o 

fenômeno, e especialmente no âmbito educacional e nas últimas décadas a atenção volta-se 

para a formação docente.  

Contudo, para Prada (2010), o tipo de abordagem encontrada em Nóvoa (1992), 

García (1992), Shön (1992) e Imbernón (2011), ao tratarem da questão da formação através 

da compreensão da identidade e da profissionalização docente na perspectiva de formação 

reflexiva, podem incorrer no risco de centrar a responsabilidade pela mudança na qualidade 

da educação no indivíduo ao suscitar na ação docente de reflexão das práticas desenvolvidas, 

tarefa exclusiva dos professores, deslocando para a periferia a articulação dessas ações com as 

condições de trabalho dos educadores, por exemplo. 

Ainda em consonância com Prada (2010), o que se percebe nas literaturas que trazem 

a abordagem com maior enfoque na dimensão do indivíduo é que se dá em países em que o 

sentido das desigualdades sociais constitue-se distante da nossa realidade. Importada a 

discussão acerca da formação docente, sem a sua articulação com a dimensão da sociedade, é 

possível incorrer no risco de contribuir para o aprofundamento de discursos que naturalizam e 

responsabilizam os indivíduos (educadores) pelas mazelas da educação do nosso país. 

Encontramos nessa lógica a perspectiva de tornar individual uma questão que se constitui 

socialmente (PATTO, 2008). 

A formação em Adorno, segundo Cerqueira e colaboradores (2013, p. 35), “deve ser 

compreendida em sentido amplo, abrangendo todo processo de relações sociais que ultrapassa 

o espaço escolar formal”, e está circunscrita no contexto histórico, político, econômico e 

social de um determinado espaço, sendo os seus modos de oferta e os argumentos em torno 

deste fenômeno influenciados por essas mesmas dimensões. Para o Adorno, a formação deve 

se voltar para o pensamento crítico, para a contradição, resistência e experiência, perspectiva 

assumida neste trabalho como horizonte teórico. 

Tomaremos aqui a trajetória da formação no âmbito institucional como primeira 

referência para situarmos parte do objeto desta pesquisa – a formação continuada. E 

buscaremos inicialmente situar a questão da formação docente no Brasil para localizarmos 

quando ganha o caráter de formação continuada. 
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2.2 FORMAÇÃO DOCENTE NO BRASIL:  CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A questão da formação como resposta institucional, conforme encontramos em 

Saviani (2009a), surge após a Revolução Francesa em virtude da necessidade de produção de 

ensino de massa, ocasião em que aparecem as Escolas Normais, instituições encarregadas da 

formação docente. No Brasil, é após a independência do país que se cogita a perspectiva de 

organização da instrução popular e, para tanto, era necessário pensar a formação dos 

educadores. Um itinerário histórico marcou a constituição da formação docente no Brasil.  

Tanuri (2000) e Saviani (2009a) distinguem os períodos da História de Formação de 

Professores no Brasil, quais sejam:  

● Ensaios intermitentes de Formação de Professor (1827-1890), período que se inicia com o 

dispositivo da Lei das Escolas de Primeiras Letras, que obrigava os professores a se 

instruírem no método de ensino mútuo, que ocorria por próprias expensas se não houvesse 

necessária instrução do método e mesmo assim fosse apenas desejo de formação por parte 

do professor, ou pagos pelo Estado através do Decreto Imperial quando era de seu 

interesse a formação do profissional (SILVA, 2009).  

● Escolas Normais (1890-1932), quando foi criada a escola-modelo que centrava o preparo 

dos novos professores nos exercícios práticos. Os reformadores entendiam que era preciso 

assegurar por meio da organização curricular a preparação pedagógico-didática dos 

professores. Mesmo com a fixação das Escolas Normais, a expansão desse padrão não se 

traduziu em avanços significativos, dando lugar aos Institutos de Educação. 

● Institutos de Educação (1932-1939): eram concebidos como espaços não só de ensino, 

mas de pesquisa. As Escolas Normais transformaram-se em Escolas de Professores. 

Posteriormente, os Institutos de Educação são transformados ao nível universitário (1939-

1971), tornando-se a base dos estudos superiores de educação e da formação de 

professores para as escolas secundárias generalizadas em todo país, através dos cursos de 

Pedagogia e Licenciatura. O modelo das Escolas Normais e Institutos de Educação se 

consolidavam destinando-se à formação de professores para as escolas primárias, quando 

ocorreu a ampliação de cursos de jardim de infância, especialização de professores 

primários para as áreas de Educação Especial, Ensino Supletivo, Desenho e Artes 

Plásticas, Música e Canto e cursos de Administradores Escolares para formar diretores, 

orientadores e inspetores escolares. 

● De 1971-1996, a Escola Normal é substituída pela habilitação específica de 2º grau para o 

exercício do Magistério, quando do Golpe Militar em 1964 decorrem mudanças na 



39 
 

legislação alterando a denominação de ensino primário e médio para primeiro grau e 

segundo grau, ficando os professores formados em Magistério responsáveis pelo ensino 

no primeiro grau. Na década de 1980, desencadeou-se um amplo movimento de 

reformulação dos cursos de Pedagogia e Licenciatura, que até então eram responsáveis 

pela formação de professores para habilitação específica de Magistério, bem como a 

formação dos especialistas em Educação (diretores de escola; orientadores educacionais, 

supervisores escolares e inspetores de ensino). Ao adotar o princípio da “docência” como 

base da identidade profissional de todos os profissionais de educação, a maioria dos 

cursos de Pedagogia tendeu a assumir como atribuição a formação de professores para a 

educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental.  

As exigências definidas na LDB de 1996 apontavam para uma política educacional 

que tendia ao nivelamento por baixo. Segundo Saviani (2009a), assim foram considerados os 

Institutos Superiores de Educação que promoviam uma formação mais aligeirada e mais 

barata por meio de cursos de curta duração, como alternativa aos cursos de Pedagogia e 

Licenciaturas.  

Saviani (2009a) aponta que, ao longo da história de formação de professor no Brasil, 

os processos de descontinuidade e precariedade das políticas formativas sempre estiveram 

presentes e refletem a fragilidade do não estabelecimento de um padrão minimamente 

consistente de preparação docente para o enfrentamento dos problemas da educação do nosso 

país.  

Este breve resgate histórico sinaliza para alguns elementos de um percurso frágil sobre 

o qual se constituiu a formação docente no Brasil. As mudanças ocorridas ao longo do tempo 

foram calcadas, por um lado, por intenções que mais giraram em torno da garantia de 

participação social, política e econômica do Brasil nas relações de interdependência com 

outros países, sob o argumento do desenvolvimento; e, por outro, com vistas a se manterem 

como integrantes nas relações com o mercado; e bem definida dentro da lógica do capital 

como artefato para manter as desigualdades.  

Outro aspecto que chama atenção na trajetória da formação continuada de professor no 

Brasil são os “arranjos” criados para a ampliação dos cursos de formação inicial de professor, 

que garantissem o status de “qualificação” no ensino superior – especialmente pelo advento 

da aprovação da LDB 9394/96 –, acompanhando o objetivo da necessidade de universalização 

da Educação Básica, indicado pelas relações internacionais. À custa disso, ao invés de ocorrer 

um investimento que garantisse ampliação com qualidade, o que houve foi o aprofundamento 
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da precarização, caracterizada pela oferta desenfreada de cursos aligeirados e quase que de 

maneira inevitável esvaziados da relação teoria-prática.  

Justificamos a escolha deste caminho para situar a questão da Formação Docente, pois 

acreditamos que não pode ser compreendida se deslocada de sua trajetória histórica, política, 

econômica e social, ou estaríamos sujeitos ao reducionismo do problema à dimensão do 

indivíduo, quando essa se constitui socialmente.  

A opção de realizarmos a contextualização da formação docente no Brasil, a partir 

deste breve histórico, advém da importância de conhecermos a trajetória de como a Política de 

Formação Inicial dos Educadores se constituiu no país para melhor situarmos o objeto desta 

pesquisa: a formação continuada.   

Na década de 1990, as pesquisas acadêmicas em torno dessa temática ganham maior 

ênfase. André e outros (1999), ao realizarem uma pesquisa acerca do estado da arte da 

formação de professor no Brasil, buscaram três fontes de análises: dissertações e teses; artigos 

de periódicos e trabalhos do GT de Formação de Professores da ANPED. Os autores destacam 

o interesse das pesquisas acadêmicas (dissertações e teses do período 1990 a 1996) por 

discutir a perspectiva da formação inicial face ao momento histórico acalorado pelo desejo de 

avaliação dos cursos ofertados. A formação continuada e o tema da identidade e 

profissionalização docente também são identificados em escala menor. Segundo André e 

outros (1999), os estudos sobre formação continuada nas pesquisas de mestrado e doutorado 

analisam propostas de governo, ou de Secretarias de Educação, processos de formação em 

serviço e prática pedagógica. São estudos bastante variados quanto aos níveis de ensino, 

contextos e materiais.  

Ao analisar os artigos de periódicos (período compreendido entre os anos de 1990 a 

1997), a formação continuada é o segundo tema mais abordado nos trabalhos, ficando depois 

da identidade e profissionalização docente. No dizer de André e outros (1999, p. 305), os 

conteúdos sobre formação versam em torno da “concepção de formação continuada e o papel 

dos professores e da pesquisa nesse processo”. O conceito de formação continuada encontrado 

na maioria dos trabalhos é o do processo crítico-reflexivo sobre o saber docente e as múltiplas 

determinações. O professor aparece como centro do processo da formação continuada, 

pesquisador da própria prática (ANDRÉ et al., 1999, p. 305). 

Nos trabalhos selecionados no GT de Formação de Professores da ANPED (entre 

1992-1998), a formação continuada, concebida como formação em serviço, também aparece 

em segundo lugar como um dos temas mais abordados, depois da formação inicial. Enfatiza-



41 
 

se o papel do professor como profissional, estimulando o dever de refletir sobre a própria 

prática para desenvolver meios de realizar seu trabalho pedagógico. 

André e outros (1999) destacam, ao final do trabalho, a identificação de uma 

significativa preocupação dos pesquisadores com o preparo do professor para atuar nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental exatamente coincidindo com o período de implementação da 

LDB 9394/96.  

Anos depois, em nova publicação (2009), André atualizou o mapeamento anterior 

acerca da formação de professor em dissertações e teses (1990 a 1998) e ampliou a análise 

considerando os trabalhos defendidos em Programas de Pós-graduação no país no período de 

1999 a 2003, comparando-os com o levantamento anterior. Apontou um crescimento 

importante do interesse dos pesquisadores pelo tema formação de professores, saindo de 6% 

para 14% o total de trabalhos inscritos nesta temática. A formação continuada manteve-se 

mais uma vez como a segunda perspectiva mais pesquisada, novamente ficando depois do 

tema identidade e profissionalização docente. A abordagem em torno da formação continuada 

se deu a partir de dois subgrupos: o primeiro, Projetos, Propostas e Programas, com maior 

número de trabalhos – 143; e o segundo, Saberes e Práticas Pedagógicas, com 111 produções. 

Segundo André (2009, p. 49), “os processos reflexivos, que na década de 1990 despontavam 

como referenciais promissores na formação dos docentes firmaram-se definitivamente nos 

anos 2000”.  

Em 2007, a mesma autora retoma a discussão e identifica que os trabalhos sobre o 

tema da formação docente atingiram um percentual de 22%, demonstrando um crescimento 

muito rápido em torno da questão. André (2010), ao realizar um estudo sobre a formação de 

professores, a partir da análise de dissertações e teses defendidas naquele mesmo ano, 

observou que a temática priorizada a partir dos anos 2000 passou a ser identidade e 

profissionalização docente. O foco agora é o professor. E o interesse em conhecer e 

compreender o que pensam e fazem os professores, quais suas concepções, representações, 

saberes e práticas docentes se destacavam nas pesquisas, chegando a 53% do total dos estudos 

sobre formação docente em 2007. Em outras palavras, segundo a autora (2010, p. 177) “os 

estudos mais recentes dos pós-graduandos revelam a intenção de dar a voz ao professor e de 

conhecer melhor o seu fazer docente”. Contudo, André (2010, p. 177) destaca que: 

 

Não basta fixar-se em apenas uma das pontas do processo – fixar-se nas 

representações, saberes e práticas do professor – deixando de articulá-los aos 

contextos em que surgiram, às circunstâncias em que foram produzidas e às medidas 

a serem tomadas para promover a aprendizagem da docência.  
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Segundo Prada (2010), poucas são as pesquisas que se debruçam a realizar a escuta de 

educadores acerca da própria formação, de como os processos formativos acontecem no 

cotidiano da escola, construídas e executadas pelos sujeitos que dela fazem parte (professores, 

coordenadores pedagógicos, gestores). O que se encontra, na maioria das vezes, são pesquisas 

que ou analisam políticas públicas de formação implementadas por órgãos externos, ou se 

constituem pesquisas propositivas de cunho colaborativo, participante, que visam a responder 

a uma demanda específica à medida que analisam o fenômeno, por exemplo, a partir da 

construção coletiva de ações formativas, analisando o antes, o durante e o depois. 

André (2010, p. 177) ainda chama atenção para que os pesquisadores brasileiros, ao 

deslocarem o foco dos cursos de formação para o professor, possam reforçar a visão de que “o 

professor é o principal (talvez o único) responsável pelo sucesso/fracasso da educação”. 

Após a abordagem sobre a formação de professor no país e como vem se configurando 

nas pesquisas acadêmicas, acreditamos ser coerente iniciar a reflexão acerca do espaço onde 

as lacunas e fragilidades decorrentes dessa trajetória histórica são expostas. Reafirmamos o 

objeto desse trabalho e ao mesmo tempo sua possível contribuição para o campo, pois 

acreditamos ser na escola que as fragilidades se expressam; no confronto entre o discurso 

oficial; o repertório do educador (trajetória de formação inicial e experiências de vida) e as 

demandas do dia a dia. A questão da formação continuada se coloca como uma demanda 

relevante no campo da pesquisa.  

Inúmeras são as literaturas que abordam o dilema em torno do descompasso entre a 

formação inicial e as dificuldades do cotidiano escolar como uma pauta a ser superada através 

da formação continuada dos educadores. De fato, cada vez mais o espaço da escola vem se 

afirmando por pesquisas como aquele que precisa ser tomado como locus de reflexão sobre o 

fazer pedagógico.  

Os avanços ocorridos nas últimas décadas acerca da oferta/acesso de formação 

superior e continuada para professores da Educação Básica tem razão de ser. Faz-se 

necessário compreender os aspectos econômicos, políticos e sociais que originam as reformas 

educacionais no Brasil a partir da década de 1970, para melhor situar o discurso oficial acerca 

da formação continuada de professor no país.  
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2.3 FORMAÇÃO DOCENTE E REFORMAS EDUCACIONAIS: IMBRICAÇÕES 

ECONÔMICAS, POLÍTICAS E SOCIAIS  

 

A reflexão acerca da relação entre formação docente e reformas educacionais, a partir 

dos anos 1970, requer, ainda que de maneira breve, a observação de um cenário mais amplo 

em que se insere – o contexto da globalização. A globalização é entendida por diversos 

autores como o processo de internacionalização do capital, um processo econômico que 

pretende aplicar princípios da economia liberal ao conjunto do planeta (MAUÉS, 2014; 

SANTOS, 2001).  

De acordo com Santos (2001), para compreender o processo de globalização, é preciso 

reconhecer dentro dele a combinação entre o estado da técnica e da política. Segundo o autor, 

no final do século XX, graças aos avanços da ciência, produziu-se um sistema de técnicas 

presidido pela técnica da informação que permitiu envolver todo o planeta. A ideia de que o 

mundo agora era uma aldeia global se instalava com a crença do rompimento das distâncias 

marcadas pelos aspectos: tempo e espaço. A globalização, para Santos (2001), não se reduz a 

um novo sistema de técnicas, mas, sobretudo, ao seu uso político indicado pelos atores 

hegemônicos (empresas e/ou Estado, agindo em conjunto ou separadamente).   

O mercado não corresponde simplesmente a um ente internacional, abstrato e 

autônomo, orquestrado pela ideia da livre concorrência, mas é, principalmente, constituído 

por grupos econômicos, formados, especialmente, por bancos e grandes empresas, que 

representam os interesses de países que se constituem hegemônicos na economia mundial. 

São esses que imprimem objetivos e metas a serem cumpridas por países periféricos, como o 

Brasil.  

A nova condição técnica que deveria permitir a ampliação do conhecimento do planeta 

permanece nas mãos de um pequeno grupo que a utiliza em função de objetivos particulares, 

vinculados ao capital. Santos (2001) problematiza uma das estratégias utilizadas para alicerçar 

a manutenção desse sistema – o aspecto ideológico que atravessa e sustenta o discurso da 

globalização. Ainda de acordo com o autor, o mundo globalizado pode ser visto como uma 

fábula, e nos faz acreditar que está ao alcance das mãos de todos. Contudo, no mundo como 

realmente é, a globalização é concebida como perversidade, pois aprofunda as desigualdades 

locais.  

Nas palavras de Santos (2001, p. 39) “seja porque não dispõe totalmente dos novos 

meios de produção, seja porque escapa a possibilidade de controle”, a periferia do capitalismo 

se torna ainda mais periférica. A face perversa da globalização se traduz pela desigualdade 
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materializada pelo desemprego crescente e aumento da pobreza, ao passo em que também 

crescem os processos de endividamento, que, além de aprofundar a relação de dependência, 

condiciona à lógica de mercado as relações sociais, por exemplo, dos países que precisam se 

adequar ao novo modelo.  

Maués (2014) contribui com essa reflexão quando nos recorda do Consenso de 

Washington, firmado em 1989 – documento que resultou de um encontro entre organismos 

internacionais, cujo objetivo principal era discutir a dívida externa dos países da periferia do 

capitalismo, buscando formas de garantir o seu pagamento. Para tanto, foi imposta uma série 

de determinações de ordem econômica, política e social, cuja influência dos EUA se 

materializava no próprio nome do documento. Naquela ocasião, foram estabelecidas medidas 

que indicavam um ajuste estrutural, medidas que passariam a orientar as políticas econômicas 

de países endividados, dentre os quais o Brasil.  

Segundo Maués (2014, p. 44) 

 

O ajuste estrutural, na prática, representava cortes de salários dos 

funcionários públicos, demissões, flexibilização do mercado, corte nas 

contribuições sociais, reforma do Estado, incluindo aí a reforma da 

educação. (grifo nosso) 

 

Quanto à reforma do Estado, Maués (2014) afirma que o processo de globalização, 

que encontra na proposta hegemônica do neoliberalismo uma resposta à crise do capitalismo, 

afirmou a necessidade de que o Estado deixasse de intervir diretamente na economia, atuando 

a partir da lógica de mercado. Em outras palavras, era preciso conciliar a ação do Estado com 

os objetivos do capitalismo – o de acumulação, através da retirada de barreiras administrativas 

e políticas, permitindo a entrada de capitais internacionais, sob a égide da eficácia econômica.  

Para Santos (2001), a ideia de morte do Estado, de redução do seu papel diante do 

mundo globalizado, se sustenta como discurso ideológico, pois esse se encontra fortalecido, 

atendendo às exigências financeiras e outros grandes interesses internacionais, em detrimento 

dos cuidados com as populações cuja vida se torna ainda mais difícil.   

Em relação à exigência da reforma da educação, Maués (2014) afirma que as 

profundas mudanças ocorridas no mundo, especialmente pelo esgotamento do fordismo e a 

inserção de novas tecnologias, reverberaram na demanda da formação de um trabalhador que 

respondesse às exigências do mercado, mais flexível, eficiente e com múltiplas competências, 
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como parte do discurso oficial dos organismos internacionais5 aos países dependentes, 

exigindo, portanto, reformas nos sistemas educacionais.  

A escola que havia formado para o fordismo já não mais atendia aos objetivos do 

capital. Agora era preciso uma escola que formasse para competência, orientada pela 

implantação do “pensamento único”, cujos processos de homogeneização fossem capazes de 

permitir a formação de um trabalhador que atendesse às definições do mercado, da aldeia 

global. No dizer de Maués (2014, p. 38-39), 

 

A escola passou a ser criticada e responsabilizada pelo insucesso escolar, pelo 

despreparo dos alunos ao término dos estudos, pela desvinculação dos conteúdos 

ensinados em relação às novas demandas oriundas do mundo do trabalho, assentado 

no paradigma internacional. Da mesma forma, os professores passaram a sofrer 

profundas críticas, e a ser de certo modo, responsabilizado por esse “fracasso” 

escolar.  

 

Era preciso que a educação do país passasse por uma reforma, sob o argumento de 

qualificar melhor as pessoas para enfrentarem um mundo mais competitivo e afinado aos 

interesses do capital. Os organismos internacionais passaram a realizar uma intervenção mais 

direta na definição das políticas educacionais a serem implantadas nos países dependentes de 

modo a alinhar os objetivos da educação à nova ordem econômica, política e social.  

Assim, os organismos internacionais, orientados pelos interesses do capital, através de 

fóruns e conferências, como as de Jomtien (1990) e Dakar (2000), passaram a determinar 

metas para os países dependentes. As metas se constituíam tanto do ponto de vista econômico 

quanto educacional e deveriam ser alcançadas pelos países com vistas a se tornarem mais 

competitivos, além de garantirem a manutenção da acumulação prevista no sistema 

capitalista. Alguns desses organismos, também chamados de multilaterais, assumiram de 

forma velada o papel dos Ministérios da Educação, especialmente em países como Brasil. 

Como afirma Maués (2014, p. 42): 

 
A partir desse cenário é que as políticas educacionais são desenhadas, as reformas 

passam a ser internacionais, tendo em vista que seus objetivos são determinados 

pelos organismos multilaterais cujos fins estão voltados para o crescimento 

econômico, e, para tanto, procuram alinhar a escola à empresa, e os conteúdos 

ensinados às exigências de mercado.  

 

                                                           
5 Maués (2014), em seu artigo intitulado “Reformas internacionais da educação e formação de professores”, 

destaca algumas organizações internacionais que têm assumido o protagonismo nas definições das políticas 

educacionais no mundo, quais sejam: Organização dos Estados Americanos (OEA); Banco Interamenricano de 

Desenvolvimento (BID); Banco Mundial (BM); Comunidade Europeia (CE); Organização de Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE); Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD); 

Programa de Reformas Educacionais da América Latina e Caribe (Preal).  
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Ainda de acordo com a autora (2014), as reformas educacionais no final da década de 

1980 seguiram essa orientação e apresentaram objetivo político bem definido, em torno de 

aspectos como a estrutura administrativa e pedagógica da escola; a formação de professores; 

os conteúdos a serem ensinados; os aportes teóricos a serem adotados; em suma, tudo que se 

relacionasse com o processo de ensino-aprendizagem. Tais reformas centraram em alguns 

eixos, dentre os quais se destacam: a prioridade da educação básica (são criados os 

indicadores de qualidade estabelecidos pelos organismos internacionais, que orientam os 

programas, currículos e sistema de avaliação) e a formação de professores, considerada por 

muitos governos a segunda etapa das reformas educacionais. 

A formação de professores, segundo Maués (2014), passa a ser o elemento central na 

agenda internacional, pois o desempenho educacional atrelado ao crescimento econômico 

depende em tese da atuação dos profissionais da educação. Então, a formação docente neste 

cenário se torna centro das políticas públicas. Segundo a autora, naquela ocasião, alguns 

princípios passaram a constituir a formação docente no país, quais sejam: 

universitarização/profissionalização aligeirada, formação em nível superior oferecida fora da 

universidade, sem necessariamente estar relacionada a princípios básicos como o ensino 

ligado à pesquisa; ganha espaço a formação com ênfase na prática, na resolução de problemas 

práticos, em detrimento do foco crítico, analítico de processos sociais; as competências como 

eixo nuclearizador ligada às exigências das indústrias e dos organismos multilateriais e a 

formação contínua passa a ter maior relevância, pois, além de economicamente ser mais 

vantajosa, contribui para a adaptação dos educadores ao projeto educacional a ser implantado. 

Conforme discutido anteriormente, a implantação de reformas educacionais teve e ainda 

tem nos processos de formação um dos seus mais importantes alicerces, pois é através dela 

que o objetivo de garantir o alinhamento dos professores em exercício com as decisões 

institucionais das políticas educacionais definidas pelo Estado pode ser viabilizada. 

(SAVIANI, 2009). Maués (2014, p. 53) afirma que a formação contínua tem: 

 

O caráter de acomodação e assimilação dos professores a uma sociedade que está 

cada vez mais voltada para as exigências do mercado e em que a educação está 

sendo questionada por se parecer a uma mercadoria, enquanto a escola é identificada 

com uma empresa.  

 

 A Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), em 

documento publicado sob o título “A escola atualizada: formação contínua e aperfeiçoamento 

profissional”, em 1998, indicou pelo menos seis objetivos da formação contínua: atualização 

do conhecimento pós formação inicial; adaptação das competências a um novo contexto; a 
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possibilidade de aplicação de mudanças determinadas pela administração central; aplicação de 

novas estratégias de ensino; troca de informações e de competência entre professores; ajuda 

aos professores mais fracos a fim de que melhorem sua eficiência (MAUÉS, 2014). 

Maués (2014) destaca, no entanto, que a aceitação tácita das políticas governamentais 

se coloca como maior objetivo da formação contínua; e é a adaptação às políticas 

educacionais dos governos que dita a necessidade de uma atualização ao mundo globalizado. 

Acreditamos ser relevante a reflexão acerca de argumentos que reafirmam essa perspectiva de 

formação continuada no Brasil.  

 

2.4 FORMAÇÃO CONTINUADA NO BRASIL: O ARGUMENTO DA 

“INCOMPETÊNCIA” DOCENTE 

 

A formação continuada de professores no Brasil se relaciona historicamente com 

alguns argumentos, dentre os quais destacamos aquele que aponta o caráter de sua 

necessidade/importância ao evidenciar que esta faz parte da formação humana e, sendo o 

professor o principal responsável pela mediação do conhecimento junto aos estudantes, seria 

intrínseca à profissão docente; e o segundo foco da discussão neste trabalho, quando a 

importância/necessidade da formação continuada é condicionada às mudanças ocorridas na 

sociedade globalizada, com vistas à adaptação à lógica do mercado.  

Prada (2010, p. 370) afirma que  

 

A formação docente é uma contínua caminhada dos profissionais de educação onde 

atuam todas as suas dimensões individuais e coletivas de caráter histórico, 

biopsicossocial, político, cultural próprias de seres integrais e autores de sua própria 

formação.  

 

Entretanto, o modo como a formação docente e, de maneira mais específica, a 

formação continuada vem se configurando no país nos remete à compreensão de como esse 

sentido de necessidade/importância vai se afirmando no discurso oficial, articulado muito 

mais aos interesses do capital do que à formação humana, crítica e emancipadora. 

Para tanto, um argumento de caráter ideológico vem se afirmando como suporte à 

valorização desta resposta institucional – o da “incompetência docente”. Souza (2014) recorda 

que na década de 1980, a partir das críticas às explicações oferecidas pela Teoria da Carência 

Cultural, que responsabilizava os alunos e as famílias das classes populares pelo fracasso 

escolar, a responsabilidade passa a ser então da instituição escolar pela baixa qualidade da 

escola pública. É nesse contexto que, segundo Souza (2014, p.81), “a escola, o professor e sua 

prática pedagógica entraram novamente em cena, ganhando maior visibilidade, especialmente 
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o professor”, que passou a ser responsabilizado pelos problemas da escola e, de maneira mais 

individualizada, sua competência torna-se objeto de questionamento.  

Souza (2014), ao realizar um estudo com o objetivo de analisar programas 

educacionais implementados pela Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo 

entre os anos de 1982 e 1992, com destaque para as propostas de formação continuada de 

professores, verificou, a partir da análise da literatura educacional e dos programas 

educacionais, a presença de um argumento que contribuía para o fortalecimento do caráter de 

importância atribuída à formação continuada para melhorar a qualidade da educação. Segundo 

a autora (2014, p. 80), “trata-se do argumento da incompetência, cujo cerne afirma que a 

principal causa para a baixa qualidade do sistema educacional é, justamente, a incompetência 

dos professores”. E continua (SOUZA, 2014, p. 80), “em função de sua má formação inicial, 

os professores não saberiam como lidar com a diversidade de alunos presentes na escola hoje, 

especialmente aqueles das camadas populares”.  

Desse modo, a preocupação com a questão da competência do professor passou a 

impulsionar a corrida pela melhoria dessa, sendo garantia de formação dos profissionais a 

única ou a principal ação para melhorar a qualidade do sistema educacional, revelando uma 

crescente importância atribuída à formação continuada no final da década de 1980. O 

argumento da incompetência técnica do professor ganhou expressão e se expandiu nos anos 

seguintes, tanto pelo discurso da academia quanto pelas políticas educacionais.  

Essa perspectiva de argumentação indicava, portanto, um caminho de superação do 

problema do fracasso escolar. Os investimentos nos programas de formação continuada desde 

então surgiam como “um ‘remédio para todos os males escolares’, quando era preciso definir 

e implantar políticas educacionais e propostas de formação continuada visando melhorar as 

condições gerais de trabalho nas escolas” (SOUZA, 2014, p. 82). A formação continuada 

assumia, então, um caráter compensatório, com vistas a sanar os problemas da formação 

inicial do professor. (SOUZA, 2014). 

É preciso que se diga que, ao destacar esse questionamento, não desconsideramos o 

lugar de importância dos processos formativos dos educadores, mas vale chamar atenção para 

os argumentos que tentam justificá-lo, bem como o modo como a formação vem sendo 

ofertada, que aponta muito mais para o cumprimento de objetivos de uma política neoliberal, 

do que compromisso com um projeto emancipatório de escola. Por esta lógica, continuará 

centrando, responsabilizando e individualizando as mazelas vividas na escola como condição 

produzida exclusivamente pela escola. 
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Acreditamos que a necessidade de conhecimento é elemento intrínseco à profissão 

docente, contudo não podemos discuti-la como uma questão isolada, desarticulada, por 

exemplo, das condições de trabalho dos professores e desvinculada de determinantes sociais, 

políticos, econômicos, ideológicos, que atravessam as políticas educacionais e, por 

conseguinte, a formação docente. 

Se a questão da qualidade da educação continua centrada, por exemplo, no argumento 

da “incompetência do professor”, a responsabilidade permanece na dimensão individual. Se 

antes era da família e dos alunos, agora é da escola, do professor. Esse argumento torna 

natural o que é social e individual o que é coletivo. Então, trazendo o raciocínio ao contexto 

da formação, é como se a prática dos professores estivesse desarticulada das condições 

objetivas em que são produzidos, das trajetórias e histórias de vida dos sujeitos e da própria 

escola. A incompetência e o descompromisso dos profissionais, quando apresentados como 

um problema individual, tornam comum o discurso da necessidade de investimento em 

formação também como uma medida individual. 

Dessa maneira, a formação tem se tornado um objeto de consumo, um mercado 

lucrativo, e ao mesmo tempo uma oportunidade de economia para a institucionalidade, 

porque, ao tornar o discurso da incompetência, da fragilidade da prática pedagógica dos 

professores referência, retira do foco o debate acerca do sistema educacional, daquilo que a 

determina – as relações econômicas, políticas e sociais (SOUZA, 2014). 

Prada (2010) afirma que esse produto de consumo inicialmente era ofertado pelo 

Estado ou pelo empregador dos professores, no sentido de implementar reformas. Na década 

de 1990, com as exigências do processo de globalização, a formação superior no Brasil 

passou a ser obrigatória, através da LDB 9394/96, aprofundando os processos de adaptação 

dos professores ao novo cenário. Nessa perspectiva, a formação continuada deveria ser 

também de responsabilidade das instituições de ensino superior, contudo isto não tem 

acontecido e de acordo com esse mesmo autor (2010, p. 373): 

 

[...] têm surgido, nos Estados e Municípios, pessoas e instituições para realizá-la, 

atendendo mais a interesses dos governantes sem o preparo para compreender a 

complexidade, e sendo, muitas vezes, administrada e ministrada por profissionais 

não formados e sem as condições necessárias para a complexidade de seus 

requerimentos.  

 

Ademais, ao eleger a formação de professores como alvo de investimento, a 

institucionalidade consegue criar a ilusão de estar progressivamente construindo uma escola 

de qualidade. Podemos observar esta situação a partir, por exemplo, dos modelos de formação 
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continuada promovidos pelas Secretarias de Educação ou mesmo pela compra de pacotes 

educacionais, que, além do material didático para os alunos, garantem formação para o corpo 

docente e técnico para manejar materiais.  

A concepção tecnicista de educação voltada à eficiência e eficácia dessa, cujo foco é 

semelhante à indústria, comércio e mercado, afirma a ideologia por denominações como 

capacitação, treinamento, reciclagem e aperfeiçoamento. Isto significa que, segundo Prada 

(2010, p. 375), 

Essas denominações correspondem mais a uma concepção de manipulação, de 

implementação de cursos curtos e rápidos, de palestras e encontros esporádicos que 

permitem a implantação de “pacotes” propiciadores de um maior grau de instrução 

ou aptidão para seguir modelos predefinidos externamente que remendam, 

completam algo que supostamente falta e, por sua vez, corrigem defeitos visíveis na 

educação.  

 

No dizer de Saviani (2009b, p.12), na perspectiva tecnicista, o professor e o aluno 

ocupam posição secundária, são relegados “à condição de executores de um processo cuja 

concepção, planejamento, coordenação e controle ficam a cargo de especialistas supostamente 

habilitados, neutros, objetivos, imparciais”.  Ainda nas palavras de Prada (2010, p. 375),  

 

[...] estas concepções têm implícita, de um lado, a desconsideração dos saberes dos 

educadores e, de outro, o entendimento de que o faltante são os conhecimentos 

“científicos” que devem ser adquiridos de seus possuidores para tirar os professores 

de sua incapacidade.  

 

Para Prada (2010, p. 375), “os professores são considerados apenas consumidores de 

conhecimento ou executores de tarefas e não autores dentro do processo educativo, nem 

gestores de sua própria aprendizagem”.   

Essa leitura remete à discussão pautada por autores que abordam a questão da 

Medicalização da Educação e Sociedade, ao problematizarem a patologização de questões de 

cunho social, econômico e político. De acordo com a literatura (FÓRUM CONTRA A 

MEDICALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO E SOCIEDADE, 2014, p. 9): 

 

[...] a medicalização é entendida como o processo que transforma, artificialmente, 

questão não médicas em problemas médicos. Problemas de diferentes ordens são 

apresentados como ‘doença’, ‘transtornos’, ‘distúrbio’, que escamoteiam as grandes 

questões políticas, sociais, culturais, afetivas que afligem a vida das pessoas. 

Questões coletivas são tomadas como individuais; problemas sociais e políticos são 

tornados biológicos. Nesse processo, que gera sofrimento psíquico, a pessoa e sua 

família são responsabilizadas pelos problemas, enquanto governos, autoridades e 

profissionais são eximidos de suas responsabilidades.  

 

Se fizermos uma analogia entre os processos de medicalização e a perspectiva de 

formação continuada baseada na racionalidade técnica daquela que desconsidera a trajetória, 
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os saberes e a experiência dos professores poderíamos dizer que as decorrências de uma 

formação de caráter prescritivo poderiam provocar nos docentes o sentimento de 

“incompetência”, “incapacidade”, em virtude, entre outras coisas, das expectativas criadas por 

esse tipo de solução que se compromete em garantir avanços nos resultados da educação. A 

perspectiva de formação prescritiva centra-se em uma leitura individualizante do processo, 

que não considera as condições objetivas do cotidiano escolar, as questões políticas, sociais, 

culturais do sistema educacional brasileiro, deslocando o problema para a dimensão do 

indivíduo, nesse caso dos educadores que não querem ou não sabem ensinar. Segundo Prada 

(2010, p. 373): 

Ter sucesso no ensino-aprendizagem mediante a formação continuada é um ideal 

que não será alcançado por não se considerar nessa formação as características dos 

professores, suas necessidades e expectativas pessoais e profissionais, seus 

contextos de trabalho, bem como a cultura elaborada pela instituição escolar em que 

eles atuam.   

 

A crítica à perspectiva de formação continuada do professor baseada na racionalidade 

técnica dá lugar à ideia da formação continuada como constante reflexão das práticas 

desenvolvidas pelos professores, formulação construída por Schön em 1983 a partir de sua 

tese de doutorado. Segundo Pimenta (2006, p. 19): 

 

Schön propõe uma formação profissional baseada numa epistemologia da prática, ou 

seja, na valorização da prática profissional como momento de construção de 

conhecimento, através da reflexão, análise e problematização desta, e o 

reconhecimento do conhecimento tácito, presente nas soluções que os profissionais 

encontram em ato. Esse conhecimento na ação é o conhecimento tácito, implícito, 

interiorizado, que está na ação e que, portanto, não a precede.  

 

Essa formulação abre a perspectiva de valorização da pesquisa na ação dos 

professores. Mais uma concepção apropriada amplamente por diversos países (Portugal, 

Espanha, Estados Unidos, França, Inglaterra) passa a ser bastante difundida no Brasil a partir 

da década de 1990 – a ideia de que os professores devem se tornar pesquisadores da sua 

própria prática, concepção defendida por Stenhouse (1984), segundo Contreras (2012) e 

Pimenta (2006).  

Conforme encontramos em Contreras (2012, p. 133), “a ideia do professor como 

pesquisador está ligada, portanto, à necessidade dos professores de pesquisar e experimentar 

sobre sua prática enquanto expressão de determinados ideais educativos”. Segundo o autor 

(2012, p. 133), embora a aspiração de Schön e Stenhouse se assentasse na questão da prática, 

a distinção entre eles consiste no fato do primeiro afirmar que: 
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[...] são os casos práticos e suas dificuldades ou as surpresas que originam – sejam 

por sua ambiguidade ou pelas contradições que geram – que atuam como motor de 

reflexão. E, a partir da situação problemática, os práticos fazem emergir seu 

conhecimento profissional implícito e começam a buscar novas formas de entender e 

resolver a situação fazendo experiência prática. Para Stenhouse, ao contrário, é a 

tentativa para ver as possibilidades práticas, e os problemas que originam a 

pretensão de levar a cabo uma ideia educativa, que se transforma no motor de 

reflexão.  

  

A concepção de formação baseada na ideia de reflexão acerca da prática, defendida 

pelos autores Schön e Stenhouse, ganha expressão no Brasil, segundo Pimenta (2006), 

especialmente com a obra Os professores e sua formação (1992), coordenada por Antônio 

Nóvoa, onde diversos autores de países distintos reconhecem a existência de um 

conhecimento específico dos professores no cotidiano da prática e que as dificuldades do dia a 

dia podem provocar a reflexão sobre a ação e na ação (PRADA, 2010).  

E nos países em que essas ideias se expandiram, especialmente na Espanha, também 

foram produzidas críticas importantes acerca das teorias de Schön e de Stenhouse, o que, 

segundo Pimenta (2006), podem ser analisadas nas obras de Contreras (2012); Sacristán, 

(1992); Pérez-Gómez (1991). Pimenta (2006) propõe uma análise crítica acerca da 

apropriação desses conceitos no Brasil, apontando alguns limites dessa perspectiva teórica no 

país, dentre as quais se destaca a super utilização dos termos pela academia e nas políticas 

educacionais, em detrimento do esvaziamento do significado inicial, ou mesmo do seu 

desaparecimento. Embora a autora concorde com a fertilidade dessa perspectiva, questiona o 

tipo de reflexão que tem sido realizada pelos professores; e se as reflexões incorporam um 

processo de consciência das implicações sociais, econômicas e políticas da atividade de 

ensinar e que condições os professores têm para refletir. 

Para Contreras (2012, p. 152), “a superabundância na utilização do termo e a diluição 

ou desaparecimento do significado do mesmo, não se trata de uma mera moda passageira, mas 

cumpre uma função expressa de legitimação das atuais reformas educacionais”, pois o 

entendimento do ensino como prática reflexiva é bastante aceito no espaço acadêmico, além 

de gerar uma visão positiva dos professores. Ainda segundo Contreras (2012, p. 152),  

 

[...] a mentalidade instrumental e técnica do ensino encontrou uma nova forma de 

aceitação, escondendo seu tradicional estilo frio e impositivo sob a roupagem, mais 

cálida e pessoal, da linguagem da reflexão.  

 

Em outras palavras, essa perspectiva permite o reconhecimento das experiências e 

conhecimentos específicos dos professores, sem garantir, no entanto, um espaço maior de 
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decisão e intervenção nas ações político-pedagógicas no interior das escolas por parte dos 

professores. 

Embora autores que defendem a concepção de professor reflexivo e do professor 

pesquisador destaquem a importância da reflexão, da experiência, da autonomia e do 

cotidiano escolar, outros (SOUZA, 2014; MAUÉS, 2014, CONTRERAS, 2012, PRADA, 

2010; PIMENTA, 2006) nos alertam para alguns perigos decorrentes dessa perspectiva: o 

reducionismo da perspectiva de reflexão à resolução de problemas imediatos, que não 

conseguem ultrapassar a sala de aula, perspectiva centrada nas práticas individuais. Contreras 

(2012), ao tratar da concepção do professor pesquisador de sua prática, questiona a exclusão 

da crítica sobre o contexto social em que se dá a ação educativa, apontando o risco da redução 

e particularização da investigação sobre a prática que geram ações particulares nas aulas, 

desconsiderando a influência da realidade social sobre as mesmas, como decorrência de uma 

produção social e histórica. 

Outra crítica localizada diz respeito ao protagonismo do professor nos processos de 

mudança e inovação que, segundo Pimenta (2006), pode gerar uma supervalorização dos 

mesmos. Essa condição pode fomentar a responsabilização dos profissionais, por exemplo, 

pela má qualidade da educação, já que pelo discurso do docente reflexivo e pesquisador 

pressupõe-se haver autonomia e condições favoráveis ao desenvolvimento do trabalho. Além 

disso, pode se constituir uma exploração profissional pela falta de condição objetiva para 

garantir as metas institucionais (falta de tempo, acúmulo de tarefa dentro e fora da escola, 

orientação e gestão, só para citar exemplos) (PRADA, 2010). 

Ademais, a sobreposição da racionalidade sobre a prática, o fazer técnico de reflexão e 

pesquisa também aparece no campo da crítica. Pimenta (2006) caracteriza a situação a partir 

do pensamento de Zeichner (1992), ao elucidar que o que vem ocorrendo é a identificação do 

conceito de professor reflexivo com “práticas ou treinamentos que possam ser consumidos 

por um pacote a ser aplicado tecnicamente”, “um oferecimento de treinamento para que o 

professor torne-se reflexivo” (PIMENTA, 2006, p. 23). Adicionando que (PRADA, 2006, p. 

23) “essa massificação do termo tem dificultado o engajamento de professores em práticas 

mais críticas, reduzindo-as a um fazer técnico”.  

Coadunando com este sentido, Prada (2010, p. 377), ao tratar da formação continuada, 

considerando a expansão dessas ideias afirma que: 

 
As atividades docentes a respeito estão longe de uma postura crítica sobre a própria 

formação continuada, mesmo de um bom número de formadores de professores, 
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cujo discurso não ultrapassa a repetição de conceitos e a formulação de deveres dos 

professores em palestras, cursos curtos, esporádicos e fora do contexto escolar.  

 

E ainda acrescenta que (PRADA, 2010, p. 377): 

 

A produção de conhecimento, as ações de formação continuada e outras ações 

denominadas ou relacionadas com essa formação, em vez de aprofundar sobre os 

pensamentos e práticas docentes, a compreensão de suas problemáticas, a construção 

de propostas de transformação mais significativas institucional e socialmente, são 

reduzidas a um fazer técnico, distanciando o professor e sua formação do exercício 

crítico da/na profissão.  

 

Para Pimenta (2006, p. 25), a superação dos limites postos nessas concepções  

 

[...] se dará a partir de teoria(s), que permita(m) aos professores entenderem as 

restrições impostas pela prática institucional e histórico-social ao ensino, de modo 

que se identifique o potencial transformador das práticas.  

 

Pimenta (2006) destaca a importância do reconhecimento por parte dos professores de 

que seus atos são fundamentalmente políticos e podem se direcionar a objetivos democráticos 

e emancipatórios, e defende a perspectiva do professor como intelectual crítico e reflexivo, 

discutida por Giroux (1997). Também compreende a reflexão como uma prática coletiva no 

sentido de incorporar a análise dos contextos escolares no contexto mais amplo e colocar clara 

direção de sentido à reflexão: um compromisso emancipatório de transformação das 

desigualdades sociais. Essa perspectiva retira o sentido dos professores serem autores isolados 

de transformações, conferindo-lhes autoridade pública para realizá-las.  

Além disso, Pimenta (2006) afirma que a prática reflexiva, enquanto prática social, só 

pode se realizar em coletivos, o que, segundo a autora, leva à necessidade de transformar as 

escolas em comunidades de aprendizagem, onde haja o apoio mútuo entre os professores 

como estratégia para criar condições que permitam a mudança institucional e social. 

Prada (2010) desenvolve uma pesquisa intitulada “Ações de Formação Continuada de 

Professores desenvolvida em município da região de Uberaba”, considerando que as 

concepções sobre formação continuada de professor e interpretações podem ser encontradas 

em publicações com certa facilidade, mas o pensamento dos professores, sujeitos dessa 

formação, não está disponibilizado. Nas palavras do autor, os professores pouco sabem da 

problemática dos outros colegas e da literatura acerca do tema formação continuada. O estudo 

mostra que, segundo os professores participantes, as ações formativas das quais mais 

participaram eram pontuais (cursos de curta duração; palestras, oficinas, seminários, 

congressos).  
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Quanto às ações que mais gostaram foram as oficinas, palestras e seminários. Outra 

questão interessante abordada acerca da formação continuada foi de que cursos são 

oferecidos, mas não atendem à expectativa dos educadores pelo caráter impositivo dos temas 

que não interessam. Esses profissionais buscam nas formações, segundo a pesquisa, que o 

conteúdo e metodologia vivenciados no curso possibilitem a resolução de situações do seu 

cotidiano. Em outras palavras, os educadores procuram, em ações de formação, ajuda para 

resolução de problemas, que possibilite transformar a prática e o cotidiano de sala de aula.  

Ademais, nesta mesma pesquisa, os resultados mostram que os professores acham 

relevantes ações formativas que promovam interação e a troca de experiência, possibilidade 

de atender aos problemas de sala de aula (debates, discussões); que tenha metodologias 

dinâmicas, possibilitando participação. Esses profissionais buscam na formação continuada 

aquilo que não tiveram em sua formação inicial para professores.  

Quanto à periodicidade, afirmam que a formação continuada realmente deveria ser 

contínua, que acontecesse mais vezes durante o ano, com carga horária maior, pois segundo 

os participantes, esta ajuda “a fundamentar, analisar e aprimorar a prática pedagógica, além de 

acrescentar conhecimentos e propiciar o repensar da prática pedagógica, da convivência e da 

postura diante do outro e da vida” (PRADA, 2010, p. 379), anunciando ainda que 

 

Eles gostariam de ser atendidos em suas necessidades de formação, mediante ações 

de acompanhamento e formação permanentemente, realizadas e oferecidas pela 

instituição de trabalho, por formadores de professores experientes, mediante 

metodologias que favorecessem a partilha de experiências como as oficinas. Eles 

também gostariam que as ações contribuíssem para avanços em seus planos de 

carreira; gostariam que fossem cursos que realmente servissem para enriquecê-los 

profissionalmente.  

 

Por fim, ainda segundo esta pesquisa, os professores destacam que as ações 

desenvolvidas como formação continuada estão muito aquém da expectativa da maioria deles 

e sugerem reformulações na maneira como estão sendo elaboradas e desenvolvidas (PRADA, 

2010). Segundo Prada, esses fatores podem desmotivar os professores que se veem diante de 

uma situação de descaso com sua condição profissional, se sentem desvalorizados de 

diferentes formas, uma delas referente aos seus conhecimentos originados da experiência 

docente. Por outro lado, também destaca que muitos docentes lutam para superar as 

dificuldades da formação, muitas vezes sacrificando suas economias, o tempo com suas 

famílias e a própria saúde para responder a esta demanda individualmente. 

É importante refletir sobre os discursos presentes em iniciativas oficiais de propostas 

de formação continuada, buscando situá-las na realidade objetiva, onde as relações políticas, 

econômicas e sociais orientam tais escolhas. Nessa discussão, insere-se o objetivo central 
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deste trabalho – compreender tensões, desafios e potenciais da formação continuada na 

perspectiva de coordenadores pedagógicos do Coletivo de Coordenadores Pedagógicos de 

Salvador.  

Na próxima seção serão apresentadas reflexões sobre o cotidiano escolar, para situar a 

tensão entre o caráter instituído (a versão estatal) e o instituinte (o devir que na escola) 

presentes nos processos de formação continuada. Nesse confronto entre a perspectiva 

instituída e instituinte, a trajetória do coordenador pedagógico no Brasil será sistematizada 

com vistas a situar a função deste profissional como articulador dos processos de formação no 

interior da escola para posteriormente contextualizarmos essa questão no município de 

Salvador, onde a pesquisa foi realizada e a tensão entre essas dimensões caracterizadas. 
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3 COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E FORMAÇÃO CONTINUADA DE 

PROFESSOR: A QUESTÃO DO COTIDIANO ESCOLAR 
 

A vida cotidiana discutida por Heller (2014), mencionada na introdução deste 

trabalho, ofereceu caminhos teóricos a autoras como Ezpeleta e Rockwell (1986) no estudo de 

realidades mais concretas, nas quais a escola se situa. Para essas autoras, a escola não pode ser 

compreendida como um espaço uniforme, não é a mesma em todo o mundo capitalista, ainda 

que existam mecanismos comuns decorrentes desse sistema. O modo como cada espaço se 

realiza é diverso e diferenciado, um espaço social em construção que precisa ser considerado 

em seus contextos nacionais e regionais.  

Ezpeleta e Rockwell (1986, p. 11) afirmam que a construção de cada escola é marcada 

por diferenças regionais, organizações sociais e sindicais, pelos professores e suas 

reivindicações, por diferenças étnicas e pelo aspecto religioso. Desse modo, a realidade da 

escola se constitui internamente a partir de tensões, onde prioridades administrativas se 

confrontam com condições trabalhistas e tradições docentes em permanente construção. Nas 

palavras de Ezpeleta e Rockwell (1986, p. 12): 

 

É uma trama em permanente construção que articula histórias locais – pessoais e 

coletivas – diante das quais a vontade estatal abstrata pode ser assumida ou 

ignorada, mascarada ou recriada, em particular abrindo espaços variáveis a uma 

maior ou menor possibilidade hegemônica. Uma trama, finalmente, que é preciso 

conhecer, porque constitui, simultaneamente, o ponto de partida e o conteúdo real de 

novas alternativas tanto pedagógicas quanto políticas.   

 

Segundo as autoras, a vida cotidiana se constitui, portanto, por um conjunto de 

atividades heterogêneas realizadas e articuladas pelos sujeitos individuais. Souza (2014, p. 75) 

diz que:  

A escola é uma formação social viva; é história acumulada. Em seu interior, 

coexistem concepções e práticas autoritárias, democráticas, ‘modernas’ e 

tecnocráticas. Cada escola tem sua história, ou histórias, por vezes fragmentadas ou 

contraditórias. Os professores possuem histórias de vida pessoais e profissionais 

singulares que combinadas à variedade de histórias das comunidades locais resultam 

em práticas escolares heterogêneas, nunca homogêneas.  

 

Portanto, o estudo do cotidiano escolar, conforme Ezpeleta e Rockwell (1986), se 

propõe à construção de uma abordagem das formas de existência material da escola, com 

destaque para o modo como os sujeitos experimentam, reproduzem, conhecem e transformam 

a realidade escolar.  

O processo de formação continuada de professores pode ser considerado, portanto, 

como atividade característica do cotidiano escolar e o modo como os coordenadores 
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pedagógicos percebem e se relacionam com a tensão entre as ações de formação instituídas 

(pela burocracia estatal) e a vida cotidiana (onde os sujeitos ressignificam os processos de 

institucionalização), apresentando o potencial instituinte, objeto de interesse neste trabalho.  

Prada (2010, p. 380) diz que “a escola é um espaço de formação continuada cujos 

objetos de formação e, por conseguinte, de aprendizagem, surgem das relações que acontecem 

no próprio cotidiano”. Patto (2008) afirma que as contradições subsistem na escola e no 

espaço de formação como espaços de manutenção e transformação; opressão e emancipação; 

individualização e coletividade; heteronomia e autonomia, sendo condição objetiva seu 

potencial de transformação.  

Segundo Brzezinski (2007, p. 231 apud TEIXEIRA, 2000), o movimento construtivo 

da escola se realiza pela continuidade e pela mudança, configuradas pelo instituído e pelo 

instituinte: “O primeiro consiste de − códigos, normas, sistemas de ação −, o segundo resulta 

das ocorrências da vida cotidiana da escola que ainda não se institucionalizaram”. 

A questão da formação continuada na perspectiva da coordenação pedagógica será 

abordada, em princípio, com vistas a identificarmos na literatura da área como esse fenômeno 

vem sendo interpretado, considerado no cotidiano escolar em suas tensões/ contradições. 

Antes, porém, situaremos a trajetória do coordenador pedagógico na educação brasileira para 

que, posteriormente, seja compreendido como a formação continuada de professor se 

constituiu em uma de suas principais funções e como essa vem se materializando no interior 

da escola. 

 

3.1 O COORDENADOR PEDAGÓGICO NO BRASIL: TRAJETÓRIAS DA FUNÇÃO  

 

A função do coordenador pedagógico no Brasil vem sendo exercida há muito tempo e 

sofreu mudanças importantes. Segundo Venas (2013), tais mudanças sempre estiveram 

articuladas a interesses econômicos, políticos e sociais, tanto do país, quanto relacionados a 

exigências externas. 

De acordo com Saviani (2010), a história do coordenador pedagógico no Brasil ganha 

seus primeiros contornos com a Educação Jesuíta (1549-1599), quando o plano de ensino 

Ratio Studiorum, que trazia uma orientação sobre como deveriam ser oferecidos os estudos, se 

tornava referência a ser seguida pelos Colégios da Companhia de Jesus. No século XVI foi 

estabelecida uma estrutura hierárquica no interior dos Colégios, formada pelo Reitor; o 

Prefeito Geral dos Estudos e os Professores. Nesse caso, a função do Prefeito Geral dos 

Estudos se constituía a primeira indicação de supervisão na educação do Brasil.  
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Esse profissional à época, além de ser assistente do reitor, deveria ser obedecido pelos 

professores e alunos. O Prefeito Geral era responsável pela organização dos estudos, 

orientação e direção das aulas, visando ao aproveitamento dos alunos. Ademais, tinha que 

ouvir e observar os professores, assistindo suas aulas, além de comunicar o procedimento 

indevido do professor ao reitor. 

A presença desse profissional atravessou a história do país, com mudanças de 

nomenclatura e consequente redimensionamento de suas funções e/ou papel. Com a expulsão 

dos Jesuítas e a Reforma Pombalina (1759), o Prefeito Geral foi substituído pelas funções de 

diretor geral de estudos e comissários que eram responsáveis em fazer em cada local o 

levantamento do estado das escolas. Isto é, a ideia de supervisão continuava presente: 

aspectos político-administrativos (inspeção e direção), representada no papel do diretor geral; 

e a parte da coordenação e orientação do ensino foi delegada aos comissários ou diretores de 

estudos, em nível local. 

Com a Independência do Brasil (1822) foi formulada a primeira Lei para a instrução 

pública. No artigo 5º da Lei de 15 de outubro de 1827, o método chamado de Ensino Mútuo 

foi instituído. Inicialmente, o professor exercia duas funções: docência e supervisão, 

instruindo monitores e supervisionando as atividades de ensino desenvolvidas por esses, 

assim como aprendizagem de todos os alunos. Por ineficácia, o papel de supervisor é 

delegado a outro agente: o inspetor escolar. Naquele período, tinha a função de inspecionar os 

estabelecimentos de instrução primária e secundária, públicos ou particulares; realizar exame 

dos professores e lhes conferir diploma; autorizar a abertura de escolas particulares, rever 

livros e corrigi-los ou substituí-los por outros. 

Em 1886, com a criação do Sistema Nacional de Educação, também foram criados 

órgãos centrais e intermediários de formulação das diretrizes e normas pedagógicas, além de 

um serviço de supervisão pedagógica no âmbito das unidades escolares. Surge a função do 

inspetor geral (Estado) e inspetores escolares. 

Na década de 1920, os profissionais da educação surgem como uma nova categoria 

profissional, impulsionados pela criação da Associação Brasileira de Educação em 1924, 

estimulando o surgimento dos técnicos em educação. Pernambuco, na reforma de 1928, foi o 

primeiro Estado a tratar a parte técnica e a parte administrativa da educação de forma 

separada, surgindo a figura do supervisor como distinta da do inspetor. 

Na Escola Nova (1932), o papel dos técnicos ou especialistas em educação, entre eles 

o supervisor, se destaca, pois os Pioneiros da Educação, em seu manifesto, ao afirmarem a 
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contribuição das ciências para racionalizar os serviços educacionais, dotando de eficiência e 

eficácia o processo educativo, fortalecem a atuação desses profissionais.  

Mais tarde, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), promulgada em 

1961, e a criação do Ministério da Educação e das Secretarias Estaduais de Educação são um 

marco que tornou necessária a formação de agentes para operar nesses novos espaços. Isso se 

deu em função da expansão do ensino, exigindo a ampliação do número de profissionais que 

acompanhassem o desenvolvimento do trabalho pedagógico nas escolas. Os cursos de 

Pedagogia eram responsáveis pela formação dos pedagogos, que eram técnicos ou 

especialistas em educação e exerciam várias funções (SAVIANI, 2010).  

Embora Oliveira (2009) afirme que a figura da Coordenação Pedagógica tenha surgido 

no Estado de Guanabara em 1965, Venas (2013), ao estudar as transformações ocorridas na 

função do Coordenador Pedagógico na rede estadual da Bahia, considerando o período de 

1950 a 2011, afirma que, em 1959, a função já havia sido desempenhada pela professora 

Dilza Atta, na antiga Escola Santa Bernadete (atual Colégio Costa e Silva, situado na cidade 

do Salvador). Segundo depoimento de Atta, sua indicação para a função de Coordenação 

Pedagógica se deu pela experiência de gestão colegiada inspirada em princípios democráticos, 

afirmando que as decisões administrativas e pedagógicas da escola eram definidas 

coletivamente pelos sujeitos que a constituíam: gestora, professores e alunos (VENAS, 2013). 

Na ocasião, a necessidade de organizar os registros das definições coletivas pautadas 

nas reuniões pedagógicas apontou a importância de ter alguém que sistematizasse o processo. 

Considerando os critérios de proximidade com os professores, o conhecimento da professora 

Atta junto à escola, pois havia sido aluna da unidade e mantinha um relacionamento favorável 

com todos os segmentos da escola, ela foi escolhida pelo grupo de educadores para se tornar a 

Coordenadora Pedagógica. Tempos depois, o trabalho da escola se tornou referência e Atta 

passou a coordenar o primeiro grupo de Coordenadores Pedagógicos na Bahia, passando a 

propor inclusive alterações na Lei Orgânica na década de 1960, que visava a assegurar a 

incorporação da eleição de coordenador pedagógico no interior das escolas como forma de 

condução à função, a garantia de duas horas de reunião remunerada, bem como a definição da 

função desse profissional com foco na formação e na gestão pedagógica da escola.  

Ainda de acordo com Venas (2013), na época não havia formação específica para o 

Coordenador Pedagógico bem como sua função ainda estava se estruturando na perspectiva 

legal, mas seu papel se constituía a partir das experiências do grupo construídas no cotidiano 

da escola. Como afirma o autor (2013, p. 53), na Bahia “a função surgiu como expressão da 
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necessidade do professor de ter um acompanhamento do seu trabalho, de um interlocutor que 

terá o papel de contribuir para o desenvolvimento da sua atividade docente”. 

Com o Golpe Militar de 1964, os projetos educacionais são transformados em 

interesses econômicos, onde o trabalho do supervisor ganha força no sentido de controlar o 

trabalho do professor com vistas a garantir a eficiência nos papeis desempenhados. O 

supervisor não era um articulador do conhecimento, mas sim um ser autoritário que impunha 

ordens a serem obedecidas. 

Naquele período, na Bahia, houve a desarticulação do grupo dos Coordenadores 

Pedagógicos por parte do Estado. Profissionais que não dialogavam com os objetivos e 

princípios da ditadura eram relocados das escolas onde atuavam, para dar lugar a outros que 

cumprissem a tarefa de monitorar os discentes e docentes no sentido de manter a ordem. 

(VENAS, 2013). 

Com a abordagem Tecnicista (1969), a Pedagogia ganha uma nova roupagem: os 

cursos são reformulados. Ao invés de formar o técnico em educação com várias funções, 

davam habilitações dentro do curso, como: administração, inspeção, supervisão e orientação e 

o magistério de disciplinas profissionalizantes dos cursos normais e um mestrado com 

habilitação em planejamento educacional. Como afirma Venas (2013, p. 66), “o discurso da 

formação técnica suplantou o da formação pedagógica terminando por formar em grande 

parte, nesse período jovens burocratas para o exercício da função”. Inspirado no modelo 

norte-americano esses profissionais tinham a função de supervisor escolar, eram quadros da 

Secretaria de Educação, escolhidos por superiores para exercer a função fiscalizadora nas 

escolas. 

Ainda em 1971, com a LDB, a organização das atividades docentes e não docentes 

dentro da escola foi regulamentada e a supervisão educacional foi criada no contexto da 

ditadura. A função tecnicista e controladora se afirmava no projeto militarizado de escola 

através, entre outras coisas, da atuação repressiva e intimidadora por parte desses 

profissionais junto aos docentes e discentes. Os efeitos dessa atuação repercutiram e ainda 

repercutem na rejeição desses profissionais por parte de muitos professores. 

Com o fim da ditadura, a década de 1980 foi marcada por muitas mudanças, dentre 

elas a aprovação da Constituição de 1988, com desdobramentos importantes na educação 

brasileira. O cenário econômico da crise e do aumento da dívida externa, já mencionado, abriu 

espaço para que organizações internacionais, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário 

Internacional (FMI), exercessem forte influência ou mesmo determinassem os rumos das 

políticas educacionais no país. O argumento utilizado era de que o Brasil precisava 
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acompanhar as transformações ocorridas no mundo, tornando-se mais competitivo no 

mercado internacional, sob a afirmação do “sucesso econômico”.  

Para efetivar a implantação das reformas educacionais definidas pelo Estado, sob a 

“assessoria”/exigência das organizações internacionais, era preciso redimensionar a atuação 

do supervisor escolar, considerando a perspectiva da pedagogia da competência. Afirmava-se 

também a perspectiva democrática de gestão educacional, decorrente da efervescência das 

lutas de classe no Brasil e da necessidade de fomentar uma nova concepção de educador, 

comprometida com a transformação da sociedade brasileira.  

Nesta ocasião, o termo “coordenador pedagógico” passou a ser adotado. Na década de 

1990, a LDB 9394/96 deu respaldo à formação do coordenador pedagógico através do curso 

de Pedagogia e Pós-graduação, quando as funções de supervisão e orientação escolar se 

fundiram, inspiradas no modelo europeu de coordenação, onde a função de assistência, 

orientação, assessoria ou coordenação pedagógica passa a ser desempenhada no interior da 

escola. 

Encontramos na literatura definições muito próximas acerca do termo coordenador 

pedagógico. Ele é compreendido como o profissional responsável pela articulação da ação 

pedagógica no cotidiano da escola (FRANCO, 2008). Cumpre a ele assessorar o gestor 

escolar e articular com os professores, alunos e pais a participação no cotidiano da escola 

(VENAS, 2013). Nas palavras de Venas (2013, p. 51): 

 

Os coordenadores pedagógicos desenvolvem um trabalho estratégico dentro da 

escola, de articulação entre diferentes segmentos, daí a necessidade do 

desenvolvimento de habilidades que estão dentro de três grandes dimensões: a 

dimensão política, a dimensão técnica e a dimensão pedagógica. Nessa perspectiva, 

acreditamos que as referidas dimensões devem ser levadas em conta para definir o 

perfil do coordenador pedagógico.  

 

Compreendemos o coordenador pedagógico como profissional responsável pela 

articulação de ações político-pedagógicas no cotidiano da escola, Franco (2006, p. 46), ao 

discutir acerca da identidade do coordenador pedagógico, afirma que: 

 
[...] a identidade profissional dos coordenadores pedagógicos pode ser entendida 

como uma construção social marcada por uma multiplicidade de fatores que 

interagem entre si, resultando em uma série de representações que esses 

profissionais fazem de si mesmos e de suas funções. Nesse processo, consciente e 

inconscientemente, tais profissionais estabelecem negociações nas quais participam 

aspectos relacionados às suas histórias de vida pessoal, às condições concretas de 

trabalho, ao imaginário recorrente acerca dessa profissão, marcado pela gênese e 

desenvolvimento histórico da função na história da educação brasileira, nos 

discursos que circulam no contexto social e cultural acerca desses profissionais e na 

rotina da escola.  
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Coadunando com as palavras de Franco (2006), a identidade da coordenação 

pedagógica no Brasil é marcada por muitos fatores. Embora a presença desse profissional 

assumindo o papel de assessoria, inspeção e fiscalização já existisse desde o Colégio Jesuíta, 

as diversas transformações ocorridas ao longo das décadas fazem dessa função algo ainda 

muito recente no Brasil. Portanto, esse tema ainda carece de estudos, especialmente no que 

tange à constituição da identidade profissional, o modo como essa função tem sido 

desempenhada e interpretada pelo próprio coordenador e/ou por seus pares professores e 

gestores escolares.  

Algumas dessas questões são encontradas na literatura, dentre as quais destacamos a 

abordagem sobre a identidade profissional (ALMEIDA, 2005; FRANCO, 2006; 2008), a 

função e atribuição do coordenador pedagógico (ALMEIDA, 2005; ALMEIDA; PLACCO, 

2009), a autonomia na atuação do coordenador pedagógico (SILVA; SAMPAIO, 2015), a 

questão do cotidiano escolar e atuação do coordenador pedagógico (PLACCO, 2005) bem 

como o objeto desse estudo – a formação continuada e coordenador pedagógico (VOGT, 

2012; PLACCO; ALMEIDA; SOUZA, 2012; CHRISTOV, 2005; FUSARI, 2005; PLACCO; 

SILVA; 2005; ORSOLON, 2005). 

Quanto à função, de acordo com Almeida e Placco (2009), são três as dimensões de 

atuação do coordenador pedagógico no cotidiano da escola: articulação, formação e 

transformação da realidade. Essa é a abordagem mais atual e que tem servido de referência 

em produções científicas sobre este profissional. Segundo as autoras, o coordenador 

pedagógico, como articulador, deve oferecer condições para que os professores trabalhem 

coletivamente as propostas curriculares, em função de sua realidade; como formador, deve 

oferecer condições ao professor para que aprofunde seus conhecimentos na área específica; e 

como transformador, deve comprometer-se com o questionamento, com o processo reflexivo 

e crítico do professor em sua prática. Essas afirmações inspiram para uma abordagem que 

individualiza a atuação desse profissional, como se dependesse exclusivamente deles, 

deslocado do sistema educacional, a garantia das condições para que sua função e a do outro 

seja exercida. Os termos garantir e oferecer parecem apontar nessa direção. 

Muitos são os dilemas e desafios que vêm se colocando na atuação desse profissional 

no interior da escola, ora apontando para o potencial emancipador da prática do coordenador 

pedagógico, ora afirmando o caráter de adequação sob o qual está submetido. Exige-se cada 

vez mais desse profissional a garantia da implementação de políticas educacionais definidas 

por outros, com foco no desempenho dos alunos, de modo a atender as exigências externas em 
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detrimento das demandas e anseios da escola e da comunidade da qual faz parte, 

especialmente no que tange ao processo de formação continuada, discutido a seguir. 

 

3.2 FORMAÇÃO CONTINUADA E O COORDENADOR PEDAGÓGICO: DILEMAS E 

DESAFIOS 

  

De acordo com a literatura, embora a formação continuada de professor seja afirmada 

importante, muitas críticas ao modo como vem sendo ofertada coexistem: o fato de a 

formação acontecer fora do ambiente escolar; por ser caracterizada por atividades pontuais, 

que na maioria das vezes são ofertadas de maneira fragmentada à escola, na perspectiva de 

multiplicação das informações, destinada a representantes da instituição escolar; por ser 

desarticulada do interesse dos profissionais; distante da vida da escola e das demandas reais 

apresentadas neste espaço, especialmente quando se trata de propostas institucionais, que são 

definidas e implementadas pelas Secretarias de Educação, através, por exemplo, da compra de 

programas/projetos educacionais (SOUZA, 2014). 

O discurso que gira em torno dos pacotes educacionais é marcado por promessas 

“milagrosas” de garantia da melhoria da qualidade da educação, através do consumo de 

produtos didáticos, tanto pelos alunos, quanto pelos professores. A formação continuada para 

viabilizar a implementação das propostas que geralmente são definidas para um conjunto de 

escolas faz parte dos pacotes, é como se todas as unidades tivessem a mesma identidade 

pedagógica, uma perspectiva homogeneizadora de tratar a escola, os educadores e estudantes. 

(SOUZA, 2014; SOUZA; SARTI, 2014; PRADA, 2010; PATTO, 2008). Desarticuladas do 

cotidiano da escola, definidas na maioria das vezes sem a participação dos sujeitos que a 

compõem, quando essas iniciativas institucionais chegam ao interior da escola encontram um 

cenário de disputas. Patto (2008, p. 423) afirma que:  

 

A rebeldia pulsa no corpo da escola e a contradição é uma constante nos discursos 

de todos os envolvidos no processo educativo; mais que isto, sob uma aparente 

impessoalidade, pode-se captar a ação constante da subjetividade. A burocracia não 

tem o poder de eliminar o sujeito; pode, no máximo, amordaça-lo. Palco simultâneo 

da subordinação e da insubordinação, da voz silenciada pelas mensagens ideológicas 

e da voz consciente das arbitrariedades e injustiças, lugar de antagonismo, enfim, a 

escola existe como lugar de contradições, que longe de serem disfunções 

indesejáveis das relações humanas numa sociedade patrimonialista, são a matéria-

prima da transformação possível do estado de coisas vigente em instituições como 

escolas públicas [...].  

 

Para Souza (2014, p. 86), os professores também “têm histórias diversas, concepções 

distintas sobre formação contínua, sobre ensino, sobre possibilidades de desenvolvimento 
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próprio e de seus alunos”. Patto (2008), em sua pesquisa sobre a Produção do Fracasso 

Escolar, publicada em 1990, já discutia uma perspectiva de formação em consonância com a 

abordagem do cotidiano escolar. Para isso, destaca que é preciso oferecer espaço e tempo para 

que os professores reflitam coletivamente sobre sua experiência, que cada participante se 

torne indivíduo, ao transformar de maneira consciente os objetivos e as aspirações sociais, em 

objetivos e aspirações particulares a serem socializadas. E desse modo, segundo a autora, a 

escola se transforme em uma comunidade cujo conteúdo seja historicamente positivo. 

(PATTO, 2008). 

Outro aspecto apontado por Patto (2008, p. 427) é o trabalho grupal que “deve criar 

condições para que a revolta e a insatisfação latentes sejam nomeadas, compreendidas em sua 

dimensão histórica e, desta forma, possam redimensionar as relações de força aí existentes”. 

A literatura, ao afirmar a importância dos encontros/reuniões pedagógicas no interior da 

escola, o faz como uma alternativa que apresenta potencial para superação do distanciamento 

dos processos de formação continuada com as demandas reais da escola.  

De acordo com a literatura da área, essa função cada vez mais vem sendo afirmada 

como atribuição do Coordenador Pedagógico. E, nesse sentido, a discussão acerca da função 

desse profissional no cotidiano escolar tem sido objeto de estudo e questionamento de alguns 

pesquisadores.  

Destaque deve ser dado às pesquisas sobre a atuação profissional do coordenador 

pedagógico no Estado de São Paulo, a qual foi sistematizada na publicação de uma coletânea 

de livros, cujo primeiro volume foi lançado em 1998, com enfoque nos aspectos relacionados 

aos dilemas e desafios vivenciados pelo coordenador pedagógico no cotidiano escolar. Dentre 

os autores encontrados nesta coletânea mencionamos as contribuições de Almeida (2005); 

Christov (2005); Placco (2005); Orsolon (2005); Garrido (2005); Geglio (2005); Fusari 

(2005).  

Christov (2005), em seu artigo “Educação Continuada: função essencial do 

coordenador pedagógico”, afirma ser atribuição essencial do Coordenador Pedagógico o 

processo de formação continuada. Garrido (2005), no livro O Coordenador Pedagógico e a 

formação docente, discute, em seu artigo “Espaço de Formação Continuada para o professor-

coordenador”, que a formação voltada à prática docente deve ser espaço para subsidiar e 

organizar a reflexão dos professores sobre as razões que justificam suas ações pedagógicas e 

sobre as dificuldades que encontram para o desenvolvimento do seu trabalho.  

O foco da formação defendida pelos diversos autores se constitui na perspectiva de 

reflexão da prática. Esse parece ser o centro das atenções em conciliação com as orientações 
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internacionais quanto ao arcabouço teórico que deve orientar a prática formativa na Educação 

Básica, especialmente do final da década de 1990, cujo foco está na resolução de problemas 

pedagógicos mais imediatos. Ainda nessa lógica, Garrido (2005, p.9) afirma que “o 

Coordenador Pedagógico está propiciando condições para o desenvolvimento profissional dos 

participantes, tornando-o autores de suas próprias práticas”.  

A valorização das experiências pedagógicas dos docentes está posta nos trabalhos 

deste grupo; contudo, mais uma vez, parece que estas estão centradas na prática pela prática, 

para resolução de problemas do cotidiano, o que inspira os perigos apontados por Contreras 

(2012), Pimenta (2006), Prada (2010) e Souza (2014) da possível responsabilização individual 

dos participantes, sem tornar evidente nos textos uma discussão que apresente a articulação 

crítica entre os sistemas educacionais e as condições de trabalho, às quais estão submetidos 

esses profissionais no cotidiano da escola. Muito menos trazem uma abordagem crítica à 

origem e definição dessa perspectiva pedagógica de formação, mas a tomam como referência 

para formulação de trabalhos que subsidiam a construção de políticas públicas voltadas ao 

coordenador pedagógico. 

O espaço escolar é afirmado como locus principal da formação continuada a ser 

mediada pelo coordenador pedagógico. Fusari (2005), ao realizar uma pesquisa que mostra a 

opinião de coordenadores pedagógicos acerca da questão, afirma que a formação deve 

acontecer tanto no espaço da escola, quanto em outras situações de interesse do profissional. 

Defende que o calendário escolar precisa estabelecer dias de formação. Do ponto de vista 

econômico, a formação continuada no interior da escola pode significar certa economia aos 

cofres públicos, já que a logística estaria garantida se considerado o espaço da própria escola.  

As reuniões pedagógicas6, segundo a literatura, vêm se constituindo o principal espaço 

de formação no cotidiano da escola. Vogt (2012), ao estudar a formação continuada de 

professores e reunião pedagógica, através da análise de produções científicas (artigos e 

dissertações) nos bancos da ANPED e CAPES, no período de 2006 a 2010, percebeu a 

articulação entre formação continuada, reunião pedagógica e o papel exercido pelo 

coordenador pedagógico, cuja função se estabelece a partir de uma relação mediadora e 

coletiva, direcionada à construção de novas práticas.  

                                                           
6 As nomenclaturas das reuniões pedagógicas podem variar. Em São Paulo, por exemplo, se chama Horário de 

Trabalho Pedagógico Coletivo, em Salvador esse momento é conhecido como Atividade Complementar (AC). 
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A autora destacou, a partir das produções científicas, algumas implicações da 

formação continuada no cotidiano da escola como: a possibilidade de construir um estado de 

conhecimento dentro do espaço escolar; a ampliação da formação inicial e a qualificação do 

trabalho docente em relação ao processo de ensino-aprendizagem (VOGT, 2012). 

Torres (2005), ao estudar as representações dos professores em relação às reuniões 

pedagógicas, afirma que o coordenador pedagógico é o profissional que mais conduz as 

reuniões e essas se revelam com maior sistematização no que tange ao pedagógico. De acordo 

com a autora, se por um lado os temas mais discutidos são os de vinculação pedagógica como 

“disciplina, avaliação, planejamento, metodologia e problemas de aprendizagem; por outro, 

agrupam-se assuntos do dia a dia ou institucionais” (TORRES, 2005, p. 47). Segundo Torres, 

a reunião é dividida em três partes: avisos gerais, discussão sobre problemas e análise de 

questões pedagógicas. Comumente, as temáticas das reuniões são originadas em problemas e 

dificuldades, sendo a interação entre coordenador pedagógico e professor, marcada pela 

perspectiva funcional. Embora a proposta indicada seja a de uma prática reflexiva, o foco tem 

sido a linha de ação remedial. Torres (2005) aponta, em sua pesquisa, o caráter superficial e 

formal das reuniões pedagógicas ainda como um dos limites a ser superado. 

Alguns dilemas e desafios também são abordados na literatura da área quando se 

refere à relação entre formação continuada e atuação do coordenador pedagógico no cotidiano 

escolar. Segundo Garrido (2005), esse profissional, por ser considerado uma figura nova e 

sem tradição na estrutura institucional, ainda tem sua função mal compreendida e mal 

delimitada. Para Venas (2013), embora a figura do coordenador não seja tão recente no 

ambiente escolar, todas as transformações ocorridas na trajetória dessa função podem 

justificar, de certo modo, a fragilidade na definição de suas atribuições, ou mesmo na 

compreensão dessas no contexto escolar. A função de articular a formação continuada, por 

exemplo, muitas vezes é substituída por demandas impostas à rotina do coordenador. Garrido 

(2005) afirma que o Coordenador Pedagógico é atropelado por urgências e necessidades do 

cotidiano escolar, que muitas vezes dificulta a sua dedicação na construção dos processos 

formativos no interior da escola. Segundo diversos autores, a rotina desse profissional é 

marcada por muitas intercorrências no interior da escola.  

Roman (2001), ao realizar um estudo etnográfico e acompanhar o dia a dia de um 

professor coordenador pedagógico em uma escola na cidade de São Paulo mostra que esse 

profissional é levado a assumir muitas atribuições cujos discursos e justificativas para a 

realização de tais tarefas se constituem nas relações de poder (interesses particulares 
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individuais e coletivos), em uma tensão entre o instituído e o instituinte presentes no cotidiano 

escolar. Segundo Placco (2005, p. 47): 

 

O cotidiano do coordenador pedagógico ou pedagógico-educacional é marcado por 

experiências e eventos que o levam, com frequência, a uma atuação desordenada, 

ansiosa, imediatista e reacional, às vezes até frenética... Nesse contexto, suas 

intencionalidades e seus propósitos são frustrados e suas circunstâncias o fazem 

responder à situação do momento, “apagando incêndios”, em vez de construir e 

reconstruir esse cotidiano, com vistas à construção coletiva do projeto político-

pedagógico da escola. Refletir sobre esse cotidiano, questioná-lo e equacioná-lo 

pode ser importantes movimentos para que o coordenador pedagógico o transforme 

e faça avançar sua ação e a dos demais educadores da escola.  

 

Outro aspecto presente na relação entre formação continuada e coordenação 

pedagógica é a questão da autonomia desse profissional na construção dos processos 

formativos no cotidiano da escola. Embora dispositivos legais como a LDB 9394/96 afirmem 

os princípios da gestão democrática, traduzidos pela perspectiva de autonomia da escola7, 

contraditoriamente o que vem se afirmando no país são políticas públicas educacionais a 

partir de um modelo administrativo gerencial de organização, de gestão e de controle do 

trabalho escolar (SILVA; SAMPAIO, 2015). 

Conforme discutido na seção anterior, as organizações internacionais vêm definindo 

cada vez mais os rumos do trabalho pedagógico que deve ser assumido pelas escolas. A lógica 

gerencial se afirma em princípios e procedimentos administrativos com orientação para 

aspectos como eficiência, eficácia, desempenho, produtividade e planejamento, cujos 

processos de burocratização das relações tanto intensifica o trabalho quanto contribui para 

afirmação do individualismo e do desempenho performático, contrários a uma perspectiva de 

construção coletiva, potencial ao exercício da autonomia.  

Segundo Silva e Sampaio (2015), esse novo contexto educacional, constituído na 

década de 1990, foi alicerçado por diversas estratégias políticas, inclusive a partir da 

ressignificação de conceitos acadêmicos. A compreensão de educadores progressistas de que 

a autonomia pedagógica poderia ser garantida pelo deslocamento do poder do Estado à 

dimensão escolar, através da transferência direta de recursos públicos à escola, viabilizando a 

participação política da sociedade nas decisões da unidade, foi sobreposta pela lógica 

individualizante.  

                                                           
7A autonomia, na perspectiva de Contreras (2002), é entendida como uma busca constante pelos fundamentos 

que orientam e determinam a prática, através de um aprofundamento teórico para compreender a essência e as 

razões que alicerçam determinadas decisões e convicções que podem limitar ou condicionar o exercício da 

autonomia.  
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Em outras palavras, o conceito de autonomia pedagógica foi ressignificado 

intencionalmente, deslocando para escola maior “independência” administrativa e financeira 

em relação ao Estado; contudo, passou a ser responsabilizada individualmente pela resolução 

de problemas cotidianos, a partir do cumprimento de metas estabelecidas por órgãos centrais 

da educação.  

Um exemplo disso está na construção do Projeto Político Pedagógico (PPP), 

concebido como processo de construção coletiva, a partir de princípios democráticos e de 

autonomia. O PPP assume um forte viés político na ação de repensar o papel pedagógico e 

social da escola, mas tanto as condições de construção quanto de implementação do mesmo 

não dialogam com a realidade objetiva em que a escola está submetida. A contradição 

presente no sistema capitalista vai ganhando forma e impactando o interior da escola, onde o 

convencimento ideológico dos princípios democráticos e a autonomia da escola se confrontam 

com a negação das condições objetivas para que esse projeto de escola se efetive. Nas 

palavras de Roman (2001, p. 166).  

 

Somente uma descentralização efetiva do trabalho pedagógico, que primasse pela 

educação para a autonomia como centro articulador da organização do cotidiano 

escolar, poderia oferecer condições concretas para o desenvolvimento das funções 

do PCP [Professor Coordenador Pedagógico].  

 

Em função dessa não ser a realidade, no cotidiano da escola vão se estabelecendo, 

portanto, disputas ideológicas de um vir a ser frente ao que é. Em outras palavras, o potencial 

de construção de uma educação pautada em princípios democráticos, emancipatórios e a 

lógica da administração gerencial são confrontadas, e a tensão entre os processos de 

adaptação e resistência, encontrada em Adorno (2012), podem se configurar realidade. 

Algumas implicações desse cenário na atuação do coordenador pedagógico foram 

sistematizadas no estudo de Silva e Sampaio (2015). Os autores problematizaram os impactos 

dos parâmetros administrativos gerenciais como política pública educacional de regulação da 

gestão do trabalho escolar no Estado de Goiás. Segundo os autores (2015, p. 964), “as atuais 

políticas públicas educacionais ao instituírem as avaliações sistêmicas e os princípios 

administrativos gerenciais comprometeram a autonomia dos coordenadores pedagógicos”, 

revelando o retorno a uma prática de controle das ações docentes no sentido do alcance de 

resultados.  

Ainda para esses autores, o coordenador pedagógico se vê obrigado a adaptar-se ao 

processo de regulação administrativa gerencial. Isto significa dizer que eles precisam assumir 

o perfil administrativo, com vistas à implementação das propostas oficiais, ocupando lugar 
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central no processo de monitoramento e controle do desempenho dos professores e dos 

alunos. A principal função do coordenador pedagógico na perspectiva gerencial, no dizer de 

Silva e Sampaio (2015, p. 972) é garantir: 

 
[...] a solução de problemas administrativos e pedagógicos articulados à 

performance dos alunos nas avaliações sistêmicas realizadas na escola, ação que se 

distingue da perspectiva teórico democrática que associa o papel desse profissional à 

finalidade de pensar e discutir os objetivos pedagógicos da escola em sintonia com 

os interesses e expectativas da comunidade escolar.  

 

O trabalho do coordenador pedagógico, de acordo com essa pesquisa, tem perdido 

potencial de autonomia no que tange à sua atuação político-pedagógica, instituída na 

legislação. Os princípios da articulação, formação e transformação vão cedendo espaço ao 

perfil administrativo presente na trajetória desse profissional. Silva e Sampaio (2015, p. 974) 

descrevem essa realidade vivenciada pelos coordenadores pedagógicos vinculados à 

Secretaria Estadual de Educação de Goiás: 

 

[...] as principais atividades realizadas pelos coordenadores são: planejar com os 

professores, acompanhar, assessorar, avaliar e retroalimentar a operacionalização do 

trabalho pedagógico na unidade escolar, acompanhada pela verificação dos planos 

de aula, do planejamento anual e dos diários dos professores, associados às 

devolutivas do planejamento, dos planos de aula e ao acompanhamento das 

metodologias aplicadas pelos professores. 

  

A perspectiva de atuação do coordenador pedagógico vem se afirmando cada vez mais 

na dimensão da prática docente, com vistas à garantia do cumprimento das exigências 

impostas por órgãos governamentais, executada pelo professor e monitorada pelo 

coordenador. Isso passa por focar a atuação desse profissional na resolução de dificuldades e 

problemas mais imediatos ao cotidiano escolar. Talvez se caracterize aí outra tensão entre a 

atuação do coordenador pedagógico, baseada em soluções práticas e imediatas de problemas 

do cotidiano, frente ao seu potencial crítico, cuja articulação de aspectos político-pedagógicos 

na perspectiva democrática pode se tornar foco. 

Reafirmamos, nesse ponto, que o objetivo central desse trabalho, ao buscar 

compreender as tensões, limites e potenciais no processo de formação continuada na 

perspectiva de coordenadores pedagógicos na cidade do Salvador, poderá contribuir para 

visibilizar a experiência de uma cidade que recusou publicamente o consumo de um pacote 

educacional que divergia da perspectiva pedagógica construída e posta nos Projetos Políticos 

e Pedagógicos das escolas, exatamente durante o processo de formação continuada para sua 

implementação. 
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Então, compreender a importância da formação continuada e o potencial de 

transformação na escola real mobilizou o desejo pela realização dessa pesquisa, ao considerar, 

antes de tudo, que a escola não é feita de coerência e muito menos de homogeneidade, mas é 

um espaço de contradições, heterogeneidades, singularidades. E, nesse sentido, precisamos 

nos reconhecer também dentro das contradições, reconhecermo-nos como produtores de 

contradições, e por isso, também, fonte de transformação. Esta possibilidade de reflexão pode 

encontrar lugar em uma referência de formação continuada que se constitua como espaço de 

construção coletiva no cotidiano da escola; onde os saberes da experiência dos indivíduos 

sejam valorizados; a autonomia pedagógica garantida, para que o potencial de transformação 

da escola possa ser evidenciado e objetivado, contribuindo também para transformações mais 

amplas e profundas na sociedade. Para Patto (2008, p. 426), a discussão e o trabalho coletivo 

são pressupostos fundamentais à formação continuada. A questão da discussão aparece como: 

 

[...] forma coletiva de pensamento que preserva o indivíduo das decisões 

historicamente negativas, de ideias equivocadas e de reações unilaterais, que pode 

servir de antídoto contra a particularidade, pois as concepções orientadas neste 

sentido podem ser confrontadas com opiniões de outros.   
 

Assim, esta pesquisa pode se constituir em potencial de reflexão e autorreflexão crítica 

dos profissionais acerca das políticas públicas de formação continuada instituídas pela 

Secretaria Municipal do Salvador no período de 2005-2017; de como vêm sendo traduzidas 

no interior da escola, e como a trajetória desses profissionais é sistematizada. 

 

3.3 COORDENADOR PEDAGÓGICO E FORMAÇÃO CONTINUADA: O CASO DO 

MUNICÍPIO DO SALVADOR  

 

O coordenador pedagógico que atua nas escolas municipais da cidade do Salvador, 

desde o ano de 2005, é servidor público de carreira. Passou por concurso público, tendo como 

exigência a formação em Pedagogia ou Curso Normal Superior e dois anos de experiência 

como professor em sala de aula. Anterior a esse período, quem assumia algumas atribuições 

da coordenação pedagógica eram professores identificados na própria unidade escolar como 

articuladores que realizavam parte desta função coordenando, especialmente a Atividade 

Complementar (AC), reunião pedagógica na qual são construídos os planejamentos e 

reflexões acerca das práticas desenvolvidas em sala de aula; ou pelo pedagogo especialista. 

Por questões legais, os profissionais não puderam permanecer na função e a Secretaria 

Municipal de Educação (SMED) realizou em 2004 o primeiro concurso público para a função 
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de coordenador pedagógico na Rede. Os primeiros coordenadores aprovados no concurso 

foram nomeados um ano depois.  

Quanto à organização dos coordenadores pedagógicos na Rede Municipal de Ensino 

de Salvador, conta com um total de 788 coordenadores pedagógicos, distribuídos entre o 

Órgão Central (172) e nas escolas (616), segundo dados fornecidos pela SMED. No concurso 

público de 2004, de acordo com o site da Secretaria de Administração do Município de 

Salvador (SEAD), atualmente Secretaria Municipal de Gestão (SEMGE), do total de 

coordenadores pedagógicos convocados (1096), apenas 590 foram nomeados e desses 470 

entraram em exercício nos anos subsequentes. Em 2010, um novo concurso foi realizado e em 

agosto de 2016, publicado o último decreto de nomeação cuja 569ª candidata aprovada 

(Diário Oficial do Município nº6650) foi nomeada. Os dados do ano de 2004 já chamam 

atenção para o número de profissionais que não tomaram posse (506), mais curioso ainda é 

quando somamos o número de coordenador pedagógico em exercício no ano de 2014 (470) 

aos do concurso de 2010 (569) totaliza 1039 profissionais. Contudo, ao que parece, apenas 

788 coordenadores pedagógicos encontram-se em exercício na Rede, logo 261 profissionais 

desistiram do concurso público ou podem ocupando outros espaços. 

Do ponto de vista do sexo, conforme já explicitado na introdução do trabalho, há 53 

coordenadores pedagógicos e 735 coordenadoras pedagógicas, um público formado 

predominantemente por mulheres. 

 Em relação à distribuição da Carga Horária nas escolas e órgão central estão 

organizados conforme o quadro abaixo: 

 

Quadro 1 – Distribuição da carga horária dos coordenadores pedagógicos na Rede 

Unidade de Lotação Total de Coordenadoras por carga horária 

20h 40h (mesma unidade) 40h (distribuídas em unidades distintas) 

SMED/ GRE’s 51 119 02 

Unidade Escolar 358 243 15 

Total  415 362 17 

Fonte: Autoria nossa. 

 

Por este quadro é possível compreender que a maioria dos coordenadores pedagógicos 

do município do Salvador atua parcialmente nas escolas. É possível verificar que 415 

coordenadores têm uma carga horária de 20h e, desses, 358 atuam na escola. Contudo, isto 

significa dizer que ainda existem escolas sem o profissional, ou conta com o coordenador 

pedagógico parcialmente, atuando apenas em um turno, dado o número de escolas na Rede 

Municipal (422) à época desse levantamento, sendo que muitas funcionam nos três turnos. O 
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deficit de coordenadores nas escolas da Rede também pode ser observado através do quadro 

que mostra a distribuição dos profissionais nas unidades escolares por Gerência Regional de 

Educação (GRE): 

 

Quadro 2 – Distribuição dos coordenadores pedagógicos nas unidades escolares por GRE 

 GERÊNCIAS REGIONAIS 

DE EDUCAÇÃO 

TOTAL DE ESCOLAS TOTAL DE ESCOLAS COM 

COORDENADOR PEDAGÓGICO 

Cabula 49 46 

Cajazeiras 45 39 

Centro 45 47 

Cidade Baixa 28 24 

Itapuã 58 52 

Liberdade 29 25 

Orla 41 39 

Pirajá 37 29 

São Caetano 40 32 

Subúrbio 1 41 36 

Subúrbio 2 35 16 

Fonte: Autoria nossa. 

 

Considerando os dados do quadro acima, existe um deficit de coordenadores 

pedagógicos em todas as Gerências Regionais de Educação, com destaque para a GRE 

Subúrbio 2 que tem o menor número de coordenadores nas escolas (16), mais da metade não 

conta com esse profissional. Já na GRE Centro, o número de escolas é um pouco menor que o 

número de coordenadores distribuídos o que significa que em algumas escolas existem mais 

de um coordenador. Vale destacar ainda, que o fato da escola ter coordenador pedagógico não 

significa que todos os turnos dispõem desse profissional, dado ao número de coordenadores 

com carga horária de 20h. Infelizmente, com base no material disponibilizado pela SMED, 

não foi possível identificar se os profissionais que atuam 20h ou mesmo 40h têm outro 

cadastro no município ou assumem outra função, como, por exemplo, professor; diretor e/ou 

vice-diretor. Atualmente, a Rede conta com 437 escolas, o que significa que o deficit de 

coordenador pedagógico aumentou ainda mais. 

Quanto ao grau de formação, até o final da pesquisa os dados não foram 

disponibilizados pela SMED, mas tomando como referência a amostra identificada em 2015 

(através do questionário aplicado), das 31 respondentes identificou-se que a maioria (22) 

havia realizado pós-graduação em nível de especialização (18) e mestrado (4). 
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Quadro 3 – Grau de formação das coordenadoras pedagógicas 

GRAU DE FORMAÇÃO QUANTITATIVO DE COORDENADORES PEDAGÓGICOS 

3º grau/ Pedagogia 09 

Especialização 18 

Mestrado 04 

Doutorado - 

Fonte: Autoria nossa. 

 

Quanto ao ingresso na Rede, o primeiro grupo de coordenadores pedagógicos, do qual 

fizemos parte, participou de uma semana de formação junto aos profissionais da SMED, para 

compreender a organização administrativa e pedagógica das escolas. À época, foi entregue a 

cada profissional um documento de orientação à prática de coordenação pedagógica a ser 

desenvolvida nas escolas, produzido pela Coordenadoria de Apoio Pedagógico (CENAP) 

intitulado Coordenador Pedagógico: traçando caminhos para a sua prática pedagógica. 

(SALVADOR, 2005). 

Após seis anos da entrada oficial na Rede e, em virtude da solicitação por parte destes 

profissionais, que sinalizavam a fragilidade da identidade profissional e a falta de referência 

quanto ao trabalho de coordenação pedagógica no âmbito do município, uma formação foi 

realizada nos anos de 2011 e 2012 pela SMED para todos os coordenadores pedagógicos. 

A proposta foi desenvolvida através de um contrato entre a SMED e uma Consultoria, 

que coordenou e mediou todo o processo de formação. O curso acontecia uma vez por mês, 

com o objetivo de construir a identidade profissional dos coordenadores, bem como fortalecer 

a cultura formativa nas escolas (SALVADOR, 2012). 

Para sistematizar e garantir a memória do processo formativo, o documento intitulado 

“Coordenador Pedagógico: caminhos, desafios e aprendizagens para a prática educativa” foi 

construído e publicado em 2012, uma espécie de revisão do documento anterior, com vistas à 

ampliação e aprofundamento das reflexões acerca da função do Coordenador Pedagógico na 

Rede. O documento foi distribuído para todas as escolas que tinham esse profissional. Na 

apresentação do documento (SALVADOR, 2012, p. 6) consta que: 

 
[...] construído a muitas mãos, [o documento] pretende registrar as principais 

aprendizagens construídas, estabelecendo diretrizes para a concretização de uma 

política pública de formação continuada em serviço, que valoriza o diálogo, a 

participação coletiva como elementos balizadores da construção e elaboração do 

Projeto Político Pedagógico na escola. 

 

 Os organizadores do documento destacaram ainda, na apresentação, que, além de ser 

um memorial descritivo da formação continuada dos coordenadores pedagógicos, 

contemplava aspectos gerais da organização administrativo-pedagógica da atual SMED, à 
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época SECULT, bem como os marcos legais que embasam tal estrutura. Por isso, pode ser 

considerado um instrumento de apoio, de orientação à prática do trabalho de coordenação 

pedagógica, possibilitando intervenções práticas que concretizem a política de formação 

integral, inclusão social do cidadão estabelecida por esta secretaria. (SALVADOR, 2012, p. 

6). Conforme consta neste documento de orientação, a atuação do coordenador pedagógico se 

sustenta a partir da articulação, formação e transformação, dimensões defendidas por Almeida 

e Placco (2009).  

Muitas mudanças ocorreram ao longo desses mais de 10 anos. As mais significativas 

se deram em virtude da Lei do Piso Nacional e da aprovação do Plano de Carreira em 2014 

(através da Lei nº 8.722 publicada em 22 de dezembro de 2014, regulamentada pelo Decreto 

nº 26.168, de 19 de junho de 2015) terem previsto a implementação de uma nova jornada de 

trabalho na qual o professor tem 2/3 da sua carga horária destinada à interação com alunos e 

1/3 às atividades de planejamento e formação. Aspecto que, possivelmente, reconfigurará as 

exigências em relação ao trabalho do coordenador pedagógico no que tange, por exemplo, às 

demandas de formação continuada no cotidiano escolar.  

De acordo com essa nova perspectiva de jornada de trabalho, a estrutura anterior de 

reunião pedagógica conhecida como AC foi modificada. Esse momento de encontro coletivo 

ocorria toda sexta-feira por um período de duas horas por turno, ocasião na qual os 

educadores deveriam se reunir coletivamente, para, por exemplo, discutir e construir o 

planejamento de aula semanal. Esse também era o espaço onde ocorria formação, avaliação, 

discussão acerca das demandas da escola de um modo mais geral.  

Com a implementação do Plano de Carreira cada professor passou a ter 1/3 do tempo 

para a realização de planejamento e estudo dentro da escola ou em local designado pela 

SMED e o restante do tempo da reserva pode ser realizado em local de livre escolha do 

docente. Nesse sentido, o trabalho pedagógico coletivo foi substituído por momentos 

individuais, pois para garantir a carga horária dos alunos, cada professor passa a ter um 

horário específico para planejamento dentro e fora da escola. A depender do porte da escola, 

os horários de planejamento interno coincidem permitindo a reunião de pequenos grupos. 

Essa definição pedagógica passa pela organização e otimização do tempo de cada escola. 

Desse modo, o trabalho da coordenação pedagógica poderá ocupar um espaço de maior 

visibilidade, pois efetivamente passará a ser o profissional que terá contato direto com todos 

os professores e a ele caberá o trabalho de articulação pedagógica da unidade escolar.  

Se por um lado a aprovação do Plano de Carreira e a implementação da Lei do Piso 

traz avanços do ponto de vista da garantia de maior tempo de planejamento e estudo ao 
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professor, por outro, o modo como isso será efetivado poderá aprofundar os processos de 

fragmentação do trabalho pedagógico, sem contar com o esvaziamento das trocas de 

experiência entre os educadores, vivenciadas nos momentos de encontros coletivos.  

A análise deste contexto, portanto, é muito recente na Educação Municipal de 

Salvador. E, por isso também, acreditamos relevante a compreensão da formação continuada 

em suas tensões, desafios e potenciais dentro dessa nova experiência vivenciada pelos 

educadores, especialmente pelas coordenadoras pedagógicas.  

Assim, sistematizar a trajetória da formação continuada de professor nesses últimos 10 

anos nas escolas municipais do Salvador, mas especialmente considerando as últimas 

experiências vivenciadas pelos educadores dessa rede (implementação de programas e 

alteração da jornada de trabalho), pode, além de discutir o contexto de atuação das 

coordenadoras pedagógicas localmente, possibilitar que esta experiência seja articulada a 

outras no Brasil, revelando os potenciais de adequação e resistência como perspectiva de 

construção de uma educação emancipadora.  
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4 O PERCURSO: ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

Os aspectos teórico-metodológicos foram descritos nesta seção. A abordagem, a 

escolha dos participantes, os aspectos éticos, os procedimentos metodológicos e as etapas da 

pesquisa foram apresentados e discutidos nessa ordem. 

A definição pela abordagem qualitativa como fundamento teórico-metodológico para 

realização desta pesquisa encontrou respaldo nas palavras de Minayo (2010, p. 57) ao afirmar 

que “além de permitir desvelar processos sociais ainda pouco conhecidos referentes a grupos 

particulares, propicia a construção de novas abordagens, revisão e criação de novos conceitos 

e categorias durante a investigação”.  

Segundo André (2008), a pesquisa qualitativa tem suas origens no final do século 

XIX, quando a crítica ao método de investigação das ciências físicas e naturais, baseada na 

perspectiva positivista, se volta também à produção de pesquisas em ciências humanas. Os 

questionamentos centravam-se na ideia de que a aplicabilidade desse método ocasionava 

estudos que procuravam evidenciar resultados baseados em relações genéricas ou causais 

imediatas, desconsiderando o caráter essencialmente interpretativo e complexo da experiência 

humana, além da separação nítida entre o pesquisador e o objeto a ser pesquisado.  

Em decorrência dessas críticas, outros modos de fazer e pensar pesquisa em ciências 

humanas passaram a coexistir, com vistas a investigar os fenômenos em sua complexidade. 

Nesse sentido, ocorre uma importante alteração na relação entre pesquisador e objeto de 

pesquisa, bem como pesquisador e grupo pesquisado. O pesquisador passa a ser reconhecido 

como parte da cena pesquisada e os participantes também devem imprimir marcas na 

investigação (VIÉGAS, 2007). 

Diversos aspectos característicos da abordagem qualitativa ofereceram inspiração 

teórico-metodológica para construção do percurso dessa investigação: a busca por uma 

descrição densa, em função de maior aproximação do pesquisador com o pesquisado; foco no 

processo e não no produto, bem como alguns procedimentos metodológicos associados a esse 

método como: Grupo Reflexivo, procedimento encontrado em pesquisas de inspiração 

etnográfica (VIÉGAS, 2002); Entrevista Semiestruturada (MINAYO, 2011) e Análise 

Documental (FLICK, 2009) que serviram como subsídios de aprofundamento na 

compreensão do objeto de pesquisa.  

Embora o presente estudo não se constitua etnográfico, pois não ocorreu a partir da 

imersão no cotidiano de um contexto específico – por exemplo, uma escola –, o mesmo foi 
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referenciado em procedimentos metodológicos descritos nessa perspectiva, no sentido de 

compreender aspectos desse cotidiano. 

A etnografia é um método que inaugura um modo diferente de pesquisar no campo 

educacional. Ao descrever algumas de suas características na educação, André (2008) destaca 

que o pesquisador, ao tentar compreender como as diversas situações são interpretadas por 

várias pessoas, não busca uma realidade única, mas busca reconhecer a pluralidade de vozes, 

ainda que sejam contraditórias entre si, na qual também se inclui o próprio pesquisador.  

O contexto é compreendido como multidimensional e passa a ter no processo e não no 

produto o aspecto central na interpretação da realidade. Na área de Educação, por exemplo, os 

estudos foram propostos no sentido de compreender a vida escolar, considerando aspectos do 

cotidiano. (VIÉGAS, 2007).  

Desse modo, a proposição de investigação realizada reconheceu no processo de 

formação continuada sob perspectiva do coordenador pedagógico um objeto que ainda 

requeria desvelamento. A busca pela compreensão do fenômeno indicou a necessidade de 

construção de um campo em que o processo, no caso o de formação continuada, fosse tomado 

como foco, considerando a multiplicidade de vozes, bem como o contexto de produção dos 

discursos daqueles que, no interior das escolas do município de Salvador, são 

responsabilizados por atender a essa demanda – as coordenadoras pedagógicas. 

Ezpeleta e Rockwell (1986), ao discutirem sobre abordagens teóricas utilizadas em 

pesquisas voltadas à escola, afirmam que essas serviam comumente para comunicar o que na 

escola não existia, com vistas a elencar suas deficiências e carências. Ainda de acordo com as 

autoras (1986), a teoria social que deveria dar conta da escola mantinha a dicotomia entre o 

normal e o patológico, apontando para uma visão negativa desse espaço com foco para aquilo 

que não havia, aquilo que se distancia de um devir. Muitos pesquisadores demonstravam 

preocupação acerca do peso decisivo colocado sobre algumas dimensões pedagógicas em 

resposta às deficiências e carências apontadas nas pesquisas, com vistas à transformação da 

realidade escolar, dentre as quais se destaca a questão da formação docente.  

Nas palavras das autoras (1986, p.10), “A teoria referente à escola, por motivos que 

deveriam ser investigados, parecia separá-la do resto da ordem social e aprisioná-la numa cela 

conceitual que se tornará ‘senso comum’ desde o século XXI”. Ezpeleta e Rockwell (1986), 

com vistas à superação desse intricado conceitual para observar a escola, e fundamentadas em 

autores marxistas como Gramsci e Heller, propõem o direcionamento do estudo para 

realidades escolares concretas imersas em histórias nacionais e regionais. 
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Assim, o estudo da vida cotidiana, categoria discutida por Heller (2014), torna-se 

referência para diversos autores por possibilitar a reflexão acerca da construção da 

subjetividade na sociedade capitalista, mostrando limites e potenciais na condução autônoma 

da vida. Essa categoria foi apropriada por autoras como Patto (1993; 2008), no Brasil, e 

Ezpeleta e Rockwell (1986), no México, que tanto contribuíram para que o dia a dia da escola 

pudesse ser compreendido. Para Ezpeleta e Rockwell (1986, p.11) “A construção de cada 

escola, mesmo imersa num movimento histórico de amplo alcance, é sempre uma versão local 

e particular nesse movimento”. Ainda nas palavras dessas autoras (EZPELETA; 

ROCKWELL, 1986, p. 11): 

 
A partir dessa expressão local, tomam forma internamente as correlações de forças, 

as formas de relação predominantes, as prioridades administrativas, as condições 

trabalhistas, as tradições docentes, que constituem a trama real em que se realiza a 

educação.  

 

O estudo da vida cotidiana proposto pelas autoras (1986) indica caminhos 

metodológicos para pesquisas que buscam compreender a complexidade da vida escolar 

traduzidos nos processos e não nos resultados relacionados à escola. Segundo Ezpeleta e 

Rockwell (1986), coexistem no interior da escola uma história e existência documentadas e 

outra história e existência não documentadas, que dá forma material e vida a essa escola. 

Pesquisas com base nesse tipo de compreensão buscam entender o cotidiano da escola, ao 

tentar reconstruí-la, a partir de uma história não documentada.  

As determinações das presenças estatal e civil, por exemplo, se entrecruzam no 

interior da escola, decompondo a homogeneidade documentada em múltiplas realidades 

cotidianas. Há que se pensar no objeto de estudo aqui proposto – a formação continuada na 

perspectiva da coordenação pedagógica. A busca pela compreensão das implicações da 

formação continuada pelo discurso oficial frente aos processos de formação continuada 

interpretados no interior da escola nos colocou diante dessa história não documentada, 

mencionada pelas autoras ao longo da pesquisa. Segundo Ezpeleta e Rockwell (1986, p.13), 

na “história não documentada, nesta dimensão cotidiana, os trabalhadores, os alunos e pais se 

apropriam de subsídios e das prescrições estatais e constrói a escola”. Isso nos indica ser 

tarefa de estudiosos da vida cotidiana escolar a busca pela presença estatal e civil nesta 

realidade, considerando os momentos de continuidade, mas também de ruptura, parte desse 

universo.  

Em outras palavras, no interior da escola existe uma trama em permanente construção, 

onde estão presentes tensões entre aquilo que é estabelecido pelo discurso oficial, de caráter 
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homogeneizador, e as múltiplas interpretações e ações que se traduzem no dia a dia da escola, 

revelando o caráter de heterogeneidade intrínseco ao conceito de cotidiano. 

E justamente motivada por estes estudos que essa investigação buscou compreender o 

processo de formação continuada na Rede Municipal de Salvador, considerando tensões, 

desafios e potenciais presentes no cotidiano escolar, a partir de um segmento de educadores 

que ajudam a construir o dia a dia da escola – as coordenadoras pedagógicas. A compreensão 

desse o processo, ou seja, do percurso de um pouco mais de 10 anos de oferta da formação 

continuada na Rede, implicou na análise da história documentada, mas, principalmente, da 

história não documentada dessa trajetória, junto às participantes da pesquisa. 

Quanto ao referencial teórico, Ezpeleta e Rockwell (1986) dizem que esse introduz 

especificidades ao instrumental da pesquisa e dirige diferentes relações entre pesquisador-

pesquisado. A abordagem crítica servirá de inspiração à compreensão do fenômeno, tendo, no 

pensamento de Adorno (2012), categorias teóricas importantes à sustentação dessa 

investigação, especialmente quando o autor trata dos processos de adaptação e resistência em 

permanente tensão no interior da escola. 

Portanto, a opção pela pesquisa qualitativa de inspiração crítica dialoga com o 

problema de pesquisa aqui proposto, à medida que não se constituiu uma busca por respostas 

lineares e nem causais, com vistas à resolução de um problema, mas, sobretudo, desejou 

entender tensões, contradições, desafios e potenciais presentes em um processo. 

Aproveitamos para apresentar a convergência dessa escolha com as palavras de Gatti (2001) e 

Mazzotti (2001) ao destacarem o fato de que a pesquisa não deve estar a serviço de solucionar 

de maneira imediatista e pragmática os problemas abordados. Isso implicou, por conseguinte, 

na escolha de procedimentos metodológicos que possibilitasse uma aproximação com a 

realidade e que essa pode ser observada criticamente e alicerçada eticamente. 

O Grupo Reflexivo foi a estratégia principal utilizada. Esse procedimento possibilitou 

a construção de um espaço de reflexão coletiva, onde o tema da formação continuada foi 

abordado, permitindo o encontro/confronto de experiências das participantes. Na ocasião, 

foram consideradas tanto as políticas específicas de formação continuada no período de 2005-

2017 em Salvador quanto o modo como as propostas e os discursos oficiais significavam e 

eram traduzidos no interior da escola.   

Em relação à construção e a viabilidade da pesquisa, destacamos alguns aspectos 

presentes nesse percurso: primeiro, a trajetória como coordenadora pedagógica e formadora 

na Rede Municipal de Salvador, se constituiu um potencial, pois acompanhamos durante um 

pouco mais de 10 anos a implementação de diferentes perspectivas e programas de formação 
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desenvolvidos na Rede, em função da atuação em uma CRE que tinha como uma das 

finalidades o acompanhamento da implementação das políticas educacionais em uma 

determinada região da cidade; bem como por se tratar de uma pesquisa realizada no contexto 

no qual também estou inserida – a SMED.  

Outro aspecto que fortaleceu a viabilidade deste trabalho foi revelado pela experiência 

no trabalho de campo durante o mestrado. O acolhimento e a disponibilidade por parte dos 

professores e gestão escolar ganhavam outro contorno quando descobriam que seriam 

entrevistados por um par, por uma colega de profissão, pertencente à mesma instituição da 

qual faziam parte. Situação semelhante foi vivenciada ao longo desse estudo, pois a 

implicação direta tanto com o espaço de atuação (Rede Municipal), quanto pelo fato de 

desempenhar a mesma função que as participantes, contribuíram sobremaneira à realização da 

etapa de campo. 

O diálogo junto às participantes, por meio do Grupo Reflexivo e, posteriormente, 

através das entrevistas individuais, transcorreu com muita tranquilidade e potência, revelado 

inclusive pela ampliação do tempo previsto a cada encontro. O desejo de compartilhar 

experiências se tornava visível. Vale destacar, ainda, que a nossa inscrição como servidora 

municipal contribuiu também em relação ao acesso a documentos e informações solicitadas à 

SMED, pelo fato de conhecer a organização e funcionamento de cada setor. Ter acesso como 

servidora ao espaço, sem dúvida viabilizou, por exemplo, o contato direto com as 

profissionais responsáveis por sistematizar informações e responder sobre as solicitações 

pautadas na pesquisa, detalhada mais à frente – na seção da análise documental.  

Por outro lado, o fato de pertencer ao universo da pesquisa também trouxe desafios 

comumente problematizados na literatura que trata dos limites da pesquisa qualitativa – 

especialmente no que se refere à participação do pesquisador. Tanto o envolvimento quanto o 

distanciamento são necessários e, portanto, vistos como condição ética ao desenvolvimento do 

trabalho científico. A questão da neutralidade do pesquisador, tradicionalmente discutida em 

pesquisas de caráter positivista, ganha outro contorno na abordagem qualitativa – a do 

distanciamento. Segundo André (2008), o distanciamento do pesquisador não é sinônimo de 

neutralidade, mas é necessário para que se preserve o rigor. A autora apresenta a questão do 

estranhamento como uma forma do pesquisador lidar com o envolvimento e a subjetividade, 

mantendo o distanciamento necessário à construção de um trabalho científico. Nas palavras de 

André (2008, p. 48), o estranhamento consiste: 

 
[...] no esforço sistemático de análise de uma situação familiar como se fosse 

estranha. Trata-se de saber lidar com percepções e opiniões já formadas, 
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reconstruindo-as em novas bases, levando em conta, sim, as experiências pessoais, 

mas filtrando-as com apoio do referencial teórico e de procedimentos metodológicos 

específicos [...].  

 

E, nesse sentido, a experiência do mestrado contribuiu para que o exercício do 

estranhamento também pudesse ocorrer ao longo da construção desse trabalho. De fato, foi 

um desafio estabelecer mediação entre o fazer parte da Rede Municipal de Educação de 

Salvador; reconhecer percepções e opiniões já formadas em torno do fenômeno estudado e 

reconstruí-las em outras bases, isto é, a partir das definições teóricas e seu aprofundamento – 

aspectos fundamentais à construção do distanciamento e estranhamento necessários em um 

trabalho firmado em princípios éticos.  

Além do referencial teórico como aporte ao exercício do estranhamento, alguns 

encaminhamentos metodológicos coadunaram com esse esforço: a presença de uma auxiliar 

de pesquisa durante alguns encontros do Grupo Reflexivo se constituiu fundamental, pois se 

tratava de outro olhar sobre os discursos proferidos pelas participantes ao longo dos 

encontros; ademais era possível compartilhar e refletir através das reuniões do grupo de 

pesquisa Educação, Política, Indivíduos e Sociedade: leituras a partir da Pedagogia, da 

Psicologia e da Filosofia (EPIS), sobre a pesquisa, o material de campo, possíveis questões e 

articulações teóricas coletivamente, onde outros olhares e interpretações eram postos. 

Consideramos essas duas iniciativas fundamentais à condição de pesquisadora e profissional 

engajada no contexto onde o estudo foi realizado, tomando como referência a questão do 

estranhamento, como uma condição, acima de tudo, ética.   

Ainda nessa direção, reafirmamos que esta pesquisa não teve a pretensão de julgar as 

ações implementadas pela escola e nem pelos seus participantes, mas apresenta-se como uma 

oportunidade de elaboração de significados, na busca de melhor compreender tensões, 

desafios e potenciais de uma dada realidade, visando o (re)pensar de ações em favor de 

possíveis mudanças.  

 

4.1 A ESCOLHA DOS PARTICIPANTES 

 

A presente pesquisa teve como participantes coordenadoras pedagógicas da Rede 

Municipal de Ensino do Salvador. Considerando o universo dos 788 profissionais que atuam 

como coordenadores pedagógicos, fez-se necessário organizar o processo de seleção dos 

mesmos, a partir de alguns critérios estabelecidos e referenciados nos objetivos da pesquisa 

apresentados a seguir.  
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A seleção dos participantes, portanto, obedeceu a alguns critérios: que os 

coordenadores pedagógicos tivessem sido nomeados entre os anos de 2005 e 2010 (período de 

ingresso do primeiro grupo de coordenadores pedagógicos concursados); que tivessem 

participado da formação continuada promovida pela SMED em 2011 (específica para esse 

público); que atuassem no Ensino Fundamental I (segmento onde foi observado nos últimos 

anos iniciativas específicas de formação) e que participassem do Coletivo de Coordenadores 

Pedagógicos da Rede Municipal de Salvador, nas dimensões virtuais ou presenciais.  

O primeiro critério definido buscou dialogar com o recorte temporal da pesquisa 

quando essa se propõe a compreender o processo de formação continuada no período de 

2005-2017, o que tornou relevante que os participantes tivessem ingressado nesse período; 

quanto ao segundo critério, essa experiência formativa pode contribuir à análise da 

interpretação dos participantes acerca da função definida para eles em confronto com a 

atuação dos mesmos na escola, pois a partir dessa formação um documento de orientação à 

prática do coordenador pedagógico foi construído e publicado. O terceiro critério se justifica 

pelo fato desse segmento (Ensino Fundamental I) ter sido alvo de iniciativas de formação 

continuada que geraram maior repercussão entre educadoras e educadores, por meio de 

programa e projetos educacionais. Por fim, o último critério dialoga com a participação direta 

dos coordenadores pedagógicos no Coletivo, espaço onde os processos de reflexão e 

questionamento dos programas educacionais implementados na Rede Municipal de Salvador 

foram sistematizados. 

Quanto ao número de participantes, convidamos um grupo de 12 coordenadoras 

pedagógicas, considerando as orientações teórico-metodológicas referentes aos procedimentos 

de pesquisa adotados nesse estudo e discutidos em seção específica: Grupo Reflexivo 

(PATTO, 2008; VIÉGAS, 2007) e Entrevista Individual (MINAYO, 2011). 

O processo de identificação e seleção das participantes seguiu algumas etapas, até a 

composição do grupo com nove participantes. Com o intuito de realizar a primeira 

aproximação com o campo e no sentido de localizar participantes potenciais à pesquisa, a 

intenção do estudo foi compartilhada no encontro do Coletivo de Coordenadores pela 

primeira vez no dia 9 de junho de 2015, das 8h às 13h, período em que o objeto ainda estava 

sendo dimensionado. Durante o encontro do coletivo, um instrumento (ficha cadastro) com 

tópicos relacionados ao perfil de atuação dos coordenadores foi preenchido por 31 dos 53 

presentes. Vale sinalizar que buscamos esclarecer que não se tratava de uma ação obrigatória, 

mas espontânea, daqueles que tivessem interesse em posteriormente participar do estudo, caso 

o perfil coincidisse com os critérios estabelecidos na pesquisa à época.  
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Os aspectos abordados no instrumento foram: identificação do coordenador 

pedagógico; unidade de atuação; função desempenhada (pois poderia assumir mais de uma); 

Gerência Regional de Educação pertencente; segmentos atendidos na unidade escolar; tempo 

de atuação como coordenador pedagógico; nível de formação; e, por fim, participação na 

Formação para Coordenadores Pedagógicos, promovida pela SMED em 2011. O último 

campo do instrumento constava de espaço para contato, para posteriormente efetivar o convite 

aos participantes potenciais identificados (APÊNDICE A, p. 274).  

Os dados coletados nesta etapa foram sistematizados, considerando o total de 31 

participantes, bem como os critérios de inclusão/exclusão propostos na pesquisa. Vale 

destacar ainda que dos 31 participantes, todas são mulheres. A grande maioria atuava em 

unidades escolares (27), concentrando-se em escolas do Ensino Fundamental I (21), seguido 

da atuação em escolas de Educação Infantil (10). Quanto ao tempo de atuação na Rede 

Municipal, 20 delas já atuavam entre sete e 10 anos; duas têm entre quatro e seis anos, e nove 

eram recém-chegadas à Rede, pois tinham entre um e três anos de atuação.  

Em relação à participação da formação específica para coordenador pedagógico em 

2011, do total de 31 coordenadoras pedagógicas, apenas 14 participaram e dessas somente 12 

atuavam no Ensino Fundamental I. 

Quanto ao perfil de formação, embora não seja critério para participação desta 

pesquisa, 31 das coordenadoras pedagógicas que responderam ao instrumento sinalizaram ter 

Pós-graduação em Educação: 18 em nível de Especialização e quatro com titulação de Mestre 

em Educação. As respondentes eram oriundas de escolas pertencentes a seis Gerências 

Regionais de Educação, das 10 existentes. Além disso, quatro delas assumiam outras funções 

na SMED: professora e vice-diretora.  

A partir dessa aproximação inicial no campo, foram localizadas 12 coordenadoras 

pedagógicas, participantes potenciais dessa pesquisa. Em alguns encontros subsequentes do 

Coletivo de Coordenadores e em reuniões específicas para este público continuamos 

mobilizando outras coordenadoras para o preenchimento do instrumento, no sentido de 

continuar identificando o perfil de atuação das profissionais, para que o grupo potencial à 

participação da pesquisa fosse ampliado e após o cumprimento de todos os trâmites éticos e 

acadêmicos previstos em legislação pudessem ser oficialmente convidadas a participar da 

investigação. Contudo, em função dos critérios estabelecidos permaneceram 12 

coordenadoras. 

Em março de 2016, a intenção da pesquisa foi apresentada à SMED, mais 

especificamente na Gerência de Currículo. Em seguida, enviamos para o mesmo setor a carta 
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de apresentação do estudo (APÊNDICE B, p. 275), oficializando a solicitação de informações 

institucionais acerca da vida funcional dos coordenadores pedagógicos, com vistas a 

identificar e construir o perfil desse público em âmbito municipal, ao mesmo tempo em que 

utilizaria das informações para confirmar a unidade de lotação das possíveis participantes 

identificadas em 2015, via levantamento realizado junto ao Coletivo de Coordenadores, e tão 

logo a aprovação da pesquisa no Comitê de Ética ocorresse iniciaria a etapa de campo.  

Em janeiro de 2017, uma planilha foi disponibilizada pela SMED constando de alguns 

dados dos coordenadores pedagógicos: nome dos coordenadores; unidade(s) de lotação; 

gerência regional da qual a unidade escolar faz parte, carga horária, ficando pendente o 

aspecto da formação dos mesmos, bem como outras funções desempenhadas pelos 

profissionais, se fosse o caso. A partir desse documento foi possível confirmar a unidade de 

lotação das participantes potenciais, pois, a cada ano, em virtude de alguns processos, os 

profissionais podem mudar de uma unidade para outra, para outros setores da SMED ou 

mesmo para outras secretarias, previsto em lei8. Outro aspecto que pode implicar na mudança 

de lotação é o mecanismo de devolução dos profissionais pela própria escola, via Conselho 

Escolar, por diversos motivos. Existe um processo de rotatividade dos profissionais na Rede 

Municipal de Salvador, que precisou ser considerado e o acesso a essa planilha tanto 

possibilitou confirmar o endereço profissional das participantes, quanto permitiu iniciar a 

sistematização acerca do perfil dos coordenadores pedagógicos na Rede Municipal. 

Então, depois de identificar novamente as 12 participantes em potencial, voltamos a 

apresentar a intenção da pesquisa na primeira reunião do Coletivo de Coordenadores em 

fevereiro de 2017, ocasião na qual já aguardava a aprovação do Comitê de Ética para iniciar a 

etapa de campo. Encontramos nessa iniciativa uma forma de mobilizar as coordenadoras 

pedagógicas presentes no encontro do Coletivo a participarem do estudo posteriormente. 

Nesta ocasião, das 12 participantes em potencial, cinco estavam presentes.  

Uma carta de apresentação e o convite para participar da pesquisa foram 

encaminhados às coordenadoras pedagógicas e unidades escolares por e-mail, após ter 

realizado contato telefônico para fazer o convite (APÊNDICE C, p. 277). Das 12 participantes 

convidadas, nove aceitaram de pronto o convite e as três que o recusaram, apresentaram 

justificativas como falta de tempo para participar, em virtude da conclusão de um estudo de 

                                                           
8Com base na Lei Complementar 01/91 – Regime Jurídico Único do Servidor Público do Município de Salvador 

e na Lei Complementar nº 036/2004 – Estatuto dos Servidores do Magistério Público do Município do Salvador, 

regulamentam o processo de remoção a pedido dos servidores da educação municipal que é condicionado à 

existência de vaga na Rede Pública Municipal de Ensino de Salvador. 
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doutorado e utilizavam o tempo da reserva de jornada para esse fim; e as outras duas em 

virtude de situações particulares relacionadas à saúde. 

Desse modo, o grupo foi composto por nove Coordenadoras Pedagógicas, respeitando 

todos os critérios de inclusão/exclusão previstos no método. Todas as profissionais 

participaram das duas etapas da pesquisa a serem detalhadas na seção específica: Grupo 

Reflexivo e Entrevista Individual.  

 Quanto ao perfil das participantes as cinco haviam entrado no ano de 2005 e quatro em 

2008. Em relação aos aspectos da formação, todas tinham cursado Pós-graduação em nível de 

Especialização em áreas distintas e uma das participantes havia concluído o curso de 

Mestrado. Sobre a carga horária, a maioria das participantes (um total de sete) atuavam 40h, e 

duas tinham a carga horária de 20h. Outro aspecto que chamou atenção foi que uma parte 

delas também assumia outras funções na Rede Municipal, isto é, quatro delas além de ser 

coordenadora também atuavam como professora, vice-diretora, gestora. 

 Os nomes fictícios utilizados para demarcar os discursos das participantes ao longo da 

pesquisa se constituíram por escolha espontânea e individual das mesmas, a partir do gosto 

pessoal. Os nomes escolhidos com o intuito de preservação da identidade das profissionais 

são: Afrolaura, Ana, Angélica, Fernanda, Quelli, Sofia, Tânia, Tereza, Rana, Rosa. 

 Após a aprovação do projeto no Comitê de Ética, a SMED foi informada e enviou e-

mail às Unidades Escolares informando e autorizando o início da pesquisa. Vale destacar que 

as profissionais foram liberadas dentro de sua carga horária de atuação na escola para 

participar do estudo, aspecto fundamental à viabilidade do mesmo. Queremos registrar o 

quanto foi significativo observar ao longo desse processo o desejo das participantes em 

contribuir em cada etapa do estudo. Acreditamos que o cuidado ético a ser apresentado a 

seguir contribuiu bastante ao fortalecimento da adesão das mesmas à investigação.  

 

4.2 ASPECTO ÉTICO 

 

As intenções desta pesquisa foram apresentadas ao Comitê de Ética, em conformidade 

com a Resolução Nº 466/2012, aprovada pelo plenário do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

que incorpora quatro referenciais básicos: autonomia, não maleficência, justiça e anonimato 

que, entre outros, visa a assegurar os direitos e deveres referentes à comunidade científica, aos 

participantes da pesquisa e ao Estado. 

Conforme, já mencionado, realizamos uma aproximação com a Diretoria Pedagógica 

(DIP) da SMED para apresentar a proposta e solicitar, através de ofício, a carta de anuência 
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para realização da pesquisa junto aos coordenadores pedagógicos selecionados. Na ocasião, a 

Secretaria demonstrou interesse e acolhimento à proposta, encaminhando as solicitações 

pautadas na carta de apresentação da pesquisa.  

Consolidada a aprovação do projeto em 22 de março de 2017 (ANEXO E, p. 297), 

retomamos o contato com a SMED com vistas a garantir que as profissionais pudessem ser 

informadas oficialmente acerca da realização do estudo e autorização para participar da 

pesquisa se houvesse desejo. No primeiro encontro do Grupo Reflexivo, oportunidade 

presencial, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que já havia sido enviado por e-

mail, foi apresentado de maneira detalhada, constando informações específicas e necessárias à 

pesquisa, além de deixar explícita a liberdade das educadoras de participar ou não da 

pesquisa, ou mesmo desistir a qualquer momento. O Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) para participação voluntária apresentado às participantes constou de duas 

vias e estava de acordo com a resolução mais atual. (APÊNDICE D, p. 278). 

O sigilo e anonimato foram garantidos quanto à identidade das participantes. Caso 

houvesse interrupção da pesquisa, a situação seria informada ao Comitê de Ética da 

descontinuidade ou desistência. Contudo, esta situação não se aplicou. A realização dos 

procedimentos de trabalho de campo foi cuidadosamente conduzida por nós de modo a não 

provocar situações de exposição e constrangimentos. As entrevistas individuais poderiam 

acontecer tanto no espaço da universidade quanto no próprio ambiente escolar. Apenas uma 

das participantes solicitou que a entrevista individual ocorresse no espaço da escola, onde 

buscamos junto à mesma realizar o processo com o máximo de discrição.  

Os encontros aconteceram em salas da própria universidade (FACED/UFBA), 

respeitando a conveniência das participantes e a garantia do tempo específico para participar 

da pesquisa.   

É importante ressaltar que a participação no Grupo Reflexivo e nas Entrevistas 

individuais foi gravada através de equipamento de áudio e audiovisual para facilitar o 

processo de transcrição, que ocorreu de modo integral e literal, respeitando as falas das 

participantes. A guarda desses documentos consta de um tempo mínimo de cinco anos 

exigidos pela Resolução nº 466/2012 a contar do tempo de sua coleta, com possibilidades de 

extensão por recomendação do Comitê de Ética. 

Considerando a perspectiva ética defendida pelo grupo de pesquisa do qual fazemos 

parte (EPIS), bem como a abordagem teórico-metodológica da análise do material de campo 

adotada, após a finalização das transcrições das entrevistas individuais, os textos com os 

discursos das participantes foram devolvidos para que pudessem validar e autorizar mais uma 
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vez o conteúdo posto no trabalho. Do mesmo modo, que se desejassem complementar e 

corrigir o conteúdo dito anteriormente por elas também foi possível.  

 

4.3 PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS: ETAPAS DA PESQUISA 

 

 

Em relação à imersão no campo, para Minayo (2010), essa é uma etapa fundamental 

da pesquisa qualitativa, portanto, deve ser realizada a partir de referenciais teóricos e também 

de aspectos operacionais. Então, sob a orientação metodológica da Pesquisa Qualitativa, 

buscou-se conhecer o universo conceitual dos sujeitos através do emprego de alguns 

procedimentos articulados às fases ou etapas da pesquisa, a seguir referenciadas teoricamente 

e descritas, quais sejam: Grupo Reflexivo; Entrevista Semiestruturada e Análise Documental.  

As estratégias metodológicas para desenvolvimento dessa pesquisa se articularam aos 

objetivos específicos como caminho operacional necessário ao alcance do objetivo geral, 

conforme descrição a seguir.  

 

4.3.1 Grupo Reflexivo 

 

A estratégia de Grupo Reflexivo é encontrada em pesquisas qualitativas no campo da 

Psicologia Escolar (PATTO, 2008; VIÉGAS, 2002; 2007). Os estudos chamam atenção para 

o fato de que os encontros grupais se constituem e segundo Viégas (2007, p. 115): 

 

[...] espaços em potencial de fortalecimento da voz e da vez de professores, alunos, e 

familiares, geralmente oprimidos em relação às estruturas de poder dessas 

instituições (cada um vive em maior ou menor medida, situações de submissão e 

rebeldia).  

 

A construção do Grupo Reflexivo enquanto procedimento de pesquisa figurou como 

um caminho favorável à compreensão da realidade escolar em sua complexidade, pois, para 

Viégas (2007, p. 15), no “contexto grupal, vozes geralmente silenciadas podem ganhar força; 

articulando fala e escuta, onde os participantes podem complementar ou contrapor pontos de 

vista, aprofundando a discussão”.  

Segundo Patto (2008), a rebeldia e a contradição pulsam no interior da escola e estão 

presentes nos discursos de todos que a constrói. Os aspectos burocráticos, muitas vezes, 

tentam silenciar, amordaçar os sujeitos, mas, ainda segundo a autora, não conseguem eliminar 

a existência de processos de insubordinação também presentes na escola.  
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Desse modo, a proposta de reunir educadoras e coordenadoras pedagógicas para que, 

de maneira coletiva, expressassem seu ponto de vista, suas inquietações, crenças e 

experiências sobre a questão da formação possibilitou que experiências, muitas vezes, 

silenciadas fossem compartilhadas. E, através do encontro/confronto dessas experiências, o 

espaço de reflexão e autorreflexão crítica (ADORNO, 2012) construído pelas participantes 

fosse apontando processos de subordinação e insubordinação vivenciados por elas no interior 

da escola. 

E, como decorrência do próprio movimento de construção da pesquisa, foi possível 

perceber a constituição dos encontros do Grupo Reflexivo como espaço de formação. Essa 

questão foi identificada pelas próprias participantes da pesquisa, ao longo dos encontros, ao 

afirmarem que “esse espaço de discussão, de conversa, fortalece os laços interpessoais, 

fortalece a formação profissional, fortalece como um todo e acredito que seria interessante 

que ele continuasse [...]”. (ROSA). E, nessa mesma perspectiva, outra participante relata: 

 
Tereza – [...] eu acredito que a gente se constrói e se fortalece quando a gente está 

nesse momento de diálogo, de escuta, de oportunidade de fala e de perceber os 

outros lados da moeda e está nessa troca que é sempre muito construtora. Eu, ontem, 

disse à minha colega, eu estou na escola agora 60 horas, ontem eu passei o dia todo 

num encontro que foi muito bacana, que foi muito fortalecedor, a gente começa a 

pensar em outras perspectivas e de noite eu estava exausta, mas estava lá e hoje eu 

estava avisando no grupo...olha amanhã vocês já sabiam eu não vou estar o dia 

todo... Tereza, você não cansa não? Ah, quero ser assim como você! [...] gente, eu 

não faço nada, eu busco forças para os nossos momentos aqui, para o nosso dia a 

dia, é isso [...]. 

 

Em consonância com o relato acima, Patto (2008), ao sistematizar, na perspectiva da 

educação, a discussão sobre os potenciais da construção de um trabalho grupal em 

transformar as relações alienadas e alienantes, destaca a importância na escola dos pequenos 

grupos que discutam a vida institucional escolar. Para tanto, destaca a necessidade de oferta 

de tempo e espaço para que os educadores possam refletir coletivamente sobre suas 

experiências. Segundo Patto (2008, p. 427): 

 

Um trabalho grupal que se proponha a caminhar em direção à não-cotidianidade não 

pode tentar “polir arestas” e melhorar o funcionamento de uma instituição através de 

técnicas de “relações humanas” conciliadoras; ao contrário, deve criar condições 

para que a revolta e a insatisfação latentes sejam nomeadas, compreendidas em sua 

dimensão histórica e, dessa forma, possam redimensionar as relações de força aí 

existentes.  

 

A questão da discussão no grupo neste trabalho assumiu um lugar de importância, pois 

se constituiu em uma das formas de contato que possibilitou as participantes refletir acerca de 

crenças, teses e no confronto com outras experiências, com a realidade podendo deslocar a 
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sua compreensão do cotidiano para aspectos no âmbito do não cotidiano. Uma das 

participantes verbaliza o próprio processo de reflexão, no confronto com o discurso de outra 

participante, caracterizando esse deslocamento do cotidiano para o não cotidiano: “[...] eu vou 

dizer uma coisa a você, você me fez refletir, isso mesmo, eu nunca tinha parado para pensar, 

eu tenho consciência disso que eu vou falar, mas eu não tinha parado para pensar realmente 

[...]” (ANA). 

O espaço do grupo reflexivo também foi valorizado pela possibilidade de confrontar 

opiniões como algo positivo e que possibilita crescimento, ainda que os conflitos estejam 

presentes, conforme discurso das participantes: 

 
Tereza – [...] a gente vai se oxigenando a partir do momento que a gente encontra 

com colegas com opiniões divergentes, opiniões próximas em que a gente pode 

fazer um diálogo franco e sem melindres que às vezes atrapalha, mas que às vezes 

nos proporciona também crescimento. Então, é um espaço realmente de aprender e 

de perceber como você sempre pode estar apoiando o outro e melhorando. A gente 

não sabe nunca nada, a gente está sempre nessa busca de aprender, de favorecer o 

aprender com o outro. Então, esse espaço para mim é um espaço que eu penso 

políticas e eu fico angustiada porque eu não posso ir além das minhas forças. 

Cheguei hoje dizendo às meninas “estou exausta” (risos), mas é assim [...]. 

 

 O procedimento do Grupo Reflexivo, portanto, dialoga com o objetivo geral da 

pesquisa que busca compreender as tensões, desafios e potenciais no processo de formação 

continuada na perspectiva do Coletivo de Coordenadores Pedagógicos. Justificamos essa 

opção metodológica por entender que a constituição de um espaço de discussão pode se tornar 

uma oportunidade para as participantes serem provocadas a socializar e confrontar 

experiências do cotidiano escolar, revelando o potencial das reflexões pautadas coletivamente. 

Fato observado durante os encontros: “Eu queria pensar assim: [...] eu só aprendo com o 

outro, quando estou junto com o outro [...]”. (ROSA). 

 Alguns objetivos específicos, conforme sinalizados anteriormente, também 

estiveram articulados a essa etapa da pesquisa, como: identificar a percepção das 

coordenadoras pedagógicas acerca da trajetória de Formação Continuada na Rede Municipal 

de Salvador no período de 2005-2017; identificar tensões, desafios e potenciais que se 

apresentam no processo de formação continuada no cotidiano escolar; problematizar o 

processo de formação das Coordenadoras Pedagógicas na Rede Municipal de Educação e as 

implicações desta na sua atuação como formador; e analisar a percepção das coordenadoras 

pedagógicas acerca da experiência do Coletivo de Coordenadores Pedagógicos como espaço 

de Formação. 
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Os encontros reflexivos realizados buscaram viabilizar um espaço de escuta coletiva 

das experiências das participantes, além de problematizar acerca de questões como: a 

implementação dos processos formativos no interior da escola, considerando as condições 

objetivas; a experiência de formação continuada – tanto no que se referente à própria 

trajetória de formação das participantes, quanto na atuação como formadora na escola; o 

aspecto institucional nas definições de políticas e programas de Formação Continuada 

adotados no município de Salvador nesses mais de 10 anos e da experiência de Formação no 

Coletivo de Coordenadores. Desse modo, o Grupo Reflexivo possibilitou a aproximação e 

compreensão do objeto, ao permitir a construção de um espaço no qual as experiências do 

grupo de Coordenadoras Pedagógicas, ao serem compartilhadas, trouxessem a complexidade 

do cotidiano escolar no qual se constituem tensões, desafios e potenciais.  

Trataremos, de maneira mais detalhada, acerca da organização e operacionalização 

dessa etapa da pesquisa. Em relação ao número total de encontros, inicialmente estavam 

previstos em torno de oito, um para cada tópico relacionado aos objetivos específicos. 

Contudo, para garantir a viabilidade dos encontros diante da proximidade do recesso escolar, 

que poderia fragilizar a participação das coordenadoras, bem como diante da dinâmica da 

Rede, no segundo semestre, quando aumenta o número de convocações das profissionais para 

participar de reuniões externas à escola, os encontros foram redimensionados para um total de 

cinco. 

Foram realizados cinco encontros, articulados aos objetivos da pesquisa, que por sua 

vez foram transformados em tópicos de discussão.  Vale destacar que a carga horária de cada 

encontro foi bem maior que a prevista inicialmente (40 minutos cada encontro), o que só 

demonstrou a disposição e a disponibilidade das participantes em compartilhar suas 

experiências, onde o menor tempo de encontro foi de 1h28 e o maior de 2h55’, conforme 

quadro abaixo: 

 

Quadro 4 – Encontros do Grupo Reflexivo 

ENCONTROS TEMPO DE DURAÇÃO 

1º 1h28’ 

2º 2h10’ 

3° 2h04’ 

4º 2h03’ 

5º 2h55’ 

Total: 10h40’ 

Fonte: Autoria nossa. 
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Os encontros foram realizados quinzenalmente (com início na última semana do mês 

de março, até o final do mês maio). O espaço físico utilizado para realização do Grupo 

Reflexivo foi o da própria Faculdade de Educação – UFBA (sala reservada previamente). Do 

total de cinco encontros realizados, dois ocorreram dentro das datas previstas no cronograma 

planejado e três foram modificados, a partir de datas negociadas e definidas pelo grupo, com 

vistas à garantia da maior participação possível.  

Do ponto de vista operacional, o grupo reflexivo precisa ser bem planejado. A escolha 

daqueles que participarão envolve a configuração da pesquisa, os objetivos, bem como o 

interesse e a disponibilidade dos participantes (VIÉGAS, 2007). A etapa de seleção das 

participantes, conforme já descrita, foi cuidadosamente planejada, bem como a construção de 

cada encontro do Grupo Reflexivo. Embora, não houvesse uma orientação formal quanto ao 

número de participantes do grupo, tomamos como referência a indicação de Minayo (2010) ao 

tratar de outra perspectiva que considera a estratégia de grupo – Grupo Focal9. De acordo com 

a autora, as reuniões devem ter um número pequeno de participantes (seis a 12).  

Nesta investigação havia a pretensão de construir um grupo formado por no máximo 

10 participantes, para que fosse garantida a participação de todas, ao passo que a discussão, as 

reflexões em torno das questões propostas fossem amplas, que permitissem o encontro com a 

complexidade na qual o fenômeno estudado estava imerso. Em virtude das estratégias de 

seleção das participantes, articulada à disponibilidade das mesmas, foram reunidas, conforme 

já explicitado, um grupo de nove coordenadoras pedagógicas. Em relação à participação nos 

encontros, foi registrada a frequência a seguir: 

 

Quadro 5 – Participação nos Encontros do Grupo Reflexivo 

ENCONTROS TOTAL DE PARTICIPANTES 

1º 05 

2º 06 

3° 06 

4º 03 

5º 07 

Fonte: Autoria nossa. 

                                                           
9Segundo Minayo (2010, p. 268), o Grupo Focal “se constitui num tipo de entrevista ou conversa em grupos 

pequenos e homogêneos, seja para gerar consenso, seja para explicitar divergências”. A opção nessa pesquisa 

pelo procedimento do Grupo Reflexivo se afirma exatamente pelo potencial de se constituir também em espaço 

de formação. Em outras palavras, além de apresentar tópicos e questões discutidas e confrontadas pelo grupo, 

foram utilizados recursos materiais como por exemplo, o uso de imagens, trechos de documentos, materiais 

didáticos, que contribuíram para remontar a trajetória de Formação Continuada no município de Salvador e 

fortalecer os processos de reflexão, com vistas a acessar a interpretação das Coordenadoras Pedagógicas acerca 

da questão de pesquisa. 
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Vale destacar, mais uma vez, que a busca para que tanto os encontros do Grupo 

Reflexivo quanto a Entrevista Individual ocorressem dentro da carga horária semanal das 

coordenadoras pedagógicas na escola foi fundamental à participação das mesmas. Contudo, 

foi preciso enfrentar o desafio de conciliar as agendas distintas das nove participantes que 

muitas vezes apresentavam desencontros, diante das agendas específicas da própria escola, 

das GREs, da SMED e de caráter pessoal, retirando a presença de algumas coordenadoras em 

determinados encontros, a exemplo da nova configuração da Rede Municipal de Salvador.  

A reserva de jornada dos professores termina condicionando o dia da reserva dos 

coordenadores pedagógicos, pois eles precisam garantir agenda de acompanhamento 

pedagógico individual com todos os professores e a partir disso, o dia de estudo e 

planejamento desse coordenador é definido. Equacionar, por exemplo, a disponibilidade dos 

participantes foi um desafio, pois cada profissional tinha a reserva de jornada em dias e 

horários distintos, sendo a outra parte do tempo destinada à mediação do AC junto aos 

professores. Esse desafio foi enfrentado pela perspectiva coletiva de tomada de decisões. 

Por outro lado, o que chamou atenção, ainda nesse sentido, foi o cuidado e a atenção 

das participantes que, por um determinado advento, buscavam justificar previamente sua 

possível ausência. O quarto encontro, o qual contamos com o menor número de participantes 

(03) pode ser justificado pelo fato do encontro ocorrer no dia anterior a Greve Geral contra a 

Reforma da Previdência, quando na cidade do Salvador algumas manifestações nas ruas já 

ocorriam em pontos distintos da cidade, impossibilitando, por exemplo, a fruição do trânsito e 

deslocamento das mesmas ao espaço da universidade no horário agendado.  

Quanto a nossa participação na mediação dos encontros, essa refletiu alguns aspectos 

encontrados na literatura. Segundo Viégas (2007), uma das principais características do Grupo 

Reflexivo é que em sua configuração o pesquisador é mais do que um simples observador e 

membro; cabe a ele a coordenação da atividade, o que significa: mediar falas, apontar visões 

contraditórias, complementares, divergentes, além de preparar as atividades geralmente em 

contorno semidirigido. Em outras palavras, o pesquisador é o responsável direto pela 

organização dos encontros.  

O pesquisador assume uma dupla ação como participante ativo e observador crítico. 

Contudo, essa dupla atividade na realização da pesquisa de campo pode acarretar algumas 

implicações, especialmente no que tange ao registro, conforme nos chama atenção Viégas 

(2007, p. 117): 

A opção por ser participante ativo traz implicações na construção dos relatos, pois a 

atenção despendida na tarefa de participar do grupo é incompatível com o cuidado 

que se pede para a realização das anotações de campo nos moldes da observação 



94 
 

participante. Além disso, fazer anotações de campo nesse contexto muitas vezes 

funciona como barreira entre pesquisador e pesquisado, inibindo a participação de 

todos.  

 

A tarefa de mediar o Grupo Reflexivo, sem dúvida, se constituiu em prazer e desafio. 

A experiência como formadora na Rede Municipal de Ensino de Salvador contribuiu 

profundamente para essa etapa da pesquisa, tanto no que tange a preparação do encontro 

quanto no momento da mediação, por ter atuado durante quase 10 anos junto a esse público. 

Contudo, é preciso dizer do desafio que foi o exercício de escuta de uma trajetória 

profissional da qual a autora desta tese também fazia parte. Em vários momentos as 

participantes apresentavam o discurso para alguém que elas sabiam que também conhecia a 

Rede, isso era traduzido pela omissão de informações e caracterizações necessárias a quem 

desconhecesse a realidade da educação municipal de Salvador.  

As participantes, inicialmente, enxergavam a autora desta tese como colega de 

trabalho, que sabia do que elas estavam falando. Nesses momentos, a referência teórica de 

André (2008; 1983), na pesquisa qualitativa, tomava forma a partir da ação de estranhamento 

defendida por esta autora. Esse procedimento foi se fortalecendo e se constituindo ao longo 

dos encontros em um movimento mais constante e consciente. Então, a solicitação de 

explicações de termos, esclarecimentos, caracterizações de aspectos e situações que, embora 

fossem familiares, possibilitava maior aproximação do modo como as questões eram 

interpretadas por elas. Sem dúvida, a disponibilidade e o desejo das participantes em falar, em 

compartilhar o entendimento acerca das questões propostas, das experiências, dos 

questionamentos facilitaram muito o processo de mediação, no qual praticamente se resumia a 

apresentação do tópico a ser discutido e algumas poucas provocações. O grupo se mostrou 

muito ativo desde o primeiro encontro, tanto no processo de exposição das reflexões, quanto 

por se colocar propositivo e provocador de tantas outras questões. Recordamo-nos da chegada 

da primeira coordenadora pedagógica no espaço onde ocorreu o primeiro encontro. A 

participante ansiava por falar e durante a apresentação do TCLE, esta começou a tratar de 

questões a serem discutidas no encontro.  

Outro aspecto fundamental tanto no processo de mediação, da construção do 

estranhamento, como dos registros, foi contar com uma auxiliar de pesquisa, também 

educadora da Rede Municipal. Conforme nos indica Viégas (2002; 2007), algumas iniciativas 

podem reduzir os efeitos provocados por essa dupla postura a ser assumida pelo pesquisador. 

A autora destaca a participação de um auxiliar de pesquisa, da qual pudemos nos valer. 

Embora não houvesse disponibilidade de recursos financeiros para este fim, contamos com a 
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colaboração de uma pesquisadora experiente que se colocou disponível a contribuir com a 

pesquisa10. Acreditamos que esta contribuição foi fundamental à qualidade dos registros, bem 

como em função das possibilidades de trocas, de discussão entre quem medeia e quem registra 

no sentido de qualificar o desenvolvimento tanto dos encontros do Grupo Reflexivo quanto, 

posteriormente, no momento da transcrição e análise do material de campo.  

Para Viégas (2007, p. 117),  

 

Ao realizar as anotações de campo, o auxiliar torna possível que o pesquisador fique 

concentrado no papel de mediação das discussões. O diário de campo, escrito pelo 

auxiliar de pesquisa no momento exato do grupo, pode ser transformado, por 

pesquisador e auxiliar, em um único relato ampliado garantindo, assim, maior 

qualidade no trabalho.  

 

Em relação aos registros escritos, só passamos a fazê-los (palavras-chave, questões, 

etc.) do segundo encontro em diante quando percebemos que o grupo se sentia mais à 

vontade, mas a nossa principal tarefa era a mediação do encontro, pois foi possível contar com 

a auxiliar de pesquisa em três encontros. Ao final do encontro ou alguns dias após o mesmo, 

buscávamos sistematizar presencialmente ou virtualmente aspectos observados ao longo dos 

encontros, através do relato ampliado, conforme encontrado na literatura (VIÉGAS, 2007).   

A segunda iniciativa, embora seja mencionada por Viégas (2007) com certa ressalva, 

também foi utilizada no desenvolvimento dessa pesquisa. Trata-se da gravação em áudio e 

audiovisual das atividades grupais, como alternativa de captação das experiências socializadas 

no grupo, com vistas a diminuir a dispersão durante o processo de mediação dos encontros, 

além de contribuir com o processo de transcrição. Vale destacar que os devidos cuidados para 

que o uso desse recurso não se constituísse em uma barreira fizeram parte da negociação entre 

a pesquisadora e as pesquisadas, deixando explícito o objetivo de facilitar a organização dos 

registros a posteriori. Inicialmente, as coordenadoras pedagógicas, embora tivessem 

concordado com esse aspecto da metodologia sem ressalvas, demonstraram certo desconforto 

diante do equipamento de filmagem e do profissional11 responsável pela captação das 

imagens, mas para nossa surpresa nos primeiros 20 minutos do primeiro encontro, ainda 

durante a rodada de apresentações, todas as participantes já demonstravam maior naturalidade 

diante da câmera. E assim ocorreu em todos os encontros, as participantes estavam tão 

mobilizadas pelas questões e reflexões propostas que o recurso do registro em vídeo 

                                                           
10 Trata-se da professora Maria Celeste Ramos da Silva, doutora em Educação, que faz parte do mesmo 

Programa de Pós-graduação, e também é servidora da Rede Municipal de Salvador, ocupando a função de 

professora. 
11 As imagens foram capturadas pelo cinegrafista Marcos Musse Mesquita Macedo, a quem manifestamos 

profunda gratidão pela sensibilidade na condução das filmagens. 
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rapidamente foi abstraído pelas participantes conforme esse registro realizado no início do 

segundo encontro por uma participante que havia faltado ao primeiro: “[...] meu nome é 

Quelli, vou falar alto, pois está gravando (risos coletivos). Bem, meu nome é Quelli, eu tenho 

10 anos na Rede como Coordenadora Pedagógica [...]” (QUELLI). 

Quanto ao processo de mobilização à participação dos encontros, algumas estratégias 

foram construídas: após o primeiro encontro, a definição das datas e horários do Grupo 

Reflexivo passou a ser uma tarefa coletiva. Ao final de cada encontro, a nova agenda era 

discutida e definida coletivamente. Após o agendamento e confirmação do espaço, era 

enviado um e-mail, sempre no final de semana anterior ao encontro, com a agenda e o roteiro 

com o tópico e questões mobilizadoras a ser discutido. Vale destacar que o envio prévio do 

roteiro do encontro fortaleceu a participação das coordenadoras pedagógicas durante o Grupo 

Reflexivo. Era perceptível que as participantes haviam refletido previamente sobre o tema e 

questões, muitas delas inclusive traziam os roteiros com diversas anotações para compartilhar 

e não esquecer aspectos que consideravam relevantes. E enviar o roteiro no final de semana 

anterior ao encontro possibilitou que as participantes dispensassem mais atenção à proposta 

do encontro, do que se enviasse durante a semana na efervescência comum ao cotidiano da 

escola.  

Outra iniciativa que contribuiu para a mobilização do grupo e manutenção da 

comunicação instantânea foi a criação de um grupo de WhatsApp, após o primeiro encontro, a 

partir da autorização das participantes. O objetivo do grupo virtual era de garantir um espaço 

de comunicação, para sanar dúvidas e fazer ajustes de dia e horário dos encontros, caso 

necessário. As participantes usavam, muitas vezes, esse espaço para justificar a ausência ou 

possíveis atrasos. Era um espaço que também utilizávamos para publicar o lembrete do 

encontro no início da semana e na véspera.  

Em função da densidade das discussões e do desejo de falar das participantes foi 

criado um grupo fechado no Facebook com a perspectiva de continuidade das discussões, 

proposto e aceito por elas. Contudo, essa estratégia não atingiu o objetivo por dois motivos: 

uma parte das coordenadoras não tinha conta no Facebook ativa por opção e a outra dispunha 

de pouco tempo para garantir a interação, ambas justificativas foram compartilhadas no ato da 

criação do grupo, ocasião em que procuramos afirmar que elas não tinham nenhuma 

obrigatoriedade em acessar o ambiente, caso não desejassem ou não pudessem, seria mais um 

espaço de encontro.  

Ainda sobre a organização dos momentos do Grupo Reflexivo, de acordo com a 

literatura, “a formatação dos encontros dá-se no decorrer do próprio estudo, quando temas 
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interessantes passam a ficar mais claros” (VIÉGAS, 2007, p. 16). No caso específico dessa 

pesquisa, o fato do estudo não ocorrer no interior de uma escola, onde esses temas poderiam 

emergir, mas de um grupo constituído por Coordenadores Pedagógicos de diferentes escolas, 

a referência para a construção dos encontros, foram os objetivos específicos e os temas e 

questões implícitas neles, que foram organizados por meio de roteiros, apresentados na 

próxima seção. Contudo, ao longo dos cinco encontros do Grupo Reflexivo algumas questões 

e temas ganharam forma e relevância ao estudo, bem como a definição dos melhores recursos 

para provocar as discussões coletivas foram refletidas no processo de construção.  

Ainda nessa perspectiva, a pesquisa buscou se aproximar de duas condições ditas 

imprescindíveis por Minayo (2010, p.192), ao discutir os procedimentos do Grupo Focal: “ser 

suficientemente provocador para permitir um debate entusiasmado e participativo; e promover 

condições de aprofundamento [...]”. No caso dessa investigação, buscou-se através do Grupo 

Reflexivo elucidar convergências, divergências acerca do objeto de pesquisa, para que, a 

partir do confronto das opiniões, pudéssemos compreender as tensões, os desafios e potenciais 

em torno do fenômeno.  

Para tanto, diversas possibilidades de mobilizar o grupo para as discussões foram 

alçadas: a introdução de tópicos a partir de roteiros com questões; a exposição de materiais 

articulados à trajetória de Formação Continuada na Rede (livros, encartes, panfletos, 

agendas); exibição de recursos visuais (fotos), além de fragmentos de textos/documentos 

extraídos das propostas de formação implementadas na Rede Municipal de Salvador; 

Diretrizes Pedagógicas da Rede Municipal; Documento de Orientação ao Coordenador 

Pedagógico. Todos esses recursos foram utilizados em articulação com os objetivos 

específicos, conforme detalharemos a seguir. 

 

4.3.1.2 Grupo Reflexivo: contextualização dos encontros 

 

No primeiro encontro do Grupo Reflexivo havia uma expectativa muito grande tanto 

da nossa parte, enquanto pesquisadoras, quanto das participantes. A estratégia metodológica e 

os recursos utilizados tanto no primeiro quanto no segundo encontro foram semelhantes: 

roteiro com o tópico e questões mobilizadoras a serem discutidas em cada encontro, 

documentos enviados previamente por e-mail, conforme quadro a seguir. 
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Quadro 6 – Roteiro do 1º Encontro 

TÓPICO 1: PERCEPÇÃO DA FUNÇÃO DO COORDENADOR PEDAGÓGICO NA REDE 

MUNICIPAL DE SALVADOR  

● Quais os principais desafios e potenciais do trabalho da Coordenação Pedagógica?  
● Como vocês percebem a função/ atribuições do Coordenador na Rede Municipal no cotidiano 

escolar?  
● De que maneira vocês organizam as atividades da Coordenação Pedagógica na escola? 
● Segundo o discurso oficial, qual é a função do Coordenador Pedagógico na Rede Municipal de 

Salvador? 
● Como vocês percebem a trajetória de quase doze anos do coordenador pedagógico na Rede 

Municipal de Salvador?  
  Fonte: Autoria nossa. 

 

O objetivo do primeiro encontro era conhecer a trajetória da função da Coordenação 

Pedagógica na Rede, vivenciada pelas participantes ao ingressarem no município do Salvador 

e como as mesmas percebiam essa construção com foco no aspecto da formação continuada, 

como uma de suas atribuições.  

A problematização da questão da formação, considerando tanto a concepção das 

participantes até a prática no cotidiano da escola, ocorreu no segundo encontro. Na ocasião, 

buscou-se identificar tensões, desafios e potenciais que se apresentavam no processo de 

formação continuada no cotidiano escolar, conforme o roteiro proposto: 

 

Quadro 7 – Roteiro do 2º Encontro 

TÓPICO 2: COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E A FORMAÇÃO CONTINUADA 

1. O que você entende por Formação Continuada?  

2. O que o professor busca em uma Formação Continuada? E você?  

3. Que tipo de Formação você acredita se aproximar das demandas cotidianas da escola? 

4. Como sua escola organiza o processo de Formação Continuada do professor e como você 

participa dele? 

5. Quais os principais desafios e potenciais na organização da Formação Continuada do 

professor no interior da escola?  

Fonte: Autoria nossa. 

 

No terceiro encontro, com vistas a identificar a percepção das coordenadoras 

pedagógicas acerca da trajetória de Formação Continuada na Rede Municipal de Salvador no 

período de 2005-2017, foi construída uma linha do tempo, utilizando materiais (de programas; 

projetos) que foram adotados pela Rede Municipal e que na maioria das vezes trazia uma 

perspectiva de formação para que as educadoras implementassem os materiais no interior das 

escolas. Essa foi a maneira de contribuir para que as participantes da pesquisa pudessem 

rememorar a trajetória de formação continuada na Rede, defrontando-as com as diversas 

perspectivas de formação proposta e/ou imposta pela SMED ao longo desses mais de 10 anos 
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na Educação de Salvador. Foram expostos materiais didáticos e publicitários (livros, encartes, 

folders, agendas, cartazes, entre outros) ao longo de uma mesa, sob a forma de uma linha do 

tempo, onde cada ano tinha correspondência com os materiais didáticos, programas e projetos 

adotados pela prefeitura. As participantes foram convidadas a entrar e contemplar a linha do 

tempo disposta sobre a mesa, com total liberdade para comentar acerca das lembranças de 

cada momento. Após esse momento inicial, as participantes foram convidadas a sentar em 

torno da mesa conforme imagem: 

 

Figura 1 – linha do tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Marcus Musse 

 

 

 

 

Além do contato com os materiais no momento do encontro, o roteiro com as questões 

mobilizadoras abaixo já havia sido enviado previamente.  

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

Quadro 8 – Roteiro do 3º Encontro 

TÓPICO 3: TRAJETÓRIA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSOR NA REDE 

MUNICIPAL DE SALVADOR 

Problematização junto aos participantes acerca do processo de formação articulado aos programas e 

projetos. 

1. Qual a formação mais significativa promovida pela SMED ao seu trabalho?  

2. Que formação continuada você considerou/ considera mais distante das expectativas da escola? 

3.  Como vocês equacionam as Formações Continuadas propostas pela SMED e a Formação 

Continuada no interior da escola? 

4.  Quais as implicações da Formação Continuada implementada na Rede Municipal de Salvador 

na sua atuação como Coordenadora Pedagógica? 

5. Por que educadoras e educadores rejeitaram o Programa Sistema Estruturado do Instituto Alfa e 

Beto e a formação continuada ofertada por este em Salvador? 

6. Como vocês percebem a construção da proposta pedagógica específica para a Rede Municipal 

de Salvador - o Programa Nossa Rede? 

Fonte: Autoria nossa. 

 

Esse foi um dos encontros mais marcantes para a pesquisa, pois o nível de mobilização 

das participantes foi tão grande que ao entrarem na sala e se depararem com a trajetória 

pedagógica da Rede sobre a mesa, demoraram mais de 30 minutos tecendo comentários, 

relatando diversas situações que vivenciaram no encontro com cada material ali exposto, o 

que indicava que o objetivo do encontro começava a ser alcançado, observado em algumas 

lembranças compartilhadas pelas participantes sobre a trajetória de formação na Rede: 

 
Rosa: Esses livros antecederam a chegada do de matemática na escola. 

Tereza: O que tem lá, era do Ceará. 

Tânia: São esses de português que eu tenho, tudo direitinho na escola. 

Fernanda Depois veio Nossa Rede. (risos). 

 

O quarto encontro teve como objetivo analisar a percepção dos coordenadores 

pedagógicos acerca da experiência do Coletivo de Coordenadores Pedagógicos como espaço 

de formação. O recurso utilizado para mobilizar as participantes ao diálogo em grupo foram 

as fotos e imagens capturadas do Facebook do Coletivo de Coordenadores Pedagógicos, além 

da questão mobilizadora abaixo ter sido apresentada no encontro.  

 

Quadro 9 – Roteiro do 4º Encontro 

TÓPICO 4: A EXPERIÊNCIA DO COLETIVO DE COORDENADORES COMO ESPAÇO DE 

FORMAÇÃO 

Compartilhar experiências vivenciadas no Coletivo de Coordenadores, com foco nos processos 

formativos. 

Fonte: Autoria nossa. 

 

As imagens foram projetadas na parede da sala onde o encontro aconteceu, no modo 

apresentação de slides, momento em que algumas participantes relatavam algumas situações 
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caracterizando as imagens. Para selecionar as fotos, o critério utilizado foi resgatar imagens 

que mostrassem o Coletivo de Coordenadores Pedagógicos em diversos contextos de atuação 

político-pedagógica (reuniões; momentos formativos; participação na luta política – 

assembleias; manifestações; disputas), conforme imagens a seguir. 

 

Figura 2 – Pauta da reunião do coletivo de coordenadores pedagógicos                                               

    

 

Figura 3 – Reunião do coletivo de coordenadores pedagógicos 
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Figura 4 – Logomarca do Coletivo: Campanha contra o Programa Alfa e Beto 

 

 

 

 

 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Devolução do material didático do Programa Alfa e Beto 
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Figura 6 – Manifestação Campanha Salarial 2015 

 

 
                  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Defesa da Educação de Jovens e Adultos contra a política de fechamento das turmas/escolas 

                                                    em Salvador                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Facebook do Coletivo de Coordenadores Pedagógicos 

 

No último encontro, o mais longo (com duração de 2h55’) e participativo (sete 

participantes), algumas questões foram retomadas, especialmente a experiência no Coletivo 

de Coordenadores em função da redução na participação do encontro onde essa questão foi 

pautada. Além disso, a discussão sobre o documento entregue no terceiro encontro que 

continha trechos de documentos oficiais da Rede Municipal acerca da formação continuada 

foi retomada. Nesse encontro, o confronto entre o discurso oficial (o instituído) e a realidade 
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das escolas (o instituinte) foi colocado no centro das experiências das participantes. O 

confronto da história documentada e não documentada, conforme Ezpeletta e Rockwell 

(1986) e Patto (2008) se materializou através da discussão entusiasmada e acalorada travada 

pelas coordenadoras pedagógicas presentes. E para além desses aspetos abordados, mais 

algumas questões foram propostas – uma espécie de retomada de aspectos centrais fez parte 

desse último momento coletivo, onde buscamos levantar perspectivas para a questão da 

Formação Continuada na Rede, conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 10 – Roteiro do 5º Encontro 

Tópico 5: DESAFIOS E POTENCIAIS DO PROCESSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA NA 

REDE MUNICIPAL DE SALVADOR 
Como vocês acreditam que deve ser a Formação Continuada de professor? 

Quais os principais desafios e potenciais do processo de Formação Continuada de professor no 

município de Salvador? 

Que perspectiva de formação você propõe para si mesmo no sentido de contribuir para a 

Formação Continuada de professor no cotidiano escolar? 

         Fonte: Autoria nossa. 

 

Por fim, vale destacar que os meios listados anteriormente tiveram um caráter 

introdutório para provocar a discussão acerca de cada tópico. Ao mesmo tempo em que a 

busca pela compreensão do fenômeno ocorria, havia a pretensão que se constituísse, se 

possível, em um espaço de reflexão crítica sobre a própria experiência compartilhada e que, 

de alguma forma, essa contribuísse para processos de autorreflexão crítica, apontando o 

potencial emancipador da própria formação, a qual se coloca como referência neste trabalho. 

Embora os processos de reflexão e autorreflexão crítica tenham se colocado presentes nos 

encontros por meio dos discursos das participantes, a intenção da pesquisa não foi de 

transformar o fenômeno ali refletido, mas de contribuir para que os processos de denúncia 

latentes apontassem também anúncios de transformação pelo encontro das experiências.  

Em tempo, coadunamos com as palavras de Viégas (2007), ao apontar também alguns 

limites no caráter transformador do grupo.  

Viégas (2007, p. 116) afirma que, 

 

[...] como a verticalidade das relações escolares coloca a todos cada vez mais 

distantes da posição de agentes, faz-se importante não alimentar falsas ilusões 

quanto ao alcance da pesquisa, reservando a ela o papel de denúncia crítica dessa 

realidade, entendendo como Paulo Freire, que essa denúncia contém anúncio de sua 

transformação.   
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4.3.2 Entrevista Semiestruturada 

 

O segundo procedimento utilizado foi a entrevista semiestruturada. Segundo Minayo 

(2010), essa possibilita que “o entrevistado discorra sobre o tema em questão sem se prender a 

indagação formulada, ao passo que o pesquisador pode sentir-se mais seguro tanto na 

abordagem, quanto na garantia de que os temas estarão presentes na conversa” (MINAYO, 

2010, p. 261).  

As entrevistas individuais, conforme aponta Viégas (2007), auxiliaram no 

aprofundamento de aspectos introduzidos no Grupo Reflexivo. E os objetivos específicos 

destacados na primeira etapa da pesquisa foram retomados como referência para que alguns 

tópicos/questões não discutidos pela participante em função da ausência pudessem ser 

retomados; algumas dúvidas e questões fossem aprofundadas, além dessa estratégia auxiliar 

no alcance do objetivo específico de traçar o perfil do Coordenador Pedagógico da Rede 

Municipal de Salvador.  

A construção do roteiro de entrevista se deu após a realização dos encontros do Grupo 

Reflexivo, onde foi possível verificar o tema pendente de cada participante, além disso, a 

partir dos vídeos e escuta dos áudios dos encontros, foram eleitos alguns tópicos/questões 

observados durante os mesmos que ainda necessitavam de uma compreensão mais profunda.  

Checchia (2006), ao escutar um grupo de adolescentes sobre sua experiência escolar em uma 

escola pública em São Paulo, descreve a experiência em que o roteiro de entrevista foi 

elaborado a partir da escuta das gravações dos encontros em grupo, elencando pontos centrais 

a serem abordados com maior profundidade para aspectos inclusive apontados por cada aluno 

ao longo dos encontros. 

Vale destacar que, em consonância com Minayo (2010, p. 191), os tópicos 

funcionaram como lembretes, servindo de orientação para o desenvolvimento da interlocução, 

com isso permitiu flexibilidade na conversa de modo que pudemos absorver novos temas e 

questões trazidas pelo participante da pesquisa.  

Foi considerado que esse momento individual se manteria como continuidade de uma 

conversa sobre a experiência dos participantes; devendo ainda conter itens fundamentais ao 

delineamento do objeto em relação à realidade empírica e cada questão do roteiro devia fazer 

parte do delineamento do objeto, para dar forma e conteúdo, além de destacar as relevâncias 

previstas no projeto, através do ponto de vista do pesquisador, bem como do ponto de vista 

dos participantes (MINAYO, 2010, p. 191). 
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Os registros das entrevistas se deram por meio de gravação em áudio, por ter apenas 

duas pessoas na interlocução, dispensando o recurso do vídeo para facilitar o processo de 

transcrição da conversa entre o participante da pesquisa e a pesquisadora, respeitando 

obviamente o consentimento e adesão das Coordenadoras Pedagógicas partícipes da 

investigação.  

Quanto à organização das entrevistas individuais, após a realização dos cinco 

encontros do Grupo Reflexivo (de março a maio), essas foram agendadas uma semana depois 

do recesso junino, considerando o retorno das profissionais à escola. As participantes foram 

convidadas e mobilizadas a participar da segunda etapa da pesquisa através do WhatsApp e, 

em seguida por e-mail. Vale destacar que no primeiro contato com o grupo, a maioria das 

participantes de pronto disponibilizou datas e horários para participar da entrevista. Das nove 

participantes, oito preferiram que a segunda etapa ocorresse na própria universidade, apenas 

uma delas solicitou que a entrevista fosse realizada na escola onde atua. As entrevistas foram 

realizadas em cinco dias, conforme o quadro: 

 

Quadro 11 – Cronograma Entrevistas Individuais 

DATA QUANTITATIVO DE ENTREVISTAS REALIZADAS 

11/07/2017 02 entrevistas 

13/07/2017 04 entrevistas 

14/07/2017 01 entrevista 

18/07/2017 01 entrevista 

25/07/2017 01 entrevista  

10/07/2017 01 entrevista  

              Fonte: Autoria nossa. 

 

Nos dois primeiros dias estavam agendadas três entrevistas a cada dia, contudo uma 

das participantes solicitou o adiamento da entrevista que ocorreria no primeiro dia para o 

segundo e, nesse sentido, foi preciso concentrar quatro entrevistas no segundo dia (três delas 

ocorreram pela manhã e uma na parte da tarde). Todas as participantes compareceram e as 

entrevistas que duraram de 35’ à 1h20’. 

Os tópicos abordados ao longo dos encontros do Grupo Reflexivo foram retomados 

nessa etapa, considerando especialmente o(s) encontro(s) que a participante porventura não 

tivesse comparecido, além de algumas questões de aprofundamento. Antes de iniciar essa 

etapa foi necessário realizar um levantamento dos encontros que cada coordenadora 

pedagógica havia participado, com vistas a identificar os tópicos pendentes e as questões de 

aprofundamento. Das nove participantes apenas uma havia participado de todos os encontros 
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e, nesse caso, foram retomadas algumas questões de aprofundamento a partir da participação 

da mesma no Grupo Reflexivo.   

Quanto ao equipamento utilizado, as entrevistas foram gravadas apenas em áudio e ao 

final de cada uma, o áudio era enviado imediatamente por e-mail. Entretanto, ainda que todos 

os cuidados tivessem sido tomados ocorreu um problema técnico – no qual uma parte do 

áudio da primeira e da segunda entrevista foi corrompida, restando o registro apenas de uma 

parte da primeira entrevista. Buscamos um técnico na área de informática, no entanto não foi 

possível resgatar os arquivos. Do segundo dia em diante, utilizamos dois gravadores e tudo 

transcorreu bem. Como as participantes foram bastante assíduas nos encontros coletivos e 

parte do conteúdo da entrevista não foi corrompida, a necessidade de realizá-la novamente 

com uma das participantes se tornou desnecessária. 

Inicialmente, e considerando que a primeira etapa da pesquisa havia sido muito 

participativa e densa no que se refere às reflexões partilhadas ficamos de certo modo receosas 

se as questões propostas às participantes não soariam como uma repetição enfadonha. Fomos 

surpreendidas com a riqueza do encontro e, mais uma vez com o envolvimento das 

participantes, que agora em uma dimensão mais individual traziam elementos de 

aprofundamento; a reafirmação de alguns pontos anteriormente destacados nos encontros 

coletivos, além da exposição de especificidades não reveladas no momento do grupo. 

 Duas participantes se emocionaram bastante ao retomar a trajetória de formação na 

rede municipal. Uma delas se emocionou algumas vezes ao longo da entrevista, chorou e 

provocou o nosso choro também ao recordar suas experiências de atuação e, especialmente, o 

início do trabalho desenvolvido na escola em confronto com os dias atuais. A exposição da 

dimensão mais subjetiva foi um destaque desse momento individual, marcado pela descrição 

daquilo que chamamos de mal-estar docente.  

 

4.3.3 Análise Documental  

 

Além do Grupo Reflexivo e da Entrevista Semiestruturada, a Análise Documental fez 

parte das estratégias metodológicas. Segundo Ezpeleta e Rockwell (1986), os documentos 

revelam aspectos interessantes da vida escolar, mas é preciso que se reconheça que há muita 

precariedade presente nos registros. A história documentada para essas autoras deve ser 

complementada pela história não documentada, conhecida através da convivência escolar, na 

relação com os indivíduos que a constroem. Ainda na perspectiva dessas autoras, Viégas 

(2007, p. 114) afirma que: 
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Um primeiro contato com os documentos escolares é sempre com um produto 

pronto, do qual raramente participamos do processo de produção. Por esse motivo, 

ao invés de levar categorias prévias prontas de interesse, cabe ao pesquisador 

observar o que tais documentos revelam de específico.  

  

Ainda sobre a história documentada, Ezpeleta e Rockwell (1986, p. 13) destacam: 

 
Coexiste, contudo, com esta história e existência documentada, outra história e 

existência, não documentada, através da qual a escola toma forma material, ganha 

vida. Nesta história, a determinação e presença estatal se entrecruzam com as 

determinações e presenças civis de várias características. A homogeneidade 

documentada decompõe-se em múltiplas realidades cotidianas. Nesta história não-

documentada, nesta dimensão cotidiana, os trabalhadores, os alunos e os pais se 

apropriam de subsídios e das prescrições estatais e constroem a escola. 

 

A opção pela análise documental se deu por entender, conforme as autoras citadas, que 

o procedimento poderia contribuir não como um marco meramente comparativo entre o 

discurso dos participantes, observados nos encontros do Grupo Reflexivo e nas Entrevistas 

individuais, e o discurso oficial, mas como uma referência importante a ser considerada, por 

se tratar de registros de parâmetros, projeções, planejamentos, ou mesmo da intenção 

institucional e profissional acerca do objeto pesquisado, servindo, como bem diz Flick (2009), 

para contextualizar de maneira geral os enunciados dos participantes da pesquisa. 

Ademais, nos ajudou na compreensão de tensões entre o planejado e o realizado ou 

realizável no cotidiano da escola, contribuindo para a reconstrução da história não 

documentada da formação continuada na Rede Municipal de Salvador.  

Foram analisados, a princípio, quatro documentos institucionais da SMED para situar 

a questão da Formação Continuada na Rede Municipal de Ensino de Salvador. O primeiro 

deles consiste no Plano Municipal de Educação, no que se refere aos aspectos relacionados à 

formação continuada de professor; o segundo documento analisado foram as Diretrizes 

Pedagógicas do Município, intitulado “Salvador, Cidade Educadora: novas perspectivas para 

a Educação Municipal”, 2006; o texto de orientação à prática da Coordenação Pedagógica no 

município de Salvador, já mencionado anteriormente, bem como o Plano de Carreira e 

Remuneração dos Servidores da Educação do Município de Salvador (Lei nº 8722/2014).  

Segundo Flick (2009, p. 233), “os documentos devem ser vistos como uma forma de 

contextualização da informação”. De acordo com a orientação proposta pelo autor, diante dos 

documentos selecionados algumas questões deverão ser respondidas, quais sejam: quem o 

produziu; com qual objetivo; para quem foi produzido; quais as intenções pessoais ou 

institucionais com a produção e provimento desses documentos (FLICK, 2009, p. 233). 

Identificar o caráter ideológico presente nos documentos analisados, buscando destacar 
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tensões, contradições presentes no dito, no não dito e no que se contradiz serão para esse 

estudo um horizonte. 

Para organizar a Análise Documental foi produzida uma ficha com as questões 

propostas por Flick (2009) e alguns campos para que fossem registradas a dimensão de 

análise baseada nos elementos ditos, no não dito e no que se contradizia (APÊNDICE E, p. 

280). 

 

4.3.4 Análise do Material de Campo 

 

Quanto à análise do material de campo, a proposta indicada por André (1983), 

conhecida como Análise de Prosa, se coloca em consonância com a perspectiva qualitativa de 

fazer pesquisa, bem como serve de referência à análise de materiais coletados através de 

Grupo Reflexivo, entrevista semiestruturada e análise de documento. Segundo André (1983, 

p. 2), a Análise de Prosa é: 

 

[...] considerada uma forma de investigação do significado dos dados qualitativos. É 

um meio de levantar questões sobre o conteúdo de um determinado material: O que 

é que este diz? O que significa? Quais suas mensagens? E isso incluiria 

naturalmente, mensagens intencionais e não intencionais, explícitas ou implícitas, 

verbais ou não verbais, alternativas ou contraditórias. 

 

Quanto às categorias na Análise de Prosa, de acordo com André (1983), emergiram 

durante a construção da pesquisa. E, nessa direção e conforme sugestão da autora, no lugar de 

um sistema pré-especificado de categorias, tópicos e temas foram sistematizados a partir da 

análise dos dados e de sua contextualização no estudo. Para ela, é preciso também que os 

temas e tópicos sejam revisitados, reformulados no percurso da pesquisa, de acordo com os 

princípios teóricos e pressupostos da investigação, em nosso caso uma abordagem de 

inspiração crítica. Destaca ainda a importância da subjetividade e intuição do pesquisador ao 

localizar os dados para construir as categorias, e do quadro teórico no qual o estudo se situa 

durante a análise. 

Desse modo, o processo de construção teórico-metodológica da pesquisa, bem como 

sua articulação com o trabalho de campo viabilizou a identificação de aspectos relevantes à 

discussão acerca do objeto de pesquisa. A articulação entre o aporte teórico e a dimensão mais 

prática da pesquisa foi se constituindo em uma relação dialética, onde a teoria significava o 

campo e o campo apontava para as dimensões teóricas a serem destacadas na constituição das 

categorias posteriormente discutidas na seção de análise. Foi a partir da imbricação entre as 

dimensões teórico-práticas que se revelaram os aspectos pulsantes para compreender o 
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fenômeno estudado – a formação continuada no município de Salvador. E o caminho 

percorrido exigiu a prática da escuta sensível de modo a visibilizar questões que se 

apresentaram tanto de maneira objetiva, quanto subjetiva ao longo da pesquisa.  

Precisamos destacar ainda que realizamos as transcrições de todo o material de campo 

e, sem dúvida, este exercício possibilitou um mergulho nos discursos proferidos pelas 

participantes e ao mesmo tempo mobilizou o caráter de reflexão ao passo que era realizada. 

Escutar cada palavra e trecho inúmeras vezes, ainda que em uma atividade exaustiva, 

despertou-me para aquilo que de fato pulsava nos discursos das participantes com vistas à 

compreensão do fenômeno estudado. Penso que esse exercício contribuiu muito para a 

construção das sínteses expressas através de quatro categorias de análise formuladas, que 

foram dimensionadas e redimensionadas ao longo da construção do trabalho, mas 

especialmente ao final da imersão no campo. 

Além da elaboração das categorias, André (1983) aponta alguns procedimentos para 

verificar a validade das interpretações, que serviram como referência nessa pesquisa: a 

credibilidade dos dados por parte dos informantes; a corroboração das inferências por outros 

juízes e a triangulação dos dados. Sobre o primeiro procedimento, a credibilidade dos dados 

pelos informantes, Checchia (2006), após realizar as entrevistas individuais com educadores e 

adolescentes sobre a experiência escolar na adolescência, devolveu os discursos transcritos 

aos participantes para que esses validassem o conteúdo do discurso proferido por eles, ou 

mesmo realizassem alterações, de modo a evitar o choque sobre o olhar dos participantes com 

a interpretação a posteriori feita na pesquisa.  

Após a realização das entrevistas individuais, o material transcrito foi enviado para 

cada participante por e-mail, com a solicitação de que as participantes pudessem validar o 

conteúdo produzido por elas. Além disso, foi realizado o último encontro do Grupo Reflexivo 

com as participantes no sentido de socializar também os conteúdos produzidos ao longo dos 

encontros do Grupo Reflexivo e que fariam parte do trabalho, para que a validação também 

pudesse ocorrer. 

O segundo procedimento indicado por André (1983), a corroboração das inferências 

por outros juízes consiste na análise dos dados por outros pesquisadores, uma espécie de 

atividade em conjunto, com vistas a ampliar, aprofundar e reafirmar a construção das 

categorias de análise. Essa sugestão tornou-se viável, primeiro pelo trabalho de orientação 

realizado pela Profa. Dra. Lygia Viégas, que cuidadosamente acompanhou e orientou cada 

etapa do trabalho através de reuniões quinzenais e, em situações de maior necessidade, 

semanais; contamos também com os encontros sistemáticos do grupo de pesquisa EPIS, onde 
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o estudo e seu andamento foram apresentados por diversas vezes e, coletivamente, muitos 

aspectos refletidos, questões e sugestões compartilhadas, garantindo o auxílio necessário à 

construção das categorias de análise. Além do grupo de pesquisa, pudemos contar com a 

presença da pesquisadora auxiliar na construção direta do campo, bem como nos processos de 

registro, transcrição e análise dos dados já indicado no procedimento de corroboração. Para 

viabilizar os encontros com a pesquisadora auxiliar, além de encontros presenciais, os 

recursos virtuais como o Skype, teleconferências nos permitiram maior aproximação para 

discutir aspectos relacionados a cada etapa da pesquisa. 

Por fim, a utilização da triangulação dos dados, através da combinação de diferentes 

procedimentos de coleta possibilita, segundo André (1983), “comparar e chegar à 

convergência das informações fornecidas por diferentes informantes, diferentes métodos e 

diferentes investigadores” como forma de “verificar a propriedade do esquema de 

classificação dos dados”. (ANDRÉ, 1983, p. 04). Desse modo, a combinação entre as 

estratégias metodológicas utilizadas nessa pesquisa (Grupo Reflexivo; Entrevista Individual e 

Análise Documental) também demarcaram o caminho teórico-metodológico afirmado nessa 

perspectiva de análise, o que sem dúvida, possibilitou a comparação e a convergência de 

aspectos de caráter instituído e instituinte encontrado, por exemplo, no discurso oficial e no 

discurso das participantes sobre a questão da formação, contribuindo sobremaneira à 

compreensão das tensões, desafios e potenciais em torno da questão da Formação Continuada 

na Rede municipal de Salvador. 

Em síntese, André (1983) sistematiza esse procedimento, afirmando algumas 

conjecturas sobre o uso da Análise de Prosa identificadas como convergentes ao objeto dessa 

pesquisa, bem como ao percurso teórico-metodológico. Aspectos que foram experienciados 

ao longo do desenvolvimento da mesma, como: a compreensão de que a questão da análise 

estaria presente nos diferentes estágios da pesquisa (orientando a construção e revisão de 

objetivos, questões, quadro teórico etc.) e seria parte integrante do processo de coleta de 

dados; a análise dos dados deveria ser uma atividade coletiva; e, para analisar os dados seria 

preciso estabelecer perguntas bem amplas acerca dos discursos (O que isso tudo quer dizer?), 

com vistas a possibilitar uma visão profunda e multidimensional dos fenômenos, 

principalmente por considerar o contexto e o quadro teórico em que se situa o fenômeno 

estudado. 

Assim, os achados da pesquisa foram analisados a partir da Análise de Prosa, 

considerando os discursos das participantes e sua condição de produção na perspectiva crítica; 
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bem como a interface desses com os discursos encontrados nos documentos analisados, a ser 

detalhado na seção a seguir. 
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5 ENTRE OS NÓS NA REDE: ANÁLISE DO MATERIAL DE CAMPO 

 

A análise do material de campo constitui-se em desafio, pois se trata do momento de 

interpretar e dar significado aos discursos dos participantes, a partir da teoria, de aspectos da 

história documentada, mas especialmente nesse estudo de aspectos não documentados, 

conforme encontramos em Ezpeleta e Rockwell (1986). Nesta seção será exposta, 

confrontadas e problematizadas a relação entre o discurso instituído (discurso oficial) e o 

discurso instituinte (o discurso referente ao cotidiano da escola) sobre a Formação Continuada 

na Rede Municipal de Ensino de Salvador, com vistas a cumprir o objetivo central da 

pesquisa que é compreender as tensões, desafios e potenciais desse fenômeno, sob a ótica, de 

Coordenadoras Pedagógicas do Coletivo de Coordenadores. 

Vale reafirmar que o interesse nesse trabalho foi compreender o processo, da trajetória 

da formação continuada no período de um pouco mais de 10 anos na Rede Municipal de 

Ensino. E importa reafirmar que a análise realizada a seguir não teve como horizonte nem 

resolver uma situação de maneira pragmática, muito menos conduzir a leitura do processo 

pela via do julgamento. Pelo contrário, a busca durante a construção da pesquisa foi 

compreender como os processos são construídos, o que os atravessa, e, portanto, o que se 

constitui em tensão, desafios e potência, para que as reflexões possam contribuir para   uma 

leitura crítica da realidade na qual o fenômeno estudado toma forma.  

Conforme sinalizado anteriormente, a pesquisa foi realizada com um grupo de nove 

coordenadoras pedagógicas, que demonstraram durante todo o percurso de campo desejo 

premente em participar da pesquisa. É importante registrar que até o quarto encontro do 

Grupo Reflexivo (final do mês de abril) as coordenadoras pedagógicas não tinham participado 

de nenhum espaço coletivo de discussão (reunião/formação), convocado pela SMED, 

portanto, reconheciam o Grupo Reflexivo como um espaço de formação, em virtude das 

possibilidades de falar sobre o próprio trabalho e o cotidiano da escola.  

As participantes demonstravam que tinham refletido previamente sobre os tópicos 

propostos à discussão, ao trazer anotações nos roteiros impressos por elas, além de externar 

preocupação e frustração quando alguma situação as impedia de participar do encontro. Esse 

desejo e necessidade de se expressar, de compartilhar experiências, observados ao longo dos 

encontros e entrevistas individuais, reduziram a demanda por mediação. Em diversos 

momentos os questionamentos partiram das próprias participantes, onde o confronto de ideias 

provocava outras questões e interpretações. O termo “eu não tinha parado para pensar nisso” 
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(e afins) ocuparam espaço no grupo em diversos momentos, revelando o potencial de reflexão 

e autorreflexão crítica indicada por Adorno (2012), como aspecto fundamental e intrínseco ao 

processo de formação.  

Durante os encontros do Grupo Reflexivo foi possível observar também uma 

atmosfera de acolhimento entre as participantes, marcada, por exemplo, pelo respeito ao turno 

de fala das mesmas, possibilitando a escuta de diversas exposições, acerca dos temas 

propostos. Embora, o confronto de ideias; as divergências fossem explicitadas, as 

participantes se organizavam, utilizando-se das anotações, por exemplo, como estratégia tanto 

para não interromper quem estava com a palavra, quanto para fazer complementações e 

contraposições ao que era dito posteriormente sem perder de vistas aspectos que 

consideravam relevantes. As expressões corporais também comunicaram ao longo das 

discussões e era visível o incômodo por parte da maioria do grupo quando as falas 

expressavam certa adesão, assentimento às propostas/ações/discursos institucionais, 

especialmente do órgão central/SMED. 

Conforme encontramos em André (1983), a Análise de Prosa, procedimento 

metodológico utilizado nesta etapa, pressupõe a análise tanto de mensagens intencionais, 

quanto não-intencionais, possibilitando que a observação de aspectos relevantes, ocorridos ao 

longo da interação entre as participantes também possam ser mencionados ao longo da 

análise. Em relação às categorias, em consonância ainda com a autora, foram sistematizadas 

mais especialmente após a finalização da etapa de campo, ao iniciar a análise dos dados. 

Como já mencionado, os objetivos específicos da pesquisa orientaram a organização dos 

roteiros dos encontros do Grupo Reflexivo e, posteriormente, os discursos das participantes 

bem como a articulação teórica da investigação possibilitaram o redimensionamento dos 

tópicos, para que esses se transformassem nas seguintes categorias: Construção da identidade 

do Coordenador Pedagógico: um terreno em disputa; Trajetória da Formação Continuada na 

Rede: tensão entre o instituído e o instituinte; Coordenação Pedagógica e a Formação 

Continuada na Rede: tensões, desafios e potenciais; Coletivo de Coordenadores Pedagógicos: 

espaço de formação para contradição e resistência e experiência. 

 

5.1 CATEGORIA 1 – CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DO COORDENADOR 

PEDAGÓGICO: UM TERRENO EM DISPUTA 

 

A abordagem realizada no primeiro encontro do grupo reflexivo teve como pauta a 

trajetória do Coordenador Pedagógico na Rede Municipal de Salvador. Para as participantes, 
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essa trajetória tem sido marcada por tensões, conflitos e muita disputa tanto na relação com o 

Órgão Central quanto no cotidiano da escola. Semelhante aos achados da literatura (PLACCO 

et all, 2011; 2013 FRANCO, 2008; ORSOLON, 2006), a questão da identidade do 

coordenador pedagógico em Salvador também se situa naquilo que parece ser um consenso – 

trata-se de um processo em construção, no qual os desafios muitas vezes são descritos sob 

forma de tensão entre aquilo que deve ser e o que de fato tem sido a ocupação dessas 

profissionais.  

Retomamos aqui as palavras de Bohaslovsky (2003) ao se referir ao termo identidade 

ocupacional. O autor afirma que esse é o nome dado à síntese de expectativas do outro sobre o 

papel a ser desempenhado por alguém em um contexto-histórico determinado. Trazemos o 

conceito para lembrar que a ocupação do coordenador pedagógico é definida em um contexto 

de interação social, o que significa que tensões, disputas e conflitos são potenciais a essa 

construção. Para contextualizar essa questão à realidade da Educação Municipal de Salvador, 

passamos a descrever e analisar essa realidade a partir de documentos institucionais e através 

dos relatos das participantes da pesquisa, apontando aspectos que atravessaram e continuam 

atravessando a constituição da identidade ocupacional dessas profissionais na Rede, na qual a 

questão da formação continuada se coloca intrínseca.  

No primeiro Encontro Reflexivo, quando questionadas sobre a trajetória da 

Coordenação Pedagógica na Rede Municipal de Ensino de Salvador, considerando os 

principais desafios e potenciais vivenciados por elas, muitas memórias vieram à tona. 

Algumas experiências se destacaram, pois se fizerem presentes em todos os discursos, ou 

através da expressão de concordância no momento em que os aspectos eram pautados no 

grupo.  Para efeitos didáticos, tais experiências foram organizadas em subcategorias: 

Trajetória inicial da Coordenação Pedagógica na Rede: imbricações das experiências pessoais 

e profissionais na construção da identidade ocupacional; A construção da identidade do 

coordenador pedagógico: contribuição de espaços formativos; Perspectiva atual de atuação da 

Coordenação Pedagógica: processos de adaptação e resistência.  

 

5.1.1 Subcategoria 1 – Trajetória inicial da Coordenação Pedagógica na Rede: 

Imbricações das experiências pessoais e profissionais na construção da identidade 

ocupacional 
 

A trajetória inicial da Coordenação Pedagógica na Rede Municipal de Ensino de 

Salvador é demarcada, de maneira semelhante, a trajetória discutida por Saviani (2010) ao 

relatar sobre o percurso desse profissional no Brasil, bem como a descrição encontrada em 
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Venas (2013) ao apresentar as transformações ocorridas na função do Coordenador 

Pedagógico no Estado da Bahia no período entre 1950-2011.  

Em Salvador, com a criação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, em 1959, 

a presença dos inspetores se constituiu o nascedouro da função no município. Um relato 

bastante sucinto sobre essa trajetória foi encontrado no documento de orientação à prática dos 

coordenadores pedagógicos que, no primeiro capítulo, intitulado “Bem-vindo à Rede 

Municipal de Salvador: histórico do Coordenador Pedagógico na Rede”, revela aspectos 

semelhantes ao contexto mais amplo – o país (SALVADOR, 2012, p.11): 

 

Tudo começou no município de Salvador, com a criação da Secretaria Municipal da 

Educação e Cultura – SMEC, através da lei nº. 912, de 04 de março de 1959. O 

cenário era fértil para a atuação do profissional, pedagogo, inicialmente chamado de 

Inspetor de Ensino, contratado com o objetivo de fiscalizar os processos 

pedagógicos na escola, com foco em questões disciplinares e voltado para monitorar 

o aproveitamento dos alunos em relação ao desempenho nos processos avaliativos e 

a atuação do professor como transmissor de conhecimento.  

 

De acordo com o documento analisado, a atribuição do Inspetor Escolar se resumia a 

fiscalizar os processos pedagógicos da escola com foco na disciplina e desempenho de alunos 

e professores, conforme também encontramos no trabalho de Venas (2013). O documento 

produzido pela Rede Municipal de Educação de Salvador, tomado como referência, revela, 

por exemplo, que esses profissionais eram pedagogos contratados para assumir esta função. O 

mesmo documento mostra que a prática dos Inspetores era pautada na perspectiva de 

acompanhamento dos processos educacionais, centrada nos indivíduos (aluno e professor), 

utilizada como mecanismo de controle, por meio da descrição da função fiscalizadora desses 

profissionais. As marcas do autoritarismo presentes na inauguração dessa ocupação podem ser 

associadas ao período histórico, afirmado pelos princípios da Ditadura Militar que se 

avizinhava, modificando o caráter inicial da prática desses profissionais identificado por 

Venas (2013), ao descrever a atuação da primeira coordenadora pedagógica Ada Atta e, 

posteriormente, os processos de perseguição sofridos pela mesma e a alteração das atribuições 

desses profissionais pelo regime ditatorial. 

Com o fim da ditadura e o avanço da concepção de Educação Tecnicista, a lógica 

fordista ocupou espaço na reorganização da função da Inspeção Escolar, substituindo-a pelo 

Especialista Educacional, que podia se dedicar a uma de três funções técnicas distintas, com 

atribuições bem definidas: Supervisão, Orientação ou Administração Escolar. Essa realidade 

foi incorporada também na Educação Pública Municipal de Salvador em consonância com a 

tendência educacional da época, comum aos países capitalistas (SALVADOR, 2012, p.11):  
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Com o passar do tempo, mudanças tornaram-se necessárias. Para atender um cenário 

sócio-político e cultural mais abrangente surge, então, na Rede Municipal de 

Salvador acompanhando uma tendência nacional fundamentada na ideologia 

capitalista, a figura dos especialistas em educação.  

Estes profissionais eram denominados supervisores, orientadores e administradores 

educacionais e atuavam através de funções específicas, fomentando a busca pela 

qualidade da educação mediante ações individualizadas que,  consequentemente,  

promoviam a desarticulação pedagógica, uma vez que cada técnico era responsável 

por um determinado setor; um cuidava do planejamento e acompanhamento do 

trabalho docente, outro tratava do desempenho acadêmico do aluno e o outro, da 

gestão administrativa da escola. Isto dificultava consideravelmente a visão e atuação 

integral dos processos pedagógicos.  

 

A importação do modelo fordista de organização do trabalho pedagógico em Salvador 

também reafirmou a perspectiva fragmentada e individualizada de construção do espaço 

escolar, onde os processos pedagógicos eram analisados de maneira isolada e a qualidade da 

educação tomada como uma condição produzida quase que exclusivamente pelos indivíduos 

que a compõem, desconsiderando o contexto mais amplo ao qual a escola está inserida e as 

condições objetivas de construção desses espaços. Nesse período, a racionalidade técnica e os 

processos de burocratização do fazer pedagógico são aprofundados e presença dos 

especialistas em educação precisa contribuir com esse cenário, conforme encontramos 

(SALVADOR, 2012, p. 12): 

 

Assim, os especialistas em educação adentraram o município de Salvador com 

atribuições ligadas ao acompanhamento das ações pedagógicas, numa perspectiva de 

controle da execução do planejamento e interpretação das políticas educacionais, 

assegurando o cumprimento dos princípios e finalidades da educação naquele 

momento histórico.  

 

O controle do trabalho pedagógico aparece mais uma vez como o cerne da atuação 

profissional, agora dos especialistas, para que o receituário imposto pela política educacional 

da época fosse implementado pelos educadores, com vistas a atingir os objetivos educacionais 

definidos na relação com o capital. Acompanhando as orientações nacionais e internacionais, 

Salvador afirma na Educação Municipal o papel a ser desempenhado por esses profissionais 

com base no “controle da execução do planejamento e interpretação das políticas 

educacionais”, trecho sistematizado no histórico dos Coordenadores Pedagógicos na Rede.  

Contudo, segundo Maués (2014), em função do processo de globalização e as 

mudanças ocorridas na organização do trabalho (introdução de novas tecnologias), a escola 

que preparou o trabalhador com base no paradigma fordista (execução padronizada de 

tarefas), agora passava a ser criticada e responsabilizada, pois as exigências na formação 

desse trabalhador eram outras. A autora, ao discutir criticamente essa questão, aponta o 
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caráter de desresponsabilização do Estado ao transferir para os indivíduos a responsabilidade 

pela má qualidade da educação ofertada. As escolas, os professores, então, passaram a sofrer 

profundas críticas e a ser, de certo modo, responsabilizados pelo fracasso escolar. A formação 

dos profissionais torna-se alvo de críticas e atenção dos organismos internacionais, com vistas 

a viabilizar a formação de um trabalhador mais competitivo, flexível, polivalente. Era preciso 

garantir uma reforma educacional. Tornava-se fundamental repensar não só o processo de 

formação dos profissionais, mas os mecanismos de articulação dessa nova perspectiva no 

interior da escola, que passava pela reorganização da divisão do trabalho na escola. Havia 

uma exigência da retomada da totalidade da prática educacional pelo coletivo da escola. 

Franco (2006, p. 37), ao discutir o histórico do Coordenador Pedagógico no Brasil, afirma 

que: 

A partir da década de 1980, momento em que o Brasil passava por uma transição 

política, a redemocratização do país, vê-se discutida a educação escolar brasileira. A 

competência técnica do supervisor com o tecnicismo para o qual só importavam os 

meios, começa a ser questionada. Há um grande debate em torno do sentido político 

da prática educacional, uma vez que não se pensava em ensinar a um modelo 

abstrato de criança. Tratava-se de sujeitos concretos, sobre os quais o fracasso e a 

exclusão escolar incidiam maciçamente.  

 

 Desse modo, a fragmentação do trabalho dos Especialistas em Educação alicerçado 

nos princípios tecnicistas passa a ser questionado e confrontado, frente à necessidade da 

construção de uma escola que substituisse a uniformidade institucional pelo reconhecimento e 

valorização das diferenças individuais, sob o discurso da formação do homem integral. 

Conforme encontramos em Franco (2006), era preciso dispor de um profissional no interior 

das escolas que pudesse articular pedagogicamente ações que vinham sendo exercidas de 

maneira isolada. Então, no final da década de 1990, surge o coordenador pedagógico. 

Em Salvador, a função da coordenação pedagógica foi instituída em 2002, 

acompanhando mais uma vez as mudanças políticas, sociais e econômicas da época, aspecto 

presente no documento oficial da Rede (SALVADOR, 2012, p. 12) ao afirmar que a função 

do coordenador pedagógico é criada e este é compreendido como:  

 

[...] uma figura responsável, por excelência, por agregar e articular as ações 

educativas na escola, de forma a realizar um trabalho voltado tanto para o 

monitoramento das ações educativas e apoio técnico à prática docente, bem como 

para promover o acompanhamento do processo de aprendizagem dos alunos.  

 

Em outras palavras, aquilo que antes era desenvolvido por três profissionais distintos 

agora deveria ser desempenhado por um. Podemos inferir que tais mudanças no perfil de 

atuação desse profissional se constituem tanto como decorrência da necessidade de 
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implementação do projeto neoliberal na educação; como é também parte da disputa nacional, 

por um projeto de educação pautado em princípios democráticos, onde a autonomia das 

escolas era pauta de reivindicação. O modo como essa perspectiva profissional vai se 

constituindo reflete, por um lado, a busca por articulação e compreensão do todo da escola, e, 

por outro, indica o potencial de precarização no qual essa ocupação vai se afirmando, se tais 

exigências fossem dissociadas das realidades objetivas das escolas (porte da escola; 

quantitativo de alunos; segmentos educacionais a serem acompanhados pedagogicamente; 

número de professores; carga horária do profissional na unidade escolar, o vínculo 

institucional, dentre outros aspectos). Nas escolas municipais de Salvador, por exemplo, a 

função inicialmente podia ser exercida tanto pelo pedagogo especialista, quanto pelo 

professor escolhido pela comunidade escolar com perfil adequado para assumir a gestão do 

ensino nas unidades escolares. Não há registros de como esses profissionais se organizavam 

pedagogicamente no interior das escolas e como eram organizados institucionalmente, isto é, 

pelo órgão central (SALVADOR, 2012). 

Contudo, essa iniciativa se constituiu em desvio de função, pois os professores haviam 

prestado concurso para a função de professor. A SMEC, à época (atual SMED), teve que 

realizar o primeiro concurso público para o cargo de Coordenador Pedagógico da Rede 

Municipal em 2004. Desse modo, a necessidade e importância de articulação pedagógica 

ganharam força no cotidiano das escolas, à medida que, mesmo em situação de desvio de 

função, esse espaço de atuação começava a ganhar expressão na Rede, transformando-se 

inclusive em pauta de reivindicação da campanha salarial em 2003.   

A primeira referência formal relacionada à atuação dos coordenadores pedagógicos se 

deu no próprio edital do concurso público em 2004, onde a descrição do cargo definia que 

este deveria “executar, no âmbito do sistema de ensino ou na escola as funções de 

planejamento, organização, acompanhamento e avaliação das atividades pedagógicas, bem 

como participar da elaboração da Proposta Pedagógica da escola” 12. É possível observar que 

o caráter de controle não é mais mencionado como atribuição desse profissional. O termo que 

parece substituí-lo é acompanhamento e avaliação das atividades pedagógicas, evidenciado 

marcas do discurso democrático da época. 

A compreensão acerca da constituição da identidade dos coordenadores pedagógicos 

em Salvador, portanto, não está deslocada desse contexto mais amplo, isto é, ela encontra 

nesse contexto histórico-social definições importantes àquilo que se tornaria a síntese de 

                                                           
12 Disponível em: <http://www.gestaopublica.salvador.ba.gov.br/concurso>. Acesso em: 25 set. 2017. 

http://www.gestaopublica.salvador.ba.gov.br/concurso
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expectativas do papel desses profissionais por parte das demais educadoras e educadores da 

Rede no momento em que esta ocupação passa a ser oficializada no município, por meio do 

concurso público, reverberando nas relações que seriam estabelecidas entre os profissionais 

no interior da escola, bem como entre esses profissionais e o Órgão Central, afetando sua 

trajetória profissional e, especialmente, a constituição dessa identidade ocupacional.  

A compreensão acerca do papel desses profissionais foi e continua sendo constituída 

em um terreno de disputa, afinal a identidade ocupacional, segundo Bohoslavsky (2013), é 

definida, ao longo do tempo, a partir da interação entre o que está dentro e fora dos 

indivíduos. Em outras palavras, a definição das atribuições do Coordenador Pedagógico no 

edital do concurso e os processos de identificação que aproximaram tais profissionais a 

assumirem essa função, não são garantias da definição da identidade ocupacional dos 

mesmos, pois, ainda segundo o autor (2013), “esta deve ser entendida como continua 

interação entre fatores internos e externos à pessoa” (BOHOSLAVSKY, 2013, p. 11). Essa 

questão pode ser observada a partir dos relatos das participantes, referente ao momento inicial 

de ingresso na Rede, em 2005: 

 

Afrolaura – Você é o que na escola? Você é substituto de professor, você é 

substituto de gestor, o que você faz? [...] Como éramos o primeiro grupo depois de 

não sei quantos anos, não se tinha referência de trabalho do coordenador. 

Coordenador era aquela pessoa, que a princípio os gestores queriam que fizesse tudo 

na escola. Primeiro para ser coordenador o que é que a gente teria que fazer?  

 

Conforme, o trecho acima, havia uma síntese de expectativas acerca do papel desses 

profissionais por parte da gestão municipal, dos gestores escolares e professores, que passava 

a ser revelada quando os primeiros coordenadores chegaram à Rede e nas unidades escolares, 

transformando o trabalho desses profissionais em pauta de reflexão e reivindicação, por parte 

dos mesmos. Perguntas como: quem sou eu, coordenadora pedagógica? Qual o meu papel, 

função, atribuição na Rede? Como sou vista e como quero ser vista estiveram presentes nos 

discursos das participantes na dimensão mais individual inicialmente, na qual cada 

coordenadora buscava responder questionamentos considerados centrais à construção de sua 

identidade ocupacional:  

 
Rosa – Eu fiquei pensando assim: qual foi o percurso mesmo que Rosa fez como 

coordenadora? Eu acredito que primeiro foi me posicionar, quem sou eu 

coordenadora? Quem é essa coordenadora mesmo? O que é que você quer mesmo? 

Qual é o seu papel? O que é que você quer antes de mais nada? Eu precisava 

entender o que era que eu ia fazer, o que eu precisava fazer nessa função.  

 

Havia muita expectativa não só dos profissionais no interior da escola, mas da gestão 

municipal acerca do trabalho desenvolvido por esses profissionais, contribuindo tanto para o 
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próprio reconhecimento dentro da Rede quanto aos processos de tensão, conforme 

encontramos nos relatos abaixo, respectivamente: 

 
Tânia – uma Secretária de Educação que nos acolhe de uma maneira muito 

respeitosa [...] e naquele momento nas palavras dela, ela nos empoderava, as 

palavras da Secretária nos empoderava. Ela dizia “não vai ser fácil, mas vocês vão 

ser um marco”. Ela profetizou de certa forma, não saiu como ela queria, nem com a 

ajuda dela toda, mas naquele momento ela disse: “a Rede Municipal não será mais a 

mesma a partir de vocês”. 

 

Fernanda – Jogaram nas costas do Coordenador Pedagógico toda responsabilidade 

do desempenho da escola, isso era muito forte na época, pelo menos era o que eu 

sentia. Então, a escola [...] tem não sei quantos alunos pré-silábicos, não pode, 

porque tem coordenador pedagógico, essa escola [...] tem coordenador pedagógico, 

falavam assim. Então, não era bem assim, você chega, você vai começar um 

trabalho, você não pode mudar completamente a realidade da escola. 

 

Conforme, encontramos em Bohoslavsky (2013, p. 11), “o sentimento de identidade 

ocupacional é gerado na base das relações com os outros” e, embora existisse um percurso 

histórico anterior, relacionado à identidade desse profissional (inspetor escolar; especialista 

educacional e coordenador pedagógico por indicação institucional), os modos como essa 

função vai sendo significada na Rede, tanto na percepção das próprias coordenadoras quanto 

dos demais profissionais revela concepções distintas e muitas vezes equivocadas acerca do 

papel da coordenação pedagógica, semelhante aos achados da literatura (MIZIARA et al, 

2014; PLACCO et al, 2011; FRANCO, 2006; PLACCO; SILVA, 2005), a exemplo: acreditar 

que seria atribuição da coordenação pedagógica digitar atividades produzidas pelos 

professores, assumir a sala de aula, substituindo o regente, até mesmo responsabilizá-los pelo 

desempenho da escola. Assim, os primeiros conflitos e disputas enfrentados pelas 

profissionais ao ingressarem na Educação municipal de Salvador vão sendo revelados:  

 
Tânia – quando eu assumi como coordenadora, a minha fala principal depois das 

boas vindas deles (dos professores) foi “eu não vou digitar atividade de aluno e não 

vou substituir ninguém na sala de aula”, porque a primeira coisa que eu ouvi quando 

fui apresentada foi: “aí que bom, graças a Deus tem alguém para digitar as minhas 

provas”. [...] eles tinham um colega como coordenador, ou um gestor que acumulava 

o cargo de coordenador, então tinha uma referência, tinha toda essa questão 

assistencial e tudo mais e eu precisei entender principalmente uma coisa, aquela 

cultura que estava naquela escola, que não tinha o coordenador, que tinha o diretor, 

mas que para cada colega professor tinha uma visão, uma concepção de coordenador 

[...].  

 

Angélica – a função de coordenador é uma função nova, relativamente nova na Rede 

que precisou conquistar um espaço e esse espaço foi conquistado com muita luta [...] 

para que as pessoas entendessem que o coordenador não era substituto de professor, 

que o coordenador não era substituto de gestor, que o coordenador não era 

multifunções, não era o que fazia o papel de imprimir atividades, buscar atividades e 

nem de babá de professor. A minha experiência pessoal [...], trabalhei numa escola 

como professora, passei no concurso como coordenadora e fui trabalhar nessa 
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mesma escola. Larguei o cargo de professora e fui ser coordenadora quarenta horas.  

Então foi um caminho mais difícil, porque eu saí de uma função para outra e tive 

que conquistar o meu espaço e conquistar o meu grupo de trabalho que naquele 

momento não conseguia distinguir o que era a professora, da coordenadora. Então, 

foi um trabalho difícil [...] principalmente porque a escola nunca teve coordenador. 

Existiam professores que tomavam a frente e meu embate foi exatamente esse tentar 

fazer com que meu colega entendesse que eu não estava ali para disputar com ele e 

sim para somar. E nessa escola eu passei cinco anos [...], dividindo minha carga 

horária em três turnos, realidades totalmente diferentes, porque a escola ia da 

Educação infantil até o Ensino de Jovens e Adultos. Então, eu tinha três realidades, 

o que a maioria das colegas tem também, porque às vezes divide essa carga horária 

de quarenta horas em três turnos e eu acho que o maior desafio era a gente fazer a 

escola funcionar pedagogicamente sem ter um suporte, porque o diretor não entendia 

também o nosso papel, porque para ele também era novo, a equipe também não 

entendia e a secretaria estava mais voando ainda. Então, a gente tinha o desafio de 

mostrar trabalho, conquistar um grupo que estava meio avesso [...] e também 

conquistar a gestão da escola. A gestão da escola precisava entender que o 

coordenador não era uma pessoa que ia promover o embate com ele, né? 

 

O relato acima é de coordenadoras pedagógicas que também assumiam a função de 

professoras ou já tinham assumido e, de certo modo, já dialogavam com as expectativas dos 

professores acerca do papel da coordenação, antes mesmo de assumirem como coordenadoras. 

Isso justifica a tentativa das profissionais de esclarecerem ao grupo primeiro aquilo que não 

fariam no cotidiano da escola, ao passo que refletiam sobre quais seriam as ações realizadas 

nesse espaço, junto ao grupo. 

Havia, segundo uma das participantes, expectativas distintas entre os profissionais que 

já estavam nas escolas (gestores e professores, por exemplo) quanto ao trabalho a ser 

desenvolvido pelo coordenador. A dinâmica escolar, apontada por ela, seria de certo modo em 

decorrência do percurso histórico; das diversas formas de existência desse profissional na 

Rede Municipal até aquele momento, expressas de maneira distinta no cotidiano das escolas, 

fortalecendo a ideia de uma identidade multifuncional e em construção: 

 
Rosa – [...] o primeiro movimento que foi feito, era me entender enquanto 

coordenadora e poder me posicionar dizendo: eu sou coordenadora e eu vou fazer 

isso, eu tenho isso para fazer. Na escola em que eu atuo que é a mesma escola desde 

que eu comecei [...]tinha um grande aliado, os próprios professores [...], quando 

você chega como coordenadora “chegou a salvadora da pátria, vai fazer tudo né”, e 

eu dizia “não, meus amores, não contem com a prozinha para fazer isso, porque ela 

não vai fazer tudo isso.  A pró não é Deus para poder conseguir resolver, então 

tenham calma [...]. 

 

 A questão das atribuições destinadas a esse profissional vem sendo discutida por 

diversos autores e identificada como um desafio a ser superado, parte da constituição dessa 

identidade. A perspectiva do tripé articulador, formador e transformador da realidade tem sido 

defendida por diversos autores (MIZIARA et al, 2014; PLACCO et al, 2013; FRANCO, 

2006; ALMEIDA, 2005), ao passo que também apontam as principais dificuldades 
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enfrentadas por esses profissionais, como: a grande quantidade de tarefas, o pouco tempo para 

realizá-las e a falta de formação específica. Placco e Silva (2005, p. 47), ao discutirem o 

trabalho do coordenador pedagógico no cotidiano escolar, afirma que este é: 

 

[...] marcado por experiências e eventos que levam, com frequência, a uma atuação 

desordenada, ansiosa, imediatista e relacional, às vezes até frenética... Nesse 

contexto, suas intencionalidades e seus propósitos são frustrados e as circunstâncias 

o fazem responder à situação do momento, “apagando incêndios” em vez de 

construir ou reconstruir esse cotidiano, com vistas à construção coletiva do projeto 

político-pedagógico da escola. 

  

Em Salvador, entretanto, não havia de fato uma referência de trabalho construída. A 

concepção do coordenador pedagógico “faz tudo na escola” ou mesmo “o faz nada” foi 

problematizada em diversos momentos pelas participantes, marcada por processos de 

invisibilidade da atuação e pela necessidade de ser visto profissionalmente por parte dos 

outros, depositando no sentido da competência, do “fazer bem feito” uma forma de ser 

reconhecida institucionalmente, ainda que movida pela busca individual dessas respostas. 

 

Sofia – às vezes se eu tivesse naquele horário que tenho para estar no computador 

fazendo uma pesquisa, que eu vou dar o material para o professor, se alguém me ver 

no computador parece que eu não estou trabalhando, eu estou na internet... eu não 

uso internet na escola, eu não gosto de pegar no computador para nada meu, pessoal, 

não uso, não pego celular [...]. Então, teve uma certa feita [...], uma experiência 

muito desagradável, os meninos estavam saindo mais cedo por alguma razão acho 

que não teve merenda. Eram quatro horas, só estava eu e a gestão, vice-direção não 

tinha ainda [...], aquele tumulto de alunos indo embora Fundamental II e I ao mesmo 

tempo e aí eu estava no computador digitando um aviso para os professores do 

Fundamental II [...], resultado alguém veio me chamar e dizer assim: mas você não 

está olhando os meninos? Olha, a zoada, olha a confusão que está. Está no 

computador fazendo o que? Eu simplesmente desliguei o computador, não fiz o meu 

trabalho e fui olhar o que tinha que fazer, segurei firme, mas no dia seguinte numa 

reunião com todos os professores foi jogado esse assunto [...] de uma forma 

impensada sabe, que deu para entender que eu simplesmente ao invés de estar 

trabalhando estava no computador, fiquei magoada mesmo, levantei na hora e disse 

a partir de agora eu não sento mais no computador para digitar nada, mas na minha 

casa eu também não vou fazer[...]. 

 

Rosa – eu queria que essas pessoas me vissem, então fazia questão de fazer bem 

feito. Fazia não, vou trocar o verbo, faço questão de fazer bem feito o trabalho. É 

para fazer isso é? Vamos lá gente, arregaçar as mangas e vamos jogar duro. Eu 

costumo brincar, vamos nos jogar seja aonde for, a gente vai se jogar e fazer com 

que dê certo. Então, a partir daí eu entro no terceiro ponto. Como é que eu quero que 

me vejam? É a coordenadora que vai lá, que dá conta, que faz, que corre atrás. Se 

tem que fazer isso, então vamos embora, [...] pede para alguém, liga pra outro, pra 

fazer com que o pedagógico dê certo, pra fazer com que o pedagógico aconteça.  

 

De acordo com os relatos durante o Grupo Reflexivo, a experiência da coordenação 

pedagógica era percebida por todas as participantes como algo novo na Rede, com pouca ou 

nenhuma referência anterior para quem chegava, havia um sentimento de desamparo 
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institucional. O primeiro grupo de coordenadores participou de uma formação, uma espécie 

de boas-vindas realizada pelo órgão central, descrita por uma das participantes: 

 

Afrolaura – [...] em 2005 recebemos uma formação, era ali no CAPS13, onde foi 

feito o encontro com essa leva de coordenadores para poder dizer qual [...] eram as 

atribuições, as atribuições do coordenador pedagógico que está dentro desse manual 

[...], pelo menos a parte que mais me interessava, pelo menos a mais conflituosa era 

a questão de você assumir a sala, a sala de aula. Coordenador [...] não assume a sala 

de aula aí é fato, mas quando nós entramos na Rede isso era a pressão... “ah, está 

tendo um problema”. Problema você vai ter todos os dias, então, a necessidade você 

vai ter todos os dias, porque a Rede tem falhas e eu não vou suprir essa necessidade, 

porque não faz parte do meu papel. Então, a gente tinha esse grande conflito, por 

conta de querer que assumíssemos uma função que não era nossa.  

 

Contudo, é possível observar que ainda que os Coordenadores tivessem recebido um 

manual com suas atribuições, as pressões vivenciadas no cotidiano da escola se constituíam 

parte dessa realidade e, muitas vezes, o discurso oficial era desconsiderado, apontando para 

práticas que caracterizavam o desvio de função dos profissionais, em virtude das realidades e 

demandas imediatas da escola, especialmente no que se referia à regência de sala de aula. 

Havia um deficit importante de professor na Rede e os coordenadores pedagógicos se sentiam 

pressionados muitas vezes a tamponar essa lacuna, especialmente em virtude das cobranças 

institucionais por parte do órgão central em relação ao desempenho das escolas, que também 

incidiam sobre este profissional: 

 
Fernanda – quando eu entrei na Rede [...] senti muito, uma cobrança. Está chegando 

coordenador... uma coisa que eu sentia muito também era que a escola que tinha 

coordenador pedagógico tinha que ser perfeita, não podia ter IDEB baixo, ter nota 

baixa, o menino tinha que está ótimo na escola que tinha coordenador pedagógico.  

 

 

Nessa direção, a constituição da identidade profissional requeria tempo e condição 

institucional para que fosse afirmada. Em outras palavras, a entrega do manual e a leitura do 

mesmo no momento de chegada desses profissionais não garantiram a introjeção pragmática 

dessa função nem por eles, nem pelas escolas, dadas às condições objetivas aqui relatadas, 

bem como em virtude da própria complexidade em torno dessa questão, exigindo dos 

profissionais a busca cotidiana por alternativas que contribuíssem à construção dessa 

identidade ocupacional na Rede. Vale destacar que essa formação se reduziu a um momento 

estanque, reforçando a ideia simplista de que a entrega do manual garantiria a prática dos 

coordenadores nas escolas, o que obviamente não ocorreu. 

                                                           
13 O CAPS era um Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico do Servidor da Prefeitura Municipal do Salvador. 

Um espaço com salas de aulas e auditório, onde ocorriam formações promovidas pelo Órgão Central. O prédio 

encontra-se desativado em virtude de sua estrutura – condenada pelos órgãos responsáveis. 
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 Diante da descontinuidade do processo de formação e do desamparo institucional, a 

busca pela compreensão da própria função e delimitação das atribuições no interior da escola 

passou a se constituir, como já mostrado, uma iniciativa quase que individual das 

profissionais recém-concursadas. Tais iniciativas, por vezes, encontravam apoio dos 

professores e da gestão, que atuavam na unidade escolar, conforme relato:  

 

Rosa – [...] peraí posso ajudar? Vamos lá, está com dificuldade no quê? Vamos 

sentar? [...]. É a questão pedagógica? Vamos ver de que forma eu posso ajudar? 

Então, assim, eu fui delimitando o espaço, eu fui dizendo a eles [...] até aqui é meu, 

daqui para aqui não é [...], o segundo passo, como você me vê como coordenadora? 

[...]. Você está me vendo como coordenadora nesse pedação aqui, mas não esse não, 

vamos diminuir um pouquinho, o pedaço é o de cá. Esse foi o segundo movimento 

que eu fiz enquanto coordenadora para me situar dentro da escola. [...]. Não tive esse 

embate de gestão, eu consegui delimitar esse espaço [...].  

 

Em outros casos, a afirmação do trabalho da coordenação pedagógica no cotidiano da 

escola era marcada por uma relação bastante tensa entre os profissionais, especialmente na 

relação com os gestores escolares: 

 
Tânia – para que a gente pudesse guardar aquele lugar [...], o primeiro trabalho que 

eu tive foi afastar o gestor do meu lugar, para mim o mais difícil foi isso, foi dizer ao 

gestor assim: “licença, esse lugar aqui é meu”. Para depois cuidar dos colegas 

professores, entendeu, porque já estava acostumado [o professor] a dar as atividades 

ao gestor que providenciava colocar outra pessoa para fazer e, portanto, eu seria 

mais uma pessoa a fazer.  

 
Fernanda – sempre que nós tínhamos as reuniões com os coordenadores, a queixa 

era os embates com a gestão. Então, a luta do coordenador era dizer “o meu papel 

não é esse, eu faço isso”. Sempre os colegas traziam “ele quer que eu faça isso, ele 

quer que eu faça aquilo”. O movimento do coordenador o tempo inteiro era tentar 

mostrar para gestão o que ele deveria fazer e sensibilizar os professores e trazer os 

professores para perto da luta do coordenador [...] ficava no meio do professor e 

gestor e era aquela loucura isso, era muito forte nas falas, quando nós nos reuníamos 

e a minha fala sempre era muito diferente e eles diziam: “ah, Fernanda, você é uma 

felizarda e tal”, realmente eu fui muito abençoada [...] eu sempre tive muito apoio da 

gestão e isso para mim foi fundamental.  

 
Tereza – encontrei gestão que achava que a partir daquele momento assumiria toda a 

função dela. Encontrei gestão que: “ah, oba! Vamos dividir, você fica com essa 

parte”, mas eu digo: “essa parte não é minha, não me cabe. E aí vamos sentar, qual é 

a sua parte mesmo?”  

 

Angélica – Eu tive alguns problemas com alguns gestores que não entenderam a 

minha função, por eu estar mais próxima do professor, eu tinha um olhar mais... 

vamos dizer assim, mais carinhoso com a dificuldade daquele colega e tentava 

ajudar ele a superar aquela dificuldade, seja metodológica, seja pessoal e o gestor 

[...] tinha uma visão mais diferenciada, [...] como gestor [...], às vezes queria que as 

coisas só funcionassem, não entendia as necessidades e as demandas desse colega. 

Então, eu acho que o maior desafio do coordenador nesses primeiros anos foi esse, 

foi tentar conquistar seu espaço, mostrar [...] qual era o valor do nosso espaço dentro 

da escola e fazer com que a escola entendesse [...]. 
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A busca pela afirmação da identidade profissional encontrava respaldo, na maioria dos 

casos, nas experiências pessoais e profissionais vivenciadas até ali, o que nem sempre 

conseguia evitar o choque de realidade identificado nos discursos abaixo:  

 
Ana – quando eu entrei já tinha uma experiência de escola particular, eu já tinha sido 

coordenadora, professora e supervisora de escolas particulares. Mas quando eu 

entrei na Rede foi um choque para mim, porque a gente sabe que o objetivo é o 

mesmo, mas o trabalho deveria ser o mesmo, mas não era o mesmo, a sensação que 

eu tinha como coordenadora é que eu não coordenava, estava fazendo um trabalho 

social recebendo um dinheirinho no final do ano. Então eu me preocupava com tudo, 

se menino não tinha lápis, se menino tinha lápis, [...] tentava conseguir ovos de 

Páscoa durante a Páscoa, [...] era como se fosse um trabalho assistencial. Depois de 

um, dois anos, eu caí em mim e disse “não, o meu trabalho não é esse, não é por aí”. 

Resumo da história, farei melhor para eles [...] pensando no pedagógico. Acho que 

foi uma construção minha, acho que eu precisava passar por aquele momento e foi aí 

que eu comecei a me formar, [...] eu fiz também metodologia do ensino superior, fiz 

pós-graduação em coordenação pedagógica e corri, corri atrás... comecei a me 

formar, aproveitei as formações que a Rede oferecia, o que aparecia eu ia. Comecei 

a entrar na coisa pública que eu não conhecia, entende.  

 

Tânia – a minha personalidade e experiência em administração me fez realmente 

firmar a minha função, [...] primeiro decidi o que eu não faria, o que não era meu, 

que foi afastar o gestor desse lugar e ele entender que agora ele precisava me deixar 

fazer o meu papel e depois fui mostrando aos colegas passo a passo como seria.  E aí 

meu olhar administrativo vai detectar cada indivíduo, ver principalmente com quem 

eu teria dificuldade, quem seriam os mais receptivos e quem seriam os meus aliados. 

Esse foi o tripé que eu me baseei para começar a ser coordenadora. Então, eu iniciei 

me aproximando daqueles que seriam meus aliados, que entendia que queriam, que 

me acolhiam e tinha o entendimento, para que eles pudessem trazer aqueles que 

eram receptivos [...]. Então, eu trabalhava muito com aqueles que estavam querendo 

que eu contribuísse, eles [...] eram minha ponte para os receptivos, os que seriam 

mais difíceis [...] tiveram que se render ao outro grupo, porque eu trabalhava para 

que os [...] outros dois grupos produzissem e tivessem satisfeitos com o trabalho e 

resultados. Então, criei nos outros o interesse de saber o que eu estava fazendo, [...] 

foi através dos dois primeiros que eu atingi aqueles colegas que eram mais 

resistentes.  
 

Tereza – quando eu entrei, eu vinha de duas experiências, eu vinha de experiência de 

escola comunitária e de escola particular. Quando eu fiz o concurso e eu olhei lá no 

edital [...] tinha essa coisa da articulação da formação e eu entrei bem nesse sentido 

mesmo, né, ah pronto! É bem parecido com o que eu já fazia na escola comunitária, 

bem parecido com o que eu já fazia na escola particular com algumas outras 

demandas que eu deixaria de fazer que na escola particular tem. Mas, quando eu 

chego no município não era exatamente isso [...]. 

 

A perspectiva mais isolada de construção do trabalho da coordenação pedagógica que 

se pensa coletivo parece ter sido uma das formas iniciais e possíveis no cotidiano escolar, 

considerando a relação com gestores e professores. Aos poucos, a troca de experiência e a 

busca por apoio entre os pares também vão se tornando alternativas no sentido de fortalecer a 

prática em Coordenação Pedagógica na Rede, identificando o coletivo da escola como parte 

fundamental a essa construção, conforme relatos: 
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Tereza – Então com o apoio da vice-gestão eu tenho que fazer formação, eu tenho 

que fazer articulação entre os colegas, os professores. A gente precisa está dando 

uma linha ao trabalho que todo mundo faz [...], mas que momento você partilha, 

dialoga com os seus pares sobre o que você está fazendo, se está funcionando, se 

não está funcionando, isso é uma conquista muito demorada, [...] porque eu também 

não sou de chegar e dizer: é assim. Eu chego bem devagar colocando primeiro as 

pessoas [...] bem à vontade para saber o que eu preciso fazer, o que preciso dar 

conta. 

 

Rosa – nesse percurso de oito anos como coordenadora dentro da Rede Municipal eu 

aprendi muito com minhas colegas. Eu acredito que o trabalho coletivo tanto com 

outros coordenadores, quanto com professores me fez crescer ao ponto de me 

ensinar e correr atrás para também [...] contribuir com o que a gente estava 

trabalhando, com o que a gente via de demanda e precisava crescer.  

 
Fernanda – essa coisa do chegar e do poder trabalhar naquilo que de fato era o meu 

papel, eu pude fazer isso e isso foi me amadurecendo como coordenadora 

pedagógica... a troca de experiência, o apoio que eu encontrei da vice-diretora na 

época me ajudou muito e até hoje eu digo, a minha identidade como coordenadora 

pedagógica tem muito dessa pessoa, eu digo para ela, eu falo para todo mundo, ela 

me ajudou. Eu cheguei sem nunca ter sido coordenadora pedagógica na vida, eu 

ouvia muito. É muito complicado, eu ouvia muito os conselhos. Faz como? É como? 

Eu ficava atrás, desesperada.  

 

Tânia – Como a Rede não dava formação para coordenador, eu resolvi fazer uma 

formação mudando de escola. Então, cada vez que eu chegava numa escola eu era 

uma coordenadora muito mais atenta àquele universo, muito mais receptiva, 

sensorial, tinha que ser muito mais humilde, porque eu tinha que chegar e fazer uma 

nova releitura desse espaço. Era muito desafiador. Desafio que nunca me assustou, 

mas era desafiador porque me tirava da zona de conforto [...]. 

 

De acordo com Adorno (2012), a experiência precisa de continuidade para que ocorra, 

de modo que os conteúdos existentes se articulem com as novas relações que vão sendo 

estabelecidas junto à realidade. E, nesse sentido, a trajetória histórica desses profissionais e os 

conteúdos intrínsecos a ela podem ser (res) significados e (re) interpretados através do 

encontro das experiências profissionais.  

Para Bohoslavsky (2013), uma carreira nunca é pensada de maneira despersonificada, 

pelo contrário, cristaliza relações interpessoais passadas, presentes e futuras. Isto é, busca-se 

em experiências anteriores referência do próprio trabalho, em relações gratificantes ou 

frustradoras com pessoas que desempenham papeis ocupacionais semelhantes. Ainda segundo 

o autor, as ocupações são consideradas sempre em relação às pessoas que as exercem, na qual 

a carga afetiva encontra-se presente, semelhante ao “eu queria ser” das crianças, que se 

articula “ao ser como alguém” dotado dessa ou daquela virtude. No caso das coordenadoras 

pedagógicas, as referências de pessoas que desempenham papéis ocupacionais semelhantes 

também orientaram “o querer ser”, ou “não ser” dessas profissionais, bem como as relações 

estabelecidas em espaços distintos: 
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Rosa: [...] como eu tinha experiência de escola anterior, apesar de não ser 

coordenadora, o fato de ver os coordenadores atuando e, eu podia dizer “este ponto é 

o coordenador que eu quero, esse não, peraí, dessa forma não me agrada” [...]. 

Então, acredito que o fato de ter vivência com outros coordenadores em outros 

espaços também me fez crescer, por isso que eu digo assim: meu crescimento vai da 

vivência com o outro, eu aprendo com o outro, os meus próprios colegas também me 

fizeram entender para estar desenvolvendo coisas que eu faço até hoje. Eu acho que 

eu pensei nessas coisas assim... ouvindo vocês. 
 

Assim, o processo inicial de construção da identidade do Coordenador Pedagógico na 

Rede foi marcado especialmente por iniciativas individuais de afirmação, pautadas tanto em 

experiências pessoais e profissionais anteriores, quanto pela relação com o próprio cotidiano 

escolar, onde as disputas, os diálogos com pares também contribuíram para a sistematização 

de práticas em coordenação pedagógica em um contexto mediado por tensão entre as 

expectativas acerca do papel a ser desempenhado por este profissional e a realidade objetiva 

encontrada no município de Salvador.  

A dimensão mais coletiva dessa construção, segundo as participantes, vai encontrar 

respaldo institucional e social em três espaços distintos, identificados como fundamentais: as 

CREs, a formação continuada específica para o coordenador pedagógico, realizada pela 

Secretaria de Educação em parceria com uma consultoria pedagógica e o espaço do Coletivo 

de Coordenadores Pedagógicos, sendo o aspecto da formação destacado por essas como parte 

dessa construção, que passamos a descrever a seguir.  

 

5.1.2 Subcategoria 2: A construção da identidade do Coordenador Pedagógico: 

contribuição de espaços formativos  
 

A reflexão coletiva acerca da relação entre o discurso institucional referente ao 

trabalho da coordenação pedagógica na Rede e a realidade encontrada nas escolas encontra 

espaço nas Coordenadorias Regionais de Educação (CRE). Antes, porém, faz-se necessário 

apresentar informações relevantes sobre esse espaço. O relato que segue agora é parte da 

história não documentada da Rede, que pôde ser recuperada a partir da nossa própria 

trajetória, na época, como coordenadora pedagógica em um desses espaços. Para tanto, 

buscamos a anuência de profissionais que atuaram nesse período e que se disponibilizaram em 

ler e validar as informações sistematizadas, além de contribuir com aspectos importantes, 

dada a falta de registros oficiais sobre essa trajetória.  

As CREs foram inauguradas na Rede, no ano de 1997, com o objetivo de fortalecer os 

processos de monitoramento das escolas da Secretaria Municipal de Salvador, que 

encontravam em expansão dado o processo de municipalização da Educação Infantil e do 

Ensino Fundamental. Em dezembro de 2004, ano do concurso público, a Rede havia crescido 
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bastante, contava com 359 unidades escolares (SALVADOR, 2005b). As CREs, como eram 

chamadas, deveriam atuar estabelecendo uma ponte entre as demandas da escola e a 

Secretaria de Educação e vice-versa, seu principal propósito era o de garantir um processo de 

comunicação dinâmico entre os setores que deveriam dar apoio administrativo e pedagógico 

às escolas.  Assim, foram criadas 11 CREs em regiões distintas da cidade, agregando um 

determinado número de escolas a cada uma delas. A equipe das CREs era composta 

inicialmente por uma coordenadora regional e subcoordenadora (cargos comissionados 

ocupados por professores concursados indicados pelo Secretário de Educação), além de uma 

equipe administrativa (recepcionista, funcionárias de apoio e alguns técnicos educacionais). 

Contudo, no documento intitulado “Educação de qualidade, novos rumos para a 

cidade: política para a Educação Pública Municipal de Salvador 2005-2008” havia sido 

identificadas distorções no contexto da estrutura do Órgão Central (SALVADOR, 2005, p. 

17): 

Foram detectados alguns problemas estruturais: alta fragmentação e desarticulação 

das ações das coordenações, ausência de clareza das atribuições e da relação de 

interdependência entre os setores; inexistência de um canal eficiente de 

comunicação entre Órgão Central, as coordenadorias regionais de educação (CREs) 

e as unidades escolares; falta de estrutura técnica e administrativa das CREs para 

assumir suas funções [...].  

 

O trecho acima aponta o reconhecimento do próprio órgão central acerca da 

necessidade de criar condições para que as CREs pudessem desempenhar a sua função 

enquanto órgão mediador. E após a realização do concurso público, os coordenadores 

pedagógicos foram encaminhados para este espaço com vistas a fortalecer a relação junto às 

unidades escolares, pois uma nova demanda começava a ganhar eco nesse espaço: a 

necessidade de acompanhamento pedagógico das escolas de cada regional para incidir na 

qualidade da educação a ser ofertada. Na ocasião, fizemos parte do primeiro grupo de 

coordenadores a atuar nesse espaço. Conforme já explicitado, não havia nenhuma referência e 

organização institucional voltada ao trabalho do coordenador pedagógico que atuava ali 

também, do mesmo modo daqueles que iniciaram sua atuação em unidade escolar.  

Cada iniciativa construída dentro da CRE se dava a partir dos objetivos institucionais 

indicados na época, em articulação com as experiências individuais dos profissionais e 

necessidades da escola; através de estudos e reflexões realizadas coletivamente no sentido de 

buscar outras referências para a construção do trabalho; além de trocas de experiência, 

processo semelhante ao que ocorria nas escolas, mas que agora possibilitava juntar o grupo de 

coordenadores pedagógicos de uma determinada região da cidade.  
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Diante das exigências do órgão central para que as escolas apresentassem melhores 

resultados, o acompanhamento pedagógico das unidades de ensino era transformado em uma 

das ações centrais a ser desempenhada pelos coordenadores pedagógicos que atuavam nesse 

órgão. Como o número de coordenadores pedagógicos lotados dentro das CREs era pequeno 

(no máximo de cinco nos primeiros anos), para que o acompanhamento se tornasse viável, o 

diálogo, que antes já era realizado junto aos gestores escolares, passou a ser feito também com 

os coordenadores pedagógicos das unidades que dispunham desses profissionais, 

especialmente por reconhecer que as orientações oferecidas ao primeiro grupo de 

coordenadores, através do manual, não eram suficientes para garantir sua atuação em Rede. 

Era preciso criar um espaço de encontro, de trocas e de construção coletiva de práticas que 

pudessem de fato contribuir com a atuação desse profissional no cotidiano da escola. 

 O perfil de atuação das próprias CREs aos poucos foi sendo modificado, antes mais 

administrativo, com a chegada dos coordenadores pedagógicos foi cedendo espaço para as 

questões pedagógicas, dentre elas da formação dos profissionais que atuavam nas escolas. 

Nesse contexto, a dimensão mais coletiva do trabalho da Coordenação Pedagógica ganhou os 

primeiros contornos junto às CREs, atualmente chamada de GREs, pois este espaço promovia 

encontros regulares para esse público. Esse fato foi relatado em diferentes momentos da 

pesquisa pelas participantes:  

 

Rosa – Na verdade, nós tínhamos encontros com os coordenadores das CRs.  Cada 

CR tinha um coordenador geral [...] com outros coordenadores que faziam o 

trabalho coletivo com os coordenadores de escola. Nós éramos chamadas algumas 

vezes para reunião, uma mensal, de dois em dois meses. A gente discutia o trabalho 

que estava sendo feito na escola, a gente discutia os documentos que iam ser 

trabalhados na escola. Então, esse trabalho começou, eu acredito que na CR que eu 

trabalhava [...]. 

 
Fernanda – [...] também fui abençoada na GR, porque nós tínhamos uma 

coordenadora regional que era fantástica, ela queria fortalecer muito o papel do 

coordenador. 

 
O diálogo e a reflexão coletiva sobre o trabalho realizado nas escolas, ao que parece, 

potencializavam as trocas de experiências, indicando tanto alternativas ao trabalho do 

coordenador quanto fortalecendo seu papel na escola:  

  

Fernanda – a gente [...] juntava na GR, com o grupo da GR, aí a gente começava a 

pensar nas formações de professores. Gente, eu aprendi ali, estou aprendendo ainda 

nesse movimento, nesse processo e hoje eu sinto muita falta disso [...] quando eu 

olho a minha trajetória, quando eu olho para minha história na Rede vejo o quanto 

naquela época [...] eu me sentia muito mais viva como coordenadora pedagógica, 

porque a gente tinha momento de sentar, [...] de discutir, de pensar a formação de 
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professor... GTAL, [...] as formações de professor. A gente estudava juntas, a gente 

discutia juntas era muito bom e hoje eu sinto falta disso.  

 

Fernanda –  a GR onde eu comecei [...] tinha um trabalho muito bom de construção 

do papel desse coordenador. Então, assim, antes da [Consultoria], antes de todo o 

movimento, [...] a GR onde eu comecei [...] trouxe para gente [...] aquele momento 

de sentar, de construir um material, a gente tinha esse trabalho coletivo [...].  

 
Angélica – a gente teve um grupo de estudos específico, porque a coordenadora 

regional na época fazia um trabalho muito bom de formação com o coordenador. 

Então, a gente tinha um grupo de estudo que se reunia pontualmente uma ou às 

vezes até duas vezes no mês, a depender das demandas e a gente fez um material 

muito bom. A gente fazia mostra pedagógica [...] da regional, uma coisa que não era 

pesada, era uma coisa que nos dava prazer em fazer, porque a gente sentia... se 

sentia participante desse processo de formação e tínhamos também [...] os encontros 

específicos pra gente discutir a questão da coordenação dentro das unidades 

escolares, foi uma época muito produtiva. 

 

O trabalho dos coordenadores pedagógicos refletido coletivamente se constituiu uma 

realidade. O grupo de profissionais começava a se identificar, a se reconhecer a partir da 

organização regional e mais do que isso, passou a construir ações pedagógicas coletivamente, 

referentes às demandas cotidianas consideradas mais simples (materiais para registro de 

acompanhamento pedagógico) até ações de maior alcance como a criação de um jornal com 

informações e orientações para as unidades escolares de uma determinada CRE e a formação 

de professores (o GTAL), conforme explicita o relato a seguir: 

 
CP4 –  Essa identidade foi uma construção, dentro do grupo, dentro da própria GRE. 

[...]. Nós começamos com dez pessoas, pelo menos na GR [X]. Tinha um jornal 

chamado, acho que era Quinze Estrelas não lembro, acho que era... uma coisa assim. 

Eu lembro que a gente sentava para discutir, até um formulário básico, uma tabela, 

não existia nada palpável na Rede, nada! Nós não tínhamos nenhum instrumento de 

trabalho na Rede. Então, aquilo ali foi criado. Se eu precisasse de um documento 

para fazer um AC você não tinha, “olha você tem esse manual aqui” você ler e esse 

é o seu trabalho. [...] as coisas mais simples foram construídas. Então, essa 

identidade também foi construída.  

 

Diante da diversidade de iniciativas das CREs junto aos coordenadores (construção de 

documentos; jornal; formação), é possível inferir também que, embora houvesse certa 

autonomia na construção pedagógica dentro desse espaço, se destaca a ausência de condições 

e apoio efetivo do Órgão Central. Afirmamos que é de certa autonomia, pois, para além das 

construções realizadas junto aos profissionais nesse espaço, de maneira concomitante era 

exigido das CREs a garantia de implementação de projetos educacionais pelas escolas. E, 

nesse sentido, a tensão entre o caráter de inspeção e supervisão escolar também se fez 

presente nesse percurso na relação com o órgão meio. 

Vale destacar ainda, que as ações construídas pelas CREs junto aos coordenadores se 

constituíam também em ações e experiências fragmentadas, se considerarmos a Rede. Cada 
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CRE desenvolvia as ações que acreditavam necessárias e possíveis, pois não havia uma 

organização, orientação formal ao trabalho das CREs junto aos coordenadores pedagógicos, o 

que provocava oportunidades distintas na construção dessa identidade. Um exemplo disso foi 

a CRE que atuávamos e que no primeiro ano de convocação contava apenas com três 

coordenadoras pedagógicas no universo de 39 escolas, enquanto outras Regionais de 

Educação já dispunham de um quadro quase completo, provocando a organização de uma 

atenção mais específica à atuação das profissionais.  

A formação continuada específica para os coordenadores pedagógicos surge como 

uma pauta de reivindicação permanente dos profissionais ao se depararem ainda com tensões 

vivenciadas no interior da escola, em função das distintas interpretações de suas atribuições. 

Acreditava-se que era preciso institucionalizar, por meio de um discurso e orientação na 

dimensão de Rede, as práticas em coordenação pedagógica para que os profissionais não 

precisassem se indispor individualmente com os colegas; outro argumento que mobilizou os 

profissionais a esse objetivo foi a exigência de que as mesmas realizassem formação junto ao 

grupo de educadoras da escola, sem que tivessem essa condição específica. Garrido (2005) 

afirma que o trabalho do coordenador pedagógico é fundamentalmente a formação continuada 

e, considerando o fato de muitas vezes esse profissional ser uma figura isolada na escola, 

precisa também de um espaço coletivo e formador semelhante ao espaço de reunião 

pedagógica que ele media no cotidiano escolar, para que possa, segundo Garrido (2005, p. 

11): 

[...] apresentar as dificuldades inerentes à sua nova função, partilhar angústias, 

refletir sobre sua prática como coordenador, trocar experiências, etc., crescer 

profissionalmente, para poder exercer de forma plena sua função formadora e 

promotora do projeto pedagógico. 

  

Então, depois de seis anos da primeira convocação, a formação continuada específica 

para o coordenador pedagógico se tornou realidade, incidindo profundamente na construção 

da identidade desses profissionais. De acordo com a publicação intitulada “Coordenador 

Pedagógico: caminhos, desafios e aprendizagens para a prática educativa”, documento 

produzido durante a formação continuada, essa teve por objetivo a sistematização dos saberes 

construídos pelos Coordenadores Pedagógicos, em exercício nos anos de 2011 e 2012, 

oferecendo subsídios a esses profissionais na constituição de sua identidade e no 

desenvolvimento de uma prática que contribuísse para o melhor desempenho de Rede. 

Diferente do primeiro manual recebido pelos coordenadores, este documento de orientação 

seria construído pelo grupo, a partir das reflexões coletivas, das práticas em curso. Através do 
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registro da história formativa, segundo o documento “pretende-se instrumentalizar os 

coordenadores, a fim de que tenham maior clareza de sua função e se sintam apoiados no seu 

fazer” (SALVADOR, 2011, p. 7). (grifos nossos). Afirma-se que os coordenadores 

pedagógicos (SALVADOR, 2011, p.07): 

 

[...] são considerados peças chave do processo educativo da Rede Municipal de 

Salvador e para fortalecer sua prática, a Secretaria Municipal da Educação, Cultura, 

Esporte e Lazer – SECULT, em parceria com a [Consultoria] –, promoveu um 

processo formativo nos anos de 2011 e 2012, com o objetivo de construir a 

identidade profissional dos coordenadores, por meio de um intenso diálogo entre 

teoria e prática e a problematização da realidade; bem como fortalecer a cultura 
formativa nas escolas, com vistas à excelência pretendida na missão institucional 

desta Secretaria. (grifos nossos). 
 

Sob o guarda-chuva institucional (o discurso oficial), o “nós”, coordenadores 

pedagógicos, passa a ser definido na dimensão de Rede e a redução dos nós, caracterizados 

pelas tensões nas relações entre os coordenadores-gestores-professores e coordenadores-

institucionalidade, passa a ser reconhecida na atuação dos mesmos, conforme relato, que 

expressa com muita riqueza a repercussão dessa formação na construção da identidade desses 

educadores: 

Tânia – O curso da [Consultoria] [...] consegue fazer com que a gente sinta que tem 

um guarda-chuva sobre nós, entre nós, entre nós e o gestor institucional [...] o 

institucional que eu digo é o órgão central, porque [...] acolheu às nossas 

indignações e as nossas ansiedades, ele acolheu aquilo que a gente as vezes era 

levado a duvidar quando a gente dizia “mas isso não é pra fazer”. Existia toda uma 

rede de colegas e institucionalização que dizia que era para o coordenador [...] fazer, 

[...] mas a [Consultoria] disse não, existe limite: o que é que diz o edital? O que diz 

esse texto? O que é que diz esse teórico? Qual é a experiência que você tem? Como 

é que você faz? Como é que o colega faz? Listou tudo que a gente trouxe e fomos 

detectando com eles e eles foram validando aquilo que a gente entendia que não era 

nosso e aí faz o guarda-chuva. [...] e diz não, está tendo um mix de atribuições que 

não são deles, delas e isso está atrapalhando o pedagógico. Quem conseguiu fazer 

com que a gente ganhasse fôlego, no meu entendimento, foi aquele curso, 

independente de qualquer outra coisa que tenha faltado, mas era uma instituição de 

nome, de referência de formação para professores e coordenadores [...] que vem para 

o institucional e fala em pé de igualdade o que a gente estava falando. A partir daí se 

construiu todo aquele documento e a gente volta para a escola sentindo que alguém 

estava validando o que tinha no documento. E falou diretamente com os gestores e 

os gestores tiveram de escutar tudo aquilo certo, e aceitar porque era uma instituição 

contratada pela secretaria com larga experiência e com premiação em formação que 

estava dizendo. [...] A partir daí a gente começa realmente, de fato, no meu 

entendimento, a delinear a identidade desse coordenador.  

 
Ao observar esse relato, é possível perceber que o processo de formação, mais do que 

dimensionar a função e as atribuições desses profissionais, possibilitou também a afirmação 

desse papel junto ao próprio Órgão Central e na Rede como um todo – disputa essa travada de 

maneiras distintas e quase que individualmente pelos coordenadores pedagógicos durante 

mais de seis anos, com vistas a romper com os processos de invisibilidade e desvalorização 
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profissional no município, realidade identificada na literatura em diversos estados e cidades 

brasileiras (MIZIARA et al., 2014; PLACCO et al., 2012). 

Essa condição de invisibilidade foi caracterizada pela participante ao destacar aspectos 

como: a tentativa de situar os demais profissionais acerca do próprio trabalho e, que, às vezes, 

chegava a duvidar daquilo que defendia em virtude das pressões vivenciadas no cotidiano da 

escola, mostrando a fragilidade na construção até então. Ainda em consonância com esse fato 

foi demarcada, também, a indignação das profissionais ao tentarem romper com a perspectiva 

do coordenador “faz tudo”, cujo eco não repercutia de maneira mais ampla na Rede. A 

formação continuada específica para coordenador é mencionada como uma espécie de alívio, 

o que explicita o desconforto, o mal-estar dessas profissionais ao tentarem desempenhar sua 

função. Segundo a participante, escutar na formação que havia limites nas atribuições dos 

coordenadores, assentados em referências teóricas e legais, se traduzia em validação e 

afirmação da identidade ocupacional diante da própria instituição da qual faziam parte 

(SMED e Unidade Escolar), e a valorização profissional passava a ocupar espaço no discurso 

oficial (SALVADOR, 2011, p. 3): 

 
[...] o coordenador pedagógico da Rede Municipal se constitui num profissional de 

extrema relevância para garantir articulação e efetividade nas ações educativas, uma 

vez que tem a responsabilidade, junto à gestão escolar, de promover, no chão da 

escola, um ambiente articulado e favorável para que os processos de ensino e 

aprendizagem sejam efetivos.  

 

Na apresentação dessa publicação, assinada pelo então Secretário de Educação14, 

aparece uma tentativa de reparar, através do discurso institucional, o processo de desamparo e 

invisibilidade ao longo dos quase sete anos desses profissionais na Rede. As marcas 

discursivas de (super) valorização da função dos coordenadores pedagógicos são traduzidas 

por linguagem metafórica e expressões distintas no documento (SALVADOR, 2011, p. 3): 

 
Para a SECULT o Coordenador Pedagógico é o elo que afina as ações na escola. Seu 

trabalho se assemelha ao ofício de um grande maestro que rege sua orquestra a 

partir das especificidades de cada instrumento, considera as peculiaridades de cada 

um e realiza a mediação necessária para desafiar cada elemento a emitir seu melhor 

som, a fim de garantir a construção da mais bela melodia. É, portanto, a mola 

mestra que trabalha em prol de um processo educativo interdisciplinar, da melhoria 

da qualidade de ensino e efetividade da aprendizagem de todos os alunos (grifos 

nossos). 

 

Se por um lado, o discurso de reconhecimento e valorização profissional foi afirmado 

no documento, fortalecendo a construção da identidade do Coordenador Pedagógico na Rede, 

                                                           
14 O Secretário de Educação da época era João Carlos Bacelar Batista.  
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por outro, esse mesmo discurso aponta para a responsabilização desses profissionais pela 

garantia da qualidade da Educação Municipal de Salvador, agora visto como “o maestro que 

orquestra a escola”, individualizando o processo educacional, que, para Patto (2008), é social 

e coletivo. A publicação afirma que a formação destinada ao coordenador pedagógico, para 

além de alicerçar a constituição da identidade profissional, serviria ao desenvolvimento de 

uma prática que contribuísse para o desempenho da Rede, isto é, segundo o documento 

“melhores indicadores relacionados à aprendizagem, alunos mais vinculados com a escola, 

famílias mais participativas, professores envolvidos e grupo gestor fortalecido, focado no 

pedagógico” (SALVADOR, 2011, p. 7). 

Assim, a atuação do coordenador pedagógico é afirmada na Rede Municipal de 

Educação de Salvador a partir de três dimensões, dialogando com os aspectos encontrados na 

literatura da área (PLACCO et al, 2012; ALMEIDA, 2005): articulação, formação e 

transformação da realidade. Durante os relatos das participantes, elas demonstraram clareza 

quanto ao seu papel na Rede e evidenciaram alguns desafios enfrentados dadas as condições 

de trabalho. Algumas delas não tinham nem sala específica para desempenhar sua função, 

situação presente ainda nos dias atuais: “na minha escola eu não tenho espaço para nada é 

tudo feito junto e misturado numa sala multifuncional que eu batizei, entendeu?” (TÂNIA). 

A discussão sobre as condições de trabalho e valorização profissional atravessaram o 

processo da formação específica e, de maneira inevitável, constou no documento publicado, 

ao reconhecer “que as condições de trabalho para o coordenador precisam avançar muito e 

que há uma experiência acumulada muito significativa que deve ser reconhecida, valorizada e 

partilhada” (SALVADOR, 2011, p. 22). Outra passagem no texto que demarca os desafios a 

serem enfrentados encontra-se pautada na própria expectativa da publicação, quando diz que 

“espera-se que esta publicação possa inspirar a condução de políticas públicas e decisões 

relativas ao papel e condições de trabalho do coordenador na Rede.” (SALVADOR, 

2011, p. 7) (grifos nossos). De maneira mais imediata, essa decorrência prática não se deu: a 

formação foi finalizada em dezembro de 2011, as condições, tanto materiais quanto 

financeiras não sofreram impacto, sendo a descontinuidade do processo um aspecto destacado 

pela participante como algo preocupante: 

 
Quelli – Eu acho que nos fizeram brilhar os olhos, quando nos reuniram [...] com a 

[Consultoria] para tentar [...] fazer um documento, refazer porque já havia em 2005, 

o Traçando Caminhos. Veio para nos ouvir um pouco mais, escutar qual era a nossa 

prática, o que é que dava, o que é que não dava para fazer. Então, aquilo fez com 

que nos sentíssemos “poxa agora acho que vai ter a vez do coordenador”, então isso 

eu senti [...] procurou ouvir muito os coordenadores, mas depois mudou tudo né [...].  
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Conforme avaliação das participantes posta no documento ao final da formação havia 

uma certeza oficial de que: “o grupo está mais maduro, consciente e capaz de continuar o 

caminho, consolidando os espaços de interlocução, formação e cuidado, tão necessários à 

efetividade do trabalho do coordenador” (SALVADOR, 2011, p. 7). Essa afirmação teve 

decorrência prática, conhecida atualmente na Rede como Coletivo de Coordenadores 

Pedagógicos, que foi criado com vistas a dar continuidade à luta por condições de trabalho e 

valorização profissional. Esse movimento foi iniciado por um grupo de coordenadores nos 

primeiros anos da atuação junto ao sindicato, mas que com o passar do tempo se dispersou e a 

voltou a se reorganizar em 2013 sem a participação sindical. A Coordenadora que criou esse 

grupo faz uma síntese desse percurso até a construção do Coletivo: 

 

Rana – Quando eu entrei na Rede em dois mil e oito, eu fui logo chamada por um 

outro colega para participar da mobilização [...] quando começou a falar da questão 

da equiparação salarial [...] o que moveu o primeiro momento foi isso. Eu cheguei a 

ir a alguns encontros na Secretaria de Educação e tudo [...] era um grupo, eu fui a 

oitava pessoa a entrar nesse grupo.  Eu recordo bem disso, desse pessoal. [...] 

quando eu entrei na Rede, a gente não via a valorização do coordenador, era sempre 

a pedra do caminho, era o faz tudo, a gente era tudo dentro da escola, era o vice-

diretor, era substituto da direção, e eu via sempre que a gente não tinha o papel do 

coordenador dentro da unidade escolar e [...] nesse período eu via que não era só a 

questão da equiparação, mas também o papel, o nosso papel, a nossa função dentro 

da unidade. [...] os colegas também, até o próprio coordenador pedagógico [...] não 

se via enquanto colega do outro [...]. O ser coordenador dentro da escola, era tudo 

realmente, [...] as vezes a gente não queria nem entrar em atrito com o colega 

professor. [...] aqui na regional a gente tinha muitos encontros, muitas formações e a 

gente começou a se mobilizar e se envolver nos grupos de estudos, [...] conhecer o 

trabalho do outro, como era que fazia, porque eu era verde, não conhecia o perfil do 

coordenador dentro da cidade de Salvador. Então, a gente começou a fazer esse 

movimento dentro da GR [...], que na época era CR e aí a gente passou a ver o que 

era realmente a nossa função dentro da escola, me incomodava muito [...] porque a 

gente ouvia [...] só a questão salarial. A gente conseguiu naquela época, uma parte 

do valor da gratificação, mas a gente queria mais realmente. Então, foi quando eu 

resolvi fazer esse chamado de conversar com todos os coordenadores, não sabia 

como começar, mas eu tinha alguns e-mails de alguns colegas que eu resolvi 

convidar e abri uma página no Facebook foi aí que eu fiz o meu primeiro chamado e 

na minha inocência procurei ver a participação principalmente sindical [...] para 

validar o nosso encontro, e por falta também de espaço, eu entrei em contato com o 

sindicato e pedi que cedesse, que emprestasse a sala, foi quando nesse primeiro 

encontro nós tivemos setenta pessoas. [...]. Então, foi a partir desse momento que a 

gente começou a fazer esses encontros e [...] no segundo ou foi no terceiro encontro 

que nós tivemos,  a direção sindical não quis mais participar dos nossos encontros, 

porque [...] foi aberta a fala “vamos formar o nosso coletivo”, o nosso fórum. A 

princípio o nosso encontro era realmente por causa da questão salarial, mas depois a 

gente viu que era muito maior. [...] foi quando surgiu o coletivo, a questão do IAB 

[...] foi o primeiro embate que nós tivemos com a Secretaria de Educação. [...] A 

gente via que a necessidade do Coletivo [...] para buscar também a questão da 

política, a questão do nosso desenvolvimento, [...] o papel do coordenador dentro da 

escola e aí foi pensado alguns encontros para questão realmente de estudo, eu acho 

que esse foi o nosso caminho. 
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Esse espaço, segundo todas as participantes, deu continuidade às reflexões acerca do 

papel do coordenador, contribuindo à constituição da identidade do Coordenador Pedagógico, 

numa perspectiva política e social, conforme relatos:  

 

Ana – A [Consultoria] teve uma importância muito grande no trabalho de dentro da 

escola, como o pessoal fala no chão da escola, da gente criar a nossa identidade 

saber o nosso lugar. O Coletivo veio para criar essa identidade e esse lugar fora da 

escola, tipo assim: “olhe, nós existimos, nós temos um papel, a gente está aqui, a 

gente quer mais, entendeu?” Então, [...] eu acho que a importância maior é essa, 

sabia? Colocar para fora, “olhe, sociedade, a gente está aqui”, sabe, eu acho que o 

Coletivo fez isso.  

 
Tânia – essa identidade do coordenador vem com esse Coletivo no meu 

entendimento.  Esse Coletivo pega a identidade, pega essa bandeira e diz “aqui nessa 

bandeira, aqui somos nós que podemos falar”, com todo o respeito que tenhamos e 

que estamos aqui para ouvir, abrir o espaço para os demais falarem, mas nos permita 

falar desse lugar.  

 

O sentido de corporativismo pode ser identificado na pauta inicial desse grupo quando 

a participante destaca que havia uma bandeira a ser defendida e essa dialogava com as 

demandas específicas desse público. O Coletivo de Coordenadores, segundo a coordenadora, 

foi constituído como espaço para tratar as questões, demandas vivenciadas pelos 

coordenadores pedagógicos. Um espaço aonde os profissionais vindos de diversos pontos da 

cidade refletiam coletivamente dialogavam sobre aquilo que os afligia no cotidiano escolar e 

na Rede como um todo, buscando se fortalecer a partir da relação com os demais. E, nesse, 

sentido o termo empoderamento15 (SANDERBEG, 2006) e ousadia são enfatizados pela 

participante, que reconhece a afirmação dessa identidade coletiva à medida que as 

coordenadoras pedagógicas disputam e garantem um espaço de fala. E, nesse sentido, para ela 

quem deve falar do nós é o próprio nós. 

 
Tânia – quando vem o Coletivo de Coordenadores aí a gente dá a identidade (bate na 

mesa para dar ênfase ao discurso), a [Consultoria] nos ajuda a dizer [...] agora a 

gente tem esse aval, agora vamos por aqui e o Coletivo de Coordenadores nos 

empodera. Ele nos empodera, ele nos dá a identidade, ele diz: nós estamos aqui 

nesse lugar, vamos falar, porque somos nós que falamos por isso aqui. Então, nós 

                                                           
15 O termo empoderamento será entendido nesse trabalho como o processo de conquista da autonomia, da 

autodeterminação. Segundo Cecília M.B. Sanderbeg (2006), professora do NEIM-UFBA, o termo 

empoderamento foi utilizado inicialmente por ativistas feministas e por movimentos de base. Posteriormente, a 

interpretação do conceito seguiu dois caminhos bastante distintos: o conceito foi levado para a academia 

ocupando espaço nas perspectivas feministas sobre “poder” (ALLEN, 2005), e, por outro lado, foi apropriado 

nos discursos sobre “desenvolvimento”, perdendo, nesse processo, muito das suas conotações mais radicais. Nos 

últimos anos, de acordo com Sanderbeg (2006, p. 1), “o termo empoderamento vem sendo usado 

indiscriminadamente, adquirindo novos significados no processo”. De fato, tem-se tornado comum, tanto no 

discurso acadêmico quanto de órgãos governamentais e não governamentais – ou mesmo no próprio movimento 

de mulheres. A referência utilizada foi uma transcrição revisada da comunicação oral apresentada ao I Seminário 

Internacional: Trilhas do Empoderamento de Mulheres – Projeto TEMPO, promovido pelo NEIM/UFBA, em 

Salvador, Bahia, de 5-10 de junho de 2006. 
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não deixamos qualquer um falar do nosso lugar e aí nós ousamos até a dizer a 

teóricos, a instituições, empresas, a consultorias, a quem quer que seja, nós ousamos 

falar a políticos e ousamos colocar alguns deles equidistantes do nosso papel.  

 

Conforme já explicitado, a questão da valorização profissional na perspectiva 

financeira foi o primeiro objetivo que mobilizou as pessoas a participarem das primeiras 

reuniões do Coletivo. Havia o entendimento de que após a formação continuada específica 

para coordenador era preciso avançar nas outras pautas, era preciso retomar as discussões 

junto à gestão municipal acerca das demandas específicas desse profissional e o 

fortalecimento dessa identidade coletiva foi apontado por uma das participantes como aspecto 

fundamental para que tais avanços ocorressem: 

 
Tânia – Se nós não conseguimos todas as vitórias é porque é algo que é macro, mas 

que nós ganhamos muito, ganhamos, a partir do momento que nós começamos a ter 

essa identidade coletiva e mais do que isso que não está apenas no espaço escolar, se 

vê além do espaço escolar.   

 
Afrolaura – Então, hoje estamos numa situação mais ou menos favorável, mas foi 

uma situação que não foi dada, foi fruto de muito trabalho, de muitas discussões, de 

muito stress. 

 

Conforme relato anterior e da coordenadora que criou esse grupo, o objetivo inicial do 

Coletivo logo foi ampliado para uma perspectiva mais geral de defesa da Educação 

Municipal, uma espécie de movimento social dentro da Rede mediado pela formação política, 

encontrado em diversos relatos: 

 
Quelli – [...] a formação [...] do coletivo, além de pensar mesmo no pedagógico da 

escola foi mesmo política [...] de participar, lutar. Vamos lutar pelo quê? Vamos 

correr atrás do que? Porque quando eu cheguei na Rede ainda estava novo [...] eu 

não conhecia muita coisa, porque a gente vinha só pensando na escola, no 

pedagógico, não estava pensando em outras questões [...], na valorização. Então, o 

Coletivo [...] me fez pensar e trazer essa formação para mim não só como 

coordenadora da Rede, mas como pessoa [...].  Qual é o seu papel, sua valorização?  

Olha, você não pode ficar pensando que tem que vim para escola, que aqui só do seu 

cantinho você vai mudar [...] a gente tem que lutar por todos. Eu me lembro até hoje 

[uma colega] falando, vamos Quelli correr atrás, nós temos que lutar por todos, não 

adianta ficar... na época eu era de GRE, então tinha aquela coisa que não podia 

participar e quase que hoje eu não estaria aqui, porque como eu comecei a participar 

na época a coordenadora regional não gostou e foi até o Secretário [de Educação da 

época] pedir a minha cabeça e a [da colega] para sairmos [...] porque a gente estava 

levando justamente isso aos outros colegas. Não é porque nós somos de CRE que 

nós não temos que estar lutando, participando dos encontros. Então, a minha melhor 

formação no Coletivo foi essa de entender que eu tenho que lutar pelo meu papel na 

Rede, pela minha valorização, pelo trabalho que nós fazemos na escola no miudinho 

junto com os colegas, tentando fazer um elo mesmo diante de cada cabeça diferente 

ali e a gente consegue caminhar para que o menino aprenda [...] para que tenha uma 

escola melhor.  
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A dimensão política da atuação dos coordenadores pedagógicos parece ganhar 

relevância no processo de organização do Coletivo e na perspectiva de formação defendida 

por este, aonde a autorreflexão e reflexão crítica vão sendo traduzidas por questionamentos e 

movimentos de resistência e, porque não dizer, de desobediência frente à Política 

Educacional, quando considerada pelas profissionais como dissonante das expectativas da 

escola. Adorno (2012) afirma que o conteúdo da experiência formativa não se esgota na 

relação formal do conhecimento, mas implica uma transformação do sujeito no curso do seu 

contato transformador com o objeto na realidade. A experiência é mediada pelos processos de 

recusa do existente, pela via da contradição e resistência. A proposta educacional instituída, 

por exemplo, conforme relato, vai sendo interpretada e ressignificada pelos profissionais no 

cotidiano da escola, revelando tensões (disputas, perseguições) vivenciadas ao longo desse 

processo, bem como o potencial de autonomia da escola, a partir da organização coletiva vai 

se revelando. Patto (1993, p. 132), ao discutir o conceito de cotidianidade em Heller, defende 

que: 

A passagem da particularidade, onde há alienação e inconsciência dela, para os 

pequenos grupos que se indagam “por que?”, “como?”, e nos quais se estabelece 

uma relação libertadora (o outro deixa de ser objeto e passa a ser objetivo – “faço 

com ele, nós”), é feita de pequenas conquistas. O meio pelo qual se realiza essa 

passagem é a prática política, não necessariamente partidária. É no plano de um 

trabalho invisível em pequenos grupos que se toma consciência da alienação e de 

que é agindo que acaba com ela.  

 

Em consonância com a perspectiva de construção coletiva defendida por Patto (1993), 

a imposição político-pedagógica da Rede, através de pacotes educacionais em 2013, constitui-

se um exemplo interessante de mudança de rota, na qual as reflexões e intervenções do 

Coletivo de Coordenadores saem da dimensão mais individual e corporativa e passam a 

estabelecer uma conexão com questões mais amplas na Rede, como: a disputa de um projeto 

pedagógico que respeitasse o próprio discurso oficial – as Diretrizes Pedagógicas do 

município; bem como as condições de trabalho e valorização dos profissionais em educação, 

cujo plano de carreira encontrava-se defasado. É possível afirmar, então, que a ampliação das 

discussões em torno da Política Educacional do Município e não apenas das questões 

específicas de parte da categoria começou a fazer do Coletivo de Coordenadores um espaço 

de reflexão e organização de intervenções coletivas em defesa de pautas mais gerais, 

evidenciando o potencial desse espaço na construção de uma postura crítica diante da relação 

entre as experiências do cotidiano escolar e a política educacional instituída, através do 

discurso oficial.  
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Desse modo, os processos de reflexão e autorreflexão experienciados no Coletivo sem 

dúvida afetaram a compreensão das coordenadoras pedagógicas acerca de sua função dentro 

da escola, provocando reflexões críticas sobre o próprio fazer em confronto com o discurso 

oficial (programas, projetos institucionais). Isto mostra que a identidade do coordenador é 

fortalecida – cujos detalhes e efeitos desse processo aparecem no cotidiano da escola, através 

do fortalecimento de práticas de reflexão coletiva diante das iniciativas institucionais, 

definidas pelo Órgão Central:  

 

Quelli – [...] por isso que hoje tudo que vem da SMED para escola, eu reflito, 

justamente por causa disso, desse nosso questionamento, dessa luta. “Não, a gente 

não vai receber qualquer coisa assim e vai aplicar”, o IAB mesmo, a minha escola 

não teve o IAB nenhum ano, todo mundo ficou no Pacto, porque estávamos 

estudando mesmo. Eu levei isso... que eu não fazia antes, porque logo quando eu 

cheguei, aquela pressão que você pode ser demitida, porque vai participar das 

manifestações, das greves e tudo e perceber que não, que a gente tem que ter 

procurar nosso lugar, lutar pelo nosso lugar por nossa valorização, não estou falando 

assim do coordenador em si, não estou sendo egoísta não, mas a partir desse 

momento que  a gente se reúne, enquanto coordenador, e pensa que podemos, que 

somos esse elo na escola e fazer isso, levar isso para dentro da escola, ajudou até 

hoje, o Plano eu estudei na escola: “diretora vamos parar aqui pra ler”. Então, a 

gente está sempre lendo discutindo, justamente para não dizer assim “ah... não pode 

não, a escola não faz greve, a escola não quer isso, deixa lá...vai lutar”, como tem 

muita gente que pensa, todo mundo está lá lutando, eu vou receber do mesmo jeito, 

[...] não pode ser assim. Então, o Coletivo me ajudou muito nisso. 

 

 O aspecto central na atuação desse profissional (entendido como articulador, 

formador e transformador da realidade) – o político ganha expressão na constituição da 

identidade desses profissionais, onde a experiência de formação vivenciada no Coletivo 

contribuiu sobremaneira para esta construção: 

 
Angélica – [...] é um espaço de formação ampliado, porque traz para gente também 

questões políticas, questões de legislação, que fogem um pouco da discussão que a 

Rede não traz. Então, a gente construiu, dentro do Coletivo, é como se a gente 

fosse... a união do Coletivo fosse hoje respeitada na Rede pela coerência e pelo 

processo de construção, partiu da base e hoje até professores nos olham como 

referência, gestores. Não se restringiu somente ao grupo de coordenadores, porque 

desde o princípio a nossa luta não foi de umbigo, não foi uma luta apenas pelos 

direitos dos coordenadores.  

 

O processo formativo no Coletivo vai afetando as profissionais, mobilizando-as a 

assumirem-se como indivíduos que fazem parte de uma sociedade e que podem intervir nesta 

de maneira coletiva, a partir de outra perspectiva, que não a assistencialista – a crítica, 

demonstrada pelo engajamento das profissionais nas lutas em defesa da qualidade da 

educação pública municipal, conforme discursos:  
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Tânia – Um Coletivo de cidadãs e cidadãos da educação, defendendo a educação de 

um município, sendo referência para outros municípios e outros estados... [...] uma 

identidade muito forte. Eu fico muito orgulhosa desse grupo que começa lá e o 

pessoal pensando que ele ia apenas cuidar da violência, buscar ovinhos da páscoa, 

imprimir e digitar atividades e substituir professor.  

 

Quelli – Então, para mim o Coletivo me ensinou a ser mais política, a formação que 

o Coletivo trouxe para mim foi essa, por exemplo, de pensar nos materiais que 

estavam chegando, porque antes recebia, lia, vamos fazer. Peraí [...] fazer, como 

assim? Ser crítico em relação a isso, vamos estudar, vamos ver se é legal, se vale a 

pena, porque você é a favor, porque você é contra, entendeu? 

 

 Giroux (1997) afirma que os professores devem ser tomados como intelectuais 

transformadores, perspectiva aqui direcionada aos coordenadores pedagógicos. Segundo o 

autor, a política educacional pautada na racionalidade técnica e instrumental tende a 

transformar os profissionais em meros executores de tarefas e os princípios subjacentes às 

pedagogias de gerenciamento vão na contramão da efetiva participação nas decisões político-

pedagógicas. Giroux afirma, na contramão disso, a importância de reconhecermos esses 

profissionais como intelectuais, capazes de integrar o pensamento e a prática – serem 

reflexivos. Os coordenadores pedagógicos, acompanhando a defesa de Giroux, ao se referir 

aos professores, acreditam que esses (GIROUX, 1997, p. 161): 

 

[...] podem ser vistos não simplesmente como operadores profissionalmente 

preparados para efetivamente atingirem quaisquer metas a eles apresentadas. Em vez 

disso, eles deveriam ser vistos como homens e mulheres livres, com dedicação 

especial aos valores do intelecto e a fomento da capacidade crítica dos jovens.  

 

O Coletivo de Coordenadores, conforme relatos, demonstra compreender os 

profissionais como intelectuais transformadores à medida que se coloca como um espaço de 

reflexão crítica acerca das políticas educacionais do município de Salvador, além de 

contribuir à construção de práticas de enfrentamento no cotidiano da escola, com vistas a 

mudanças possíveis, em um contexto mais amplo.  

 
Angélica – Eu acho que hoje eu me sinto mais fortalecida, [...] mais esclarecida 

diante daquilo que eu tenho como função na Rede. Quando eu entrei era tudo muito 

novo, era tudo muito solto, cada um por si e Deus por todos, hoje a gente tem esse 

grupo de apoio que é o Coletivo, que a gente troca as figurinhas, que a gente 

constrói juntos, que a gente fala a mesma linguagem, adequa as experiências de um 

que deu certo para nossa realidade. Então, eu hoje me vejo mais fortalecida. 

 

Para Giroux (1997, p. 163): 

 

Os intelectuais transformadores precisam devolver um discurso que una a linguagem 

da crítica e a linguagem da possibilidade, de forma que os educadores sociais 

reconheçam que podem promover mudanças. Desta maneira eles devem se 

manifestar contra as injustiças econômicas, políticas e sociais dentro e fora das 
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escolas. Ao mesmo tempo, eles devem trabalhar para criar as condições que deem 

aos estudantes a oportunidade de tornarem-se cidadãos e que tenham o 

conhecimento e a coragem para lutar a fim de que o desespero não seja convincente 

e a esperança seja viável. Apesar de parecer uma tarefa difícil para os educadores, 

esta é uma luta que vale a pena travar. Proceder de outra maneira é negar aos 

educadores a chance de assumirem o papel de intelectuais transformadores.  

 

O Coletivo de Coordenadores passou a ser também um espaço de encontro e 

acolhimento aos novos coordenadores, convocados a partir de 2013, que compartilhavam de 

conflitos semelhantes aos vivenciados no início da trajetória desses profissionais na Rede: 

 
Angélica – Eu vejo o trabalho do Coletivo como um trabalho importante e aí entra a 

questão dos novos que entraram na Rede.  Hoje [...], encontraram muita coisa pronta 

e facilita muito a rotina nas unidades escolares, mas a minha realidade mesmo, com 

a experiência de dez anos, hoje, eu me sinto muito mais preparada para enfrentar 

algumas coisas que são propostas na Rede do que há 10 anos. 
 

Tereza – Tem alguns que ainda estão assim meio que assustados, porque a realidade 

da Rede municipal é bem difícil... de colegas que vem, por exemplo, da rede 

particular de ensino ou que [...] terminou a formação e já se lançou e foi aprovado no 

concurso. [...]. Primeiro que poucos são novos, pouquíssimos, muito tensionados por 

um governo que a gente está atualmente, amedrontador, ameaçador e uns que são 

um tantinho mais ousados ou que encontram pessoas ousadas já começam a querer 

buscar a querer entender o que é que está acontecendo e se juntar também nessa luta 

[...], o que eu observo é: estão desamparados e ao acessar o Coletivo, e aí eu fico 

ouvindo das pessoas: “poxa que legal, aqui a gente pode dizer das nossas coisas, a 

gente pode buscar, agora eu estou entendendo o que é que eu tenho que fazer”. Eu 

escutei uma colega outro dia lá pertinho da escola, ela disse: “ô Tereza, eu não sabia 

que o grupo era tão forte assim”. Eu disse: “a gente se constitui um no outro. Então, 

vamos lá!” 

 

As tensões enfrentadas pelas profissionais vão sendo caracterizadas pelas pressões 

sofridas no cotidiano da escola referentes à implementação da política educacional, sem 

reflexão crítica, sem questionamentos por um lado, e por outro a organização coletiva aparece 

mais uma vez como espaço potencial a esse enfrentamento. E, nesse processo de disputa, a 

questão da identidade é vista como algo consolidado para as coordenadoras mais antigas da 

Rede, ainda que nem sempre seja reconhecida pelos demais profissionais. O discurso oficial, 

posto no segundo documento de orientação à prática dos coordenadores pedagógicos, é 

tomado como referência pragmática, a partir de duas interpretações: ora como se a 

constituição da identidade se reduzisse mais uma vez à leitura de um manual articulado à 

postura individual; ora a partir de uma leitura crítica de que essa ação pragmática não garante 

a compreensão e constituição desse papel na Rede. 

 

Afrolaura – A identidade, hoje acredito que todos os gestores [...] saibam qual é o 

papel do coordenador, [...] se não sabe é porque não quer, porque não tem intenção 

de saber, porque foi divulgado. [...] no encontro do Coletivo algumas pessoas que 

vinham com [...] “puxa na escola, eu faço isso”... gente, isso aí é um conflito que a 

gente viveu há dez anos atrás né, mas existe a identidade do coordenador, existe o 
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trabalho que o coordenador tem que fazer, existe um manual, se você ler pelo menos 

o manual já te ajuda em alguma coisa, o resto é postura.  

 

Tereza – O coordenador que chega hoje, por exemplo, vai receber aquele livro, [...] 

aquele compêndio e vai olhar assim e vai dizer: ‘vou fazer o que tem que fazer sem 

muito está se referindo a ele. Não é vivo, o documento não é um documento vivo, 

tem lá referências, mas eu não sinto ele tão vivo e ele é orientado pela Rede, está lá 

no portal: oh coordenador pedagógico acessem esse material, se apropriem desse 

material, é o seu norteador, mas ele ainda falta, não sei se é porque a gente sempre 

fica sentindo falta de tudo, né? E nada nos sacia, mas pode ser por aí também. 

 

Outra participante reafirma a clareza que atualmente existe quanto ao próprio papel e 

continua problematizando a situação em relação aos coordenadores mais novos, ao considerar 

o cenário mais recente da Educação Municipal. Fica explícita a preocupação de como essa 

identidade vem sendo constituída por quem não viveu a trajetória formativa desde 2005, bem 

como a crença de que para muitos profissionais na Rede essa construção ainda não foi 

consolidada, portanto, mostrando mais uma vez o caráter contínuo da mesma: 

 
Rosa – Hoje a gente sabe qual o nosso papel. E aí eu vou dizer que eu acredito que 

os novos coordenadores não, [...] não sei se vou ser clara, mas os novos 

coordenadores que chegaram um pouco depois e que estão chegando nesse 

movimento agora e que não passou por essa construção estão tendo as mesmas 

dificuldades ou piores ainda, porque a gente sabe o que está posto e como está posto 

[...]. Não estão conseguindo compreender a sua função. Eu não sei qual foi a última 

leva de coordenadores que foi chamado, eu não tenho noção, mas assim tem alguns 

coordenadores sim, tem alguns colegas sim, tem alguns gestores sim que ainda não 

sabem ou não querem saber qual é o papel, o perfil e a função nossa de coordenador.  

 

Atualmente, de acordo com as participantes, existe uma tentativa de descaracterização 

do trabalho em coordenação pedagógica, considerando a perspectiva democrática e 

participativa em que vinha se afirmando na Rede, a partir das experiências formativas 

vivenciadas junto às CREs, à formação continuada específica ao coordenador e ao Coletivo de 

Coordenadores Pedagógicos, contudo, mudanças ocorridas a partir de 2013 vão repercutir 

diretamente na perspectiva de atuação desses profissionais, aspecto discutido a seguir.  

 

5.1.3 Subcategoria 3: Perspectiva atual de atuação da Coordenação Pedagógica: 

processos de adaptação e resistência 
 

 O “novo” modelo de gestão, inaugurado no final de 2014, através da Lei n. 8.725 de 

29 de dezembro, modificou a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal do Salvador. 

Essa publicação junto com o Decreto n. 26.298, de julho de 2015, que trata do Regimento da 

SMED, alterou não só a relação hierárquica na Rede, como trouxe consigo a concepção de 

administração a ser implementada – a perspectiva gerencial, a qual deveria ser refletida 

também no interior das escolas.  
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Com a reestruturação da SMED, a perspectiva empresarial de gerir as escolas passa a 

ser o horizonte. As Coordenadorias Regionais, por exemplo, são substituídas pelas Gerências 

Regionais, alterando o perfil de atuação das mesmas, bem como a perspectiva sobre a atuação 

da coordenação pedagógica. Uma das participantes sinaliza para esse fato, buscando 

compreender a articulação entre as mudanças ocorridas na nomenclatura com a ação 

desenvolvida por estes espaços:  

 
Ana – enquanto era CR, a gente via o miudinho da escola, a gente sentava, 

conhecíamos todas as coordenadoras, a gente tinha realmente reuniões mensais [...]. 

Atualmente a gente até tem, mas você vai discutir o pacote pronto. Eu não sei se 

mudar de coordenação regional para gerência regional modificou alguma coisa, 

porque a gente não tem mais coordenador, nós temos gerentes. Eu não sei se isso 

trouxe alguma modificação, mas que trouxe, trouxe mesmo, interessante... as 

reuniões eram pedagógicas[...].  

 

Esse modelo de gestão pauta-se na racionalidade técnica como referência à organização 

do trabalho político-pedagógico nas escolas, cujos processos de burocratização são defendidos 

sob o argumento da melhoria da qualidade da Educação, onde a avaliação e o controle da ação 

pedagógica realizados pelos indivíduos tornam-se intrínsecos. A perspectiva tecnicista retorna 

ao município, afetando o trabalho das coordenadoras pedagógicas e aprofundando o 

descompasso em relação às realidades das escolas, por comprometer sua autonomia:  

 
Rosa – O que eu vejo, o que eu percebo, é que para o órgão central, para quem está 

acima um pouco da gente, nessa nova organização dentro do município tem visto o 

coordenador apenas como... deixa eu ver que palavra eu uso [...], nós não temos para 

eles uma função pedagógica, [...], eles têm uma demanda para escola pronta. Eles 

têm mandado uma demanda pronta pra escola e a gente sabe que as nossas 

realidades... e eu estou dizendo no plural, porque, assim, a escola que eu estou tem 

uma realidade, a escola que Fernanda está tem outra realidade, aqui você está tem 

outra... são realidades completamente diferentes e os pacotes que têm chegado e a 

forma como têm chegado, a gente não tem conseguido dar conta de fazer que 

aconteça e eu acho até bom que a gente não dê conta, porque não atende às nossas 

demandas não atende as nossas necessidades.  

 

Para Giroux (1997), a racionalidade técnica e instrumental desempenha um papel cada 

vez maior na redução na autonomia dos profissionais. Silva e Sampaio (2015) descrevem a 

situação no estado de Goiás. Segundo os autores, ao instituírem os princípios administrativos 

como parâmetro para a gestão do trabalho escolar no Estado, comprometeram a autonomia 

dos coordenadores pedagógicos, isto é, os processos de reflexão crítica acerca das práticas, 

dos valores e das instituições são substituídos por uma forte conotação administrativa, por 

exemplo, do controle das ações docentes e do alcance de resultados educacionais. Os 

profissionais são convocados ao preenchimento de planilhas, construção de gráficos acerca da 
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prática desenvolvida pelos professores, ocupando a maior parte do tempo dos profissionais, 

que passam a colocar em segundo plano a reflexão coletiva acerca das demandas reais da 

escola. 

Em Salvador, a implantação dessa perspectiva administrativa reflete diretamente na 

constituição da identidade das profissionais que passam a se perceber como “tarefeiras” 

(responsáveis por implementar os “pacotes educacionais” e o sistema de monitoramento, 

baseado no preenchimento de instrumentos que fazem pouco ou nenhum sentido pedagógico, 

considerando as necessidades das escolas), ao comparar a trajetória anterior, apontando o 

caráter coletivo das formações como potência, frente ao modelo atual, onde o caráter técnico 

ocupa esse espaço: 

 

Fernanda – Eu sinto que hoje as reuniões são para nós entendermos como funciona, 

como é que vai usar, como preencher, como vai usar, como isso funciona. E vocês 

vão aplicar, de que forma, é como aplicar. Antes nós construíamos juntos, víamos o 

problema fazíamos nosso diagnóstico, temos tantos alunos na GRE que estão pré-

silábicos, temos tantos alunos silábicos [...]. O que é que a gente precisa fazer? Aí 

surgiu o GTAL, aí surgiram tantas outras coisas, formações que a gente foi 

fazendo... grupo de estudo. 

 

Rosa – [...] nós não tivemos mais encontros para sentar, para estudar, para discutir. 

Os encontros são meramente técnicos. É para você fazer isso, isso, isso. A gente não 

tem mais encontros de formação para pensar [...], a gente tem encontro de formação 

e estudo quando a gente tem oferta do Coletivo. Nos últimos anos quem fez 

formação foi o Coletivo.  

 

  

Diante dos relatos, as coordenadoras pedagógicas passaram a ser o alvo principal das 

formações, pois conforme encontramos em Saviani (2009a), essa é utilizada como mecanismo 

para introduzir “novas” práticas no interior da escola. E, nesse caso, as coordenadoras, por 

serem responsáveis pela articulação pedagógica no cotidiano da escola, são eleitas como as 

principais protagonistas junto à gestão escolar, no sentido de garantir a implementação da 

política educacional instituída na Rede. Em relação a isto, Silva e Sampaio (2015, p. 978) 

afirmam que:  

O processo de regulação da gestão do trabalho escolar pautado em princípios 

administrativos gerenciais transfere para o conjunto dos coordenadores pedagógicos 

maior responsabilidade e cobrança. Na prática, há uma intensificação do 

monitoramento, da responsabilização e do controle sobre o trabalho dos docentes, 

submetidos à lógica do planejamento estratégico e dos mecanismos de avaliação de 

desempenho.  

 

O modelo de gestão gerencial, no entanto, encontrou em Salvador um cenário de 

efervescência no que tange às discussões inspiradas nos princípios da gestão democrática e 
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participativa16, afirmada em documentos oficiais como as Diretrizes Pedagógicas 

(SALVADOR, 2006, p. 63): 

 
Essas Diretrizes, portanto, traduzem o resultado de exercícios vigorosos de debates 

sobre a realidade escolar, feitos por seus agentes e representantes. O texto possui, 

por isso, muita plasticidade, tornando-se passível de enriquecimentos, ampliações, 

detalhamentos e, sobretudo, adequações à realidade dos sujeitos, educadores e 

educandos, em seus ‘locus’ de atuação.  

 

As escolas avançavam na organização, por exemplo, dos Conselhos Escolares; maior 

participação nas Eleições de Diretor; Construção do Plano Municipal de Educação e dos 

Projetos Políticos Pedagógicos nas escolas, incidindo tanto nas reflexões quanto na atuação 

dos profissionais. Quando a perspectiva tecnicista adentrou as escolas, de acordo com os 

relatos, encontrou uma reação importante dos profissionais, que percebiam tais diferenças. O 

processo de resistência encontrou nos argumentos institucionais (documentos oficiais) o 

aporte necessário aos questionamentos. Diante dos pacotes educacionais e da perspectiva 

mecânica da atuação profissional, os processos de adaptação e resistência aprofundam a 

tensão na Rede, especialmente no cotidiano das escolas: 

 

Rosa – Então, se você chega com um pacote pronto, com um classificador todo 

arrumadinho “é para fazer isso, isso, isso, isso”, mas na minha escola não tem 

condição de fazer isso, eu não vou fazer, porque esse meu empoderamento, toda essa 

minha construção... eu tenho condição de dizer e muitas vezes eu digo ao pessoal 

[...] “não se desespere, a gente tem que fazer, vai fazer, mas se não der para fazer, 

não vai fazer, porque tem uma outra demanda, tem outra questão”.  

 

Ao mesmo tempo em que a escola se sente pressionada a responder às demandas 

burocráticas, encontra tanto na dimensão do cotidiano escolar (na reflexão crítica acerca das 

condições objetivas para implementar as demandas do órgão central) quanto na dimensão da 

própria identidade ocupacional (a trajetória de construção coletiva vivenciada anteriormente), 

argumentos necessários para enfrentar as exigências instituídas, evidenciando o processo de 

resistência no cotidiano escolar. Na maioria das vezes, as exigências burocráticas são 

interpretadas pelas participantes como sem sentido, causando incômodo e mal-estar expresso 

                                                           
16 A Rede havia passado por uma gestão municipal (oito anos), que trazia no seu primeiro slogan a ideia de 

Prefeitura de Participação Popular (2005).  A Secretaria Municipal de Educação, Esporte Cultura e Lazer, na 

época, seguia, de certo modo, essa orientação, que era caracterizada, por exemplo, pela proposta de construção 

coletiva de documentos que se tornariam referência na Rede, por representação: as Diretrizes Pedagógicas do 

município, bem como o Plano Municipal de Educação. A perspectiva de troca de experiências pedagógicas pelos 

educadores também ganhou relevância nessa gestão. As Coordenadorias Regionais além de estabelecerem a 

comunicação entre o órgão central e as escolas, passou a realizar muitas iniciativas de formação junto aos 

educadores, com certa autonomia, considerando demandas específicas das escolas situadas em cada região da 

cidade, processo já descrito ao longo do trabalho. Quanto à formação continuada para coordenadores 

pedagógicos, que durou um ano e três meses, também nasceu nesse contexto. 
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nos discursos, pois percebem o descompasso entre o que é solicitado e as decorrências 

práticas a posteriori: 

 

Rosa – [...] eles (SMED) criaram [...] um ambiente virtual, onde os professores têm 

colocado [...] os dados de escrita dos alunos, por unidade. [...] a ideia é que não seja 

só levantamento de escrita, mas que outros dados também sejam anexados para que 

eles possam ter acesso aos dados de como está caminhando a escola, de como está 

fazendo, mas a gente sabe que esses dados são dados muito frios. A gente vai 

colocar lá aluno X está pré-silábico, está no terceiro ano, é repetente três, quatro, 

cinco vezes e aí vai cair em cima do professor, vai cair em cima da escola. Mas, foi 

feita uma análise para ver porque esse aluno realmente está repetindo por três anos? 

Qual a situação desse aluno? Então, esse olhar quem tem sou eu, coordenadora, é o 

professor que está na escola, é a gestão quando ela tem um olhar pedagógico [...], 

mas ele, [...] instituição, eles não querem isso, querem os dados frios e só. Então 

esse SIGEL é um dado frio. [...] dados e resultados frios. [...] quando a gente tinha 

os encontros junto com a CRE, que a gente levava esses dados, a gente pensava o 

cunho pedagógico para ajudar essa turma. O que vai ser feito para ajudar esse 

professor.  

  

Essa perspectiva confere aos profissionais a responsabilidade pelos resultados. Tudo o 

que não corresponder ao receituário torna-se responsabilidade dos indivíduos que não foram 

competentes o suficiente para colocar o manual em prática, perspectiva discutida por Souza 

(2014) ao abordar a questão da “incompetência docente”, como um argumento ideológico que 

desvia a atenção dos reais problemas da educação. Os dados frios, aos quais se remete a 

participante, exemplificam as características dessa perspectiva educacional centrada na 

avaliação e controle, com vistas a devolver à escola a responsabilidade pelo seu próprio 

fracasso, fortalecendo os processos de culpabilização dos indivíduos, como se a escola 

estivesse deslocada da sociedade, da intencionalidade institucional e das condições objetivas 

produzidas por esta, conforme discussão encontrada em Patto (2008). 

E uma das primeiras medidas para garantir esse mecanismo de controle na realidade 

de Salvador, foi ampliar a estrutura hierárquica nas GREs, substituindo a maioria das 

Coordenadoras Pedagógicas Regionais (educadoras da Rede Municipal) por Gerentes (sendo 

que oito dos 10 que assumiram o trabalho nas Regionais eram formados em outras áreas, que 

não Educação), situação observada por uma das participantes, com anuência das demais: 

 

Rosa – [...] uma coisa é quando você tem um olhar pedagógico, tem uma formação 

pedagógica e assume esse lugar. Outra coisa é quando você é um administrador, é 

um cargo político e você vai assumir esse lugar. Que contribuição você traz para 

esse grupo de coordenadores, para esse grupo de pedagogos, se você não tem a 

formação, se você não tem essa experiência. Então assim, as nossas CRs [...] quem 

estava à frente eram pedagogas, eram pessoas que vinham da própria Rede, que já 

conheciam a realidade da Rede. Então, você traz alguém de fora, que não tem essa 

realidade, que não sabe para que lado vai e coloca para gerir esse espaço.  
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Embora uma parte das Coordenadoras Pedagógicas Regionais permanecesse no cargo, 

sua ação passou a estar subordinada ao Gerente Regional, responsável por implementar a 

política educacional vigente.  

Ainda considerando a questão da hierarquia no interior da escola, outro aspecto que, 

segundo as participantes, vem incomodando, e dialoga também com o aspecto da identidade 

dessas profissionais, é o atual discurso oficial acerca da relação entre gestão e coordenação, 

conhecido pelo termo de dupla-gestora.   

 

Rosa – Dupla gestora é gestão e coordenação, esse discurso oficial tem me 

incomodado e eu tenho dito que eu não tenho dupla gestora [...] eu sou coordenadora 

da escola, você quer falar com a gestora peraí que eu vou chamar a gestora, porque a 

gestora por lógica e por lei fica três anos e eu não, eu sou coordenadora [...]eu estou 

coordenadora desde quando assumi nessa mesma escola, já passaram três ou quatro 

gestões, mas a coordenadora sou eu, eu não sou dupla gestora. Então, esse é um 

discurso oficial que tem me incomodado, eu tenho dito não a esse discurso [...]  

 

A nova nomenclatura revela a tentativa de afirmar esses profissionais como parte da 

gestão escolar, e, de maneira sutil, reconduzi-los (ainda que pela via do discurso e das 

atribuições) à posição de técnico, com vistas a controlar a ação pedagógica realizada na 

escola, retomando de certo modo a posição de inspetor escolar, fiscais de professor, conforme 

relato:  

Angélica – A gente tem que ter muito cuidado com essa questão de muitas 

demandas, [...] porque a gente está também recebendo atribuições que nos torna 

fiscais do trabalho do colega. Eu tenho muita preocupação quando eu vejo muitos 

levantamentos, muitos monitoramentos para saber se professor está aplicando 

determinada sequência didática. Eu acho que a gente precisa ter muito cuidado e 

entendimento da nossa função, nós somos colegas, nós somos articuladores do 

grupo, nós somos lideranças também desse grupo.  E a gente precisa ter muito 

cuidado para não passar a mão na cabeça e fingir que as coisas estão acontecendo 

sem acontecer, mas ter cuidado.  Eu tenho muita preocupação com o novo termo [...] 

dupla gestora. Essa dupla gestora, já me levantei em reunião de GR e disse eu não 

sou dupla gestora, meu gestor tem a dupla dele que é a vice-diretora. Eu sou 

coordenadora pedagógica, a minha função é ser Coordenadora Pedagógica. “Ah, 

mas você é gestora da aprendizagem”. Eu não sou gestora da aprendizagem, eu sou 

coordenadora pedagógica, que ajudo na gestão da aprendizagem, que é função 

também do gestor. Então a gente tem que ter muito cuidado com as demandas que 

estão vindo [...] da escola via GR, via secretaria, para que a gente não [...] perca a 

nossa essência e acabe, por conta dessa sobrecarga, [...] agindo como fiscais dos 

colegas. 

 

Ao que parece, a tentativa de rotular as coordenadoras como dupla gestora, 

diferentemente da perspectiva de colaboração entre gestor e coordenador, pautada no 

documento de orientação à prática de coordenação, traz consigo um sentido de afirmação de 

uma hierarquia no interior da escola, com vistas a responder pela implementação da política 

educacional junto aos professores, na perspectiva da racionalidade técnica de aplicação de 

manuais, como se esses fossem cargo comissionado ou mesmo membro eleito, cuja pressão 
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para que se cumpra a burocracia educacional soa com mais força, gerando conflitos nas 

relações. 

Portanto, a constituição da identidade profissional dos coordenadores pedagógicos 

continua no terreno em disputa, agora, diante da tensão entre dois discursos institucionais que 

não conseguem estabelecer pontos de encontro, pois são contraditórios: o primeiro, posto na 

publicação destinada aos coordenadores, afirma a atuação desse profissional, pautada em 

princípios democráticos e participativos, onde as dimensões de articulação, formação e 

transformação se dará a partir da construção coletiva, no espaço da própria escola. Além de 

afirmar que a prática dos coordenadores deve ser orientada pelo Projeto Político Pedagógico 

como um objetivo a ser perseguido, bem como pelos Planos de Ação e Formação organizados 

coletivamente na escola.  

As orientações atuais afirmam muito mais a racionalidade técnica, como horizonte da 

prática desses profissionais, onde os mecanismos de avaliação e controle devem ser 

conduzidos pelos mesmos e orquestrados por empresas e consultorias contratadas, 

recuperando, de certo modo, a perspectiva de inspeção e supervisão presentes na trajetória 

inicial dessa profissão na Rede. Contudo, os processos de resistência também vão se impondo 

a esse novo cenário.  

 

Quelli – uma trajetória dolorosa viu, difícil, de muitas lutas, embates e vitórias. 

Tivemos vitórias e estamos correndo atrás. Aí parece que novamente nos 

esqueceram, nos deixaram de canto e aí querem trazer com essa nova roupagem de 

dupla gestora, que na verdade não somos. Eu acho que não temos ainda o nosso 

lugar, qual é mesmo a importância desse coordenador na unidade de ensino?  Por 

que eu falo isso, porque tudo só chega para gente depois e se nós não corrermos 

atrás... ficou sabendo porque o professor informou, ficou sabendo porque alguém 

soube primeiro da gerência ou lá de dentro da SMED. Então assim, sempre estamos 

sendo deixados para depois, mas nas cobranças somos os primeiros, então ainda não 

me sinto valorizada na Rede nesse sentido, não é questão só salarial, mas é questão 

de um profissional que é importante, fundamental na unidade de ensino, não é? 

 

Assim, a identidade do coordenador pedagógico continua se constituindo em um 

terreno em disputa e essa não está deslocada do próprio projeto de sociedade, que, em se 

tratando da realidade brasileira, encontra-se em meio a retrocessos, especialmente na área de 

educação. A formação continuada ocupa um papel importante ao ser utilizada para a 

afirmação de políticas educacionais, também atravessa a constituição da identidade dos 

profissionais que a constroem, situação característica da Educação Municipal de Salvador. A 

trajetória reconstruída pelas participantes na próxima subseção evidencia os processos de 

descontinuidade das propostas de formação e desvalorização do acúmulo pedagógico da 
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Rede, provocando o acirramento nas disputas entre as prescrições institucionais e a vida 

cotidiana das escolas. 

 

5.2 CATEGORIA 2: TRAJETÓRIA DA FORMAÇÃO CONTINUADA NA REDE: TENSÃO 

ENTRE O INSTITUÍDO E O INSTITUINTE 

 

A discussão sobre a trajetória da Formação Continuada na Rede foi um tópico que 

mobilizou bastante as falas das participantes da pesquisa – encontro no qual a trajetória das 

formações foi remontada, a partir de materiais didáticos adquiridos pelo município de 

Salvador, entre outros. Foi possível conhecer concepções defendidas pelas coordenadoras 

pedagógicas acerca da formação continuada, e, em especial, percepções da trajetória, de um 

pouco mais de 10 anos de oferta na Rede. A tensão entre o instituído e o instituinte atravessou 

todo esse percurso, principalmente quando houve o confronto entre aspectos do discurso 

oficial (através da análise de documentos referentes a essa questão pelas participantes) e a 

realidade vivenciada no cotidiano escolar, revelando movimentos de adaptação e resistência, 

diante das propostas pedagógicas a serem implementadas. Outra questão que se constituiu 

relevante no discurso das participantes foi a relação entre formação continuada e valorização 

profissional. Desse modo, a segunda categoria foi organizada a partir de três subcategorias: 

Formação Continuada: concepções; Formação Continuada na Rede: processos de adaptação e 

resistência; Formação Continuada e Política de Valorização Profissional: entre lutas e 

conquistas. 

 

5.2.1 Subcategoria 1 – Formação Continuada: concepções  

 

Conforme discutimos anteriormente sobre Formação Continuada: reflexões de 

inspiração crítica, algumas concepções são encontradas ao longo da história da educação 

brasileira, dentre as quais se destaca a versão de que essa serviria como complementação à 

formação inicial, sob o argumento de que algumas lacunas eram observadas nos diversos 

currículos do curso de Pedagogia, além da afirmação de que a necessidade de formação se 

coloca como uma condição intrínseca aos profissionais cuja atuação tem no conhecimento, 

seu principal objeto (SAVIANI, 2009a).  

O segundo aspecto pode ser encontrado nas Diretrizes Pedagógicas da Educação 

Municipal de Salvador, onde a formação continuada é apresentada como um de seus eixos 

norteadores “por ser considerada como uma condição intrínseca ao trabalho e ao bom 
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desempenho profissional do docente, elevando sua autoestima e sua excelência como gestor 

de ensino” (SALVADOR, 2006, p. 11). 

 Por outro lado, Souza e Sarti (2014) apontam argumentos que têm fundamentado a 

concepção de formação docente, observada nos últimos anos. Segundo as autoras, é percebida 

como parte de um mercado que vem sendo consolidado a partir de dois argumentos centrais, 

encontrados tanto nas produções de especialistas nacionais e internacionais, quanto nos textos 

de aporte legal. O primeiro se refere à centralidade dos professores nas sociedades 

contemporâneas; e o segundo, à relação entre a qualidade dos sistemas públicos de ensino e a 

qualidade da formação docente. Segundo Nóvoa (2014, p. 23), nos programas de ação política 

ou nos discursos reformadores, nos documentos dos “especialistas” ou na literatura produzida 

pelos investigadores: 

` 
[...] reencontramos sempre as mesmas palavras, repetidas uma e outra vez, sobre a 

importância dos professores nos “desafios do futuro”. Ou porque lhes cabe formar 

os recursos humanos necessários ao desenvolvimento econômico, ou porque lhes 

compete formar as gerações do século XXI, ou porque devem preparar os jovens 

para a sociedade da informação e da globalização, ou por qualquer outra razão, os 

professores voltam a estar no centro das preocupações políticas e sociais. 

  

 A concepção de educação como mercadoria, atravessa também o aspecto da formação 

continuada, acompanhando os sentidos de que a escola precisa formar sujeitos que possam 

atender às expectativas impostas pelas sociedades contemporâneas. Essa concepção de 

mercado, muitas vezes, além de colocar a atuação dos profissionais da escola como aspecto 

central à qualidade da educação, tem transformado aquilo que poderia se constituir como 

espaço de reflexão e autorreflexão crítica – a escola, em locus de aplicação de políticas 

educacionais, que se convertem muito mais em Programas de Governo, desconectados da 

realidade das escolas, ignorando, por exemplo, o acúmulo e os potenciais de crítica e criação 

por parte das pessoas que constroem esse espaço. Conforme encontramos em Saviani (2009a) 

e Maués (2014), a oferta de formação continuada está intimamente relacionadas às reformas 

educacionais, em outras palavras, são demarcadas por intencionalidades econômicas, políticas 

e sociais, consequentes do projeto de sociedade hegemônico – capitalista.  

Trata-se de um mercado rentável, que vem mobilizando muitas instituições e pessoas a 

investir nesse grande negócio, realidade refletida por Nóvoa (2014, p. 26), a partir da análise 

do cenário europeu, citando essa construção também nos Estados Unidos. O que caracteriza 

esta como uma tendência internacional. De acordo com as palavras do autor: 

 

Na Europa, os 4 milhões de professores constituem um “mercado” altamente 

cobiçado. Não espanta, por isso, que se utilizando os mais diversos argumentos 

(racionalização, eficácia, flexibilidade, excelência etc.) se esteja, simultaneamente, 
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desmantelando as escolas superiores e universitárias de formação de professores e 

tentando colocar sob “gestão privada” a oferta de formação dos centros de 

professores.  

 

Faz-se necessário retomar, aqui, a lógica que tem atravessado os processos de 

formação continuada na constituição desse mercado, para analisarmos a realidade da 

educação de Salvador. A racionalidade técnica tem oferecido dispositivos importantes à 

elaboração de produtos educacionais, que, na maioria das vezes, se constituem em pacotes 

educacionais, isto é, um conjunto materiais e serviços que justificam os valores exorbitantes 

empregados pelas gestões e, ao mesmo tempo, impõem o sentido de controle sobre as práticas 

educacionais, a partir de sua implementação. Os pacotes educacionais são constituídos em sua 

maioria por materiais didáticos para alunos e apoio ao professor; formação continuada, além 

dos mecanismos de avaliação e controle dos resultados, através de sistemas de 

monitoramento.   

A formação continuada é um adereço importante nos pacotes, afinal, se torna 

responsável pelo processo de convencimento e capacitação dos profissionais quanto ao uso 

dos materiais consumidos pelos governos. Em outras palavras, passa a ser a grande 

responsável por tornar efetiva a implementação de determinados programas e projetos, 

supostamente com vistas a sanar o problema da (baixa) qualidade da educação. 

 Além disso, como afirma Souza e Sarti (2014), embora os “modismos discursivos” 

apontem para uma perspectiva de formação continuada centrada na ideia do profissional 

reflexivo, a relação entre o discurso oficial e a prática institucional vem apontando muito mais 

para a consolidação do mercado da formação, centrado na lógica da racionalidade técnica, 

posta nos pacotes educacionais consumidos por estados e municípios. 

Tratando-se da realidade de Salvador, a partir da análise documental e dos discursos 

das participantes, encontramos a tensão entre a concepção de formação continuada afirmada 

nos documentos oficias e a experiência vivenciada no cotidiano das escolas. As Diretrizes 

Pedagógicas da Educação municipal afirmam a perspectiva de formação centrada na prática 

docente, com vistas à formação de profissionais reflexivos e críticos, capazes de solucionar 

problemas identificados no cotidiano da escola, acompanhando a tendência mais atual de 

pensar a formação. Nóvoa (2014) apresenta uma crítica ao modo como a retórica do 

“professor reflexivo” vai, inevitavelmente, sendo incorporada pelos grupos científicos e 

instituições universitárias, mantendo a lógica de que uns elaboram para outros executarem.  
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Nesse viés, e segundo as Diretrizes Pedagógicas da Rede (SALVADOR, 2006, p. 11),  

 

A formação continuada implica validar as experiências construídas no contexto da 

sala de aula, assim como, ampliá-las nos momentos formais de estudo e 

sistematização das interpretações sobre os percursos profissionais experimentados 

pelos docentes.  

 

Contudo, Nóvoa (2014) e Contreras (2012) questiona o quanto esse discurso tem se 

constituído retórico diante das práticas em formação continuada empobrecidas, esvaziadas de 

reflexão e construção. 

Ao longo da pesquisa de campo, tanto nos encontros do Grupo Reflexivo, quanto nas 

entrevistas individuais, à medida que se recordavam da trajetória de Formação na Rede, 

concepções de formação continuada eram reveladas pelas participantes, aproximando-se do 

discurso oficial pautado nos documentos oficiais. Tais concepções são tomadas como 

referência ao trabalho desenvolvido pelas profissionais na escola, além de aparecer como 

expectativa de que se tornem fundamentos das propostas institucionais. A concepção 

defendida pelas participantes, posta também nos documentos oficiais, ancorou a crítica das 

profissionais diante das ofertas de formação continuada promovidas pela Rede, quando se 

distanciavam de tais expectativas. 

O primeiro aspecto presente na concepção de formação das participantes é que essa 

deveria estar centrada na prática pedagógica dos professores. As demandas do cotidiano 

dariam o contorno aos aspectos a serem transformados em pauta de formativas: 

  

Rosa – a formação da gente é no nosso dia a dia, na nossa prática, o que tem de 

demanda, o que tem de necessidade nossa, [...] que às vezes eu percebo, ou que os 

professores pedem. [...]. Pediu alguma coisa... a gente vai estudando nessa linha. 

Então, a formação da gente acontece nesse sentido [...]. 

 

A concepção de formação também está presente no documento de orientação à prática 

do coordenador pedagógico, o qual assume a Epistemologia da Prática como caminho teórico-

metodológico para pensar a Formação Continuada na Rede, considerando “as dimensões 

pessoal e profissional dos educadores e a escola como um lócus privilegiado de 

aprendizagem” (SALVADOR, 2012, p. 13). 

A epistemologia da prática vai sendo afirmada pelas participantes ao longo dos 

encontros, demonstrando que o discurso instituído tanto nas Diretrizes Pedagógicas, quanto 

no documento de orientação aos coordenadores pedagógicos faz parte do repertório de 

concepções defendidas por elas. Essa concepção de formação sugere o fortalecimento da 

autonomia da escola e da concepção de professor reflexivo defendida por diversos autores já 
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mencionados neste trabalho. Contudo, a falta de condições objetivas e apoio institucional para 

que de fato a formação cumpra o objetivo de contribuir para o fortalecimento da autonomia da 

escola e das práticas de reflexão coletiva, pode transformar esse discurso em efêmero, onde a 

formação passa a ser mediada para garantir respostas imediatistas frente a situações do 

cotidiano, conforme encontramos em Contreras (2012) e Pimenta (2006), sem que de fato se 

constitua em espaço de reflexão e autorreflexão crítica, voltada para a contradição, resistência 

e experiência, perspectiva defendida nesse trabalho (ADORNO, 2012). Uma das participantes 

revela como a organização da formação continuada se dá na escola e sob quais condições:  

 

Tereza – eu tenho um grupo que gosta de estudar, [...] a gente se organiza no início 

do ano, na pré-jornada. Logo se elege temas que é de interesse de todo mundo e esse 

ano a gente está com muita preocupação com o aumento da violência [...]. Então a 

gente escolheu alguns temas [...].  Como a gente vai estudá-los? Buscar parceria, 

buscar alguém [...] a gente tá tentando dar conta. Nesse momento a gente está 

tentando [...], pensando em como socializar [...]. Esse mês de março, a gente não 

conseguiu. Tudo planejadinho, tínhamos uma pessoa que ia falar [...], a gente divide 

assim [...] Tereza quem vai fazer a formação? [...] vai pensar naquele conteúdo? 

Buscar material? E no dia a gente vai fazer o nosso momento de formação. Se dá 

para chamar alguém ok, com mais propriedade, que estuda aquele assunto, ok. Se 

não dá, somos nós por nós mesmas. Aí no próximo já são vocês duas, vão 

pensando refletindo a nossa formação, [...] porque o grupo se dispõe a isso [...] tá 

todo mundo meio inquieto, estudando. 

 

O discurso da participante mostra a disposição das profissionais em refletir 

coletivamente sobre questões do cotidiano da escola, mas também revela a ausência de apoio 

institucional às formações propostas e desenvolvidas pela própria escola, destacada no final 

do trecho pela expressão “somos nós por nós”. Outro aspecto que podemos destacar a partir 

desse trecho é que o espaço de formação continuada tem sido afirmado coletivamente, e esse 

tem sido voltado para as necessidades da escola, além de ocorrer dentro desse locus. A 

compreensão por parte das coordenadoras parece estabelecer conexão tanto com o discurso 

instituído quanto com o campo que discute esse aspecto na perspectiva crítica.  

Contudo, esse tipo de compreensão se constitui em uma linha tênue: ao identificarmos 

a preocupação das participantes com a reflexão sobre a prática, ancorada na necessidade da 

escola, essas podem se desconectar de reflexões mais amplas, situando a escola e os 

fenômenos relacionados a ela ao contexto mais amplo – o sistema educacional. Nesse sentido, 

Prada (2010) afirma que a perspectiva de formação centrada na prática pode incorrer no risco 

de centralizar as ações nos indivíduos, responsabilizando-os pela a garantia da qualidade da 

educação, ao colocar as condições objetivas em segundo plano, de modo que a prática pode 

ser tomada como um fim em si mesma.  
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A epistemologia da prática tem sido apropriada pelo mercado. O discurso 

mercadológico atual, portanto, aponta a necessidade de que o profissional formado tenha o 

perfil marcado pelo caráter proativo, isto é, capaz de solucionar problemas imediatos. Em 

outras palavras, o sentido de autonomia e reflexão vai dando espaço ao discurso de 

competências e habilidades, e na realidade educacional brasileira, a serviço de gerir o caos, 

contexto em que a maioria das escolas públicas está inserida. Essa intenção, ao que parece, 

vem atravessando as políticas públicas de formação continuada espalhadas dentro e fora do 

país. 

Por outro lado, a perspectiva crítica de pensar a educação vai reconhecer o espaço 

coletivo da escola também como potencial a reflexões críticas capazes de mobilizar processos 

de transformações no cotidiano da escola. Patto (2008) afirma que a formação na escola deve 

possibilitar que contradições e tensões sejam tomadas como conteúdo a ser refletido 

criticamente, reconhecendo dimensões mais amplas da política educacional, contribuindo para 

romper com os processos de naturalização do discurso do fracasso escolar, no qual a 

culpabilização dos profissionais se constitui uma de suas dimensões. Além disso, é possível 

afirmar, a partir da leitura de Souza (2014), que a formação nessa perspectiva pode se 

constituir também como elemento importante ao enfrentamento do processo de culpabilização 

docente alicerçado pelo argumento ideológico da “incompetência docente”. Coadunando com 

essas ideias, os profissionais são reconhecidos e valorizados como intelectuais, sem que se 

percebam como o principal responsável pelo “sucesso” da escola, mas como parte importante 

na construção desse espaço. 

Os processos de sucateamento das escolas municipais de Salvador vão sendo 

evidenciados pelas participantes, produzindo um efeito de consciência sobre a produção 

institucional do fracasso escolar, rompendo, por exemplo, com a lógica da estigmatização e 

culpabilização docente pela (baixa) qualidade da educação, ao compreenderem a engrenagem 

como uma articulação feita para a escola não dar certo, como encontramos no discurso de 

uma das participantes ao refletir sobre a relação entre a formação e a qualidade da educação: 

 

Fernanda – a escola parece que está sendo feita para não dar certo. Então, toda a 

engrenagem emperra, parece que bota um parafuso para não rodar, bota uma coisa 

para emperrar, mas você precisa justificar isso para a sociedade, o porquê não está 

dando certo, por que os alunos não estão aprendendo. Certamente não é o prefeito 

quem vai dizer a culpa é minha, porque as escolas estão sucateadas porque eu faço 

uma reforma para tirar fotos e fica lá uma bagaceira, não funciona. Tem que 

suspender aula, colocar menino na sala do outro. Faz aquela confusão e ninguém 

aprende nessa confusão, porque falta água, porque falta merenda, porque falta tudo 

que é básico, que uma escola precisa para funcionar. Falta o material, porque falta o 

livro. Então, ela é feita para não funcionar, mas não é para responsabilizar quem 
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deveria ser responsável, ser responsabilizado. Ela é feita para não funcionar e agora 

vamos achar o culpado, porque precisa ser justificado esse não funcionamento, 

precisa ser justificado.  E quem é que vai justificar?  Fica com a parte mais fraca. 

Quem é que vai dizer que a culpa não é do professor? O pai do aluno vai dizer que a 

culpa não é do professor? Se é ele que está na sala de aula com o menino, se é a 

diretora que está na escola, se é a coordenação que está lá para orientar.    

 

A percepção da responsabilização dos indivíduos que vivem a escola pelo fracasso da 

educação, como uma construção intencional, aponta para a importância de espaços coletivos 

de formação, que permitam que as tensões e contradições das experiências venham à tona, 

conforme defende Patto (2008). As participantes da pesquisa afirmam o caráter coletivo como 

fundamental à formação. 

Além do aspecto da reflexão coletiva sobre a prática docente, para as participantes a 

formação continuada precisa se dar na articulação entre teoria, prática e realidade. Elas trazem 

para o termo realidade o sentido das condições objetivas para realização da prática, que, por 

sua vez, precisa ser orientada pela teoria. Elas acreditam, portanto, que a formação não pode 

ocorrer a partir de fórmulas prontas, mas pela mobilização da criação, da construção coletiva 

pelos profissionais: 

Tânia – os professores queriam [...] ser encantados, queriam ser despertados, eles 

queriam acreditar. Eu me lembro de uma professora que é muito tradicional lá na 

escola, [...] foi logo quando eu cheguei, ela ficava muito motivada. Ela se 

desequilibrou, ela saiu da zona de conforto e ela foi experimentar o material 

produzido, ela teve resultado, ela trazia para mim nos encontros e eu 

complementava. Ela buscava mais, ia para a formação mobilizada, passava aquele 

sábado lá, mesmo cansativo, com um monte de demandas, mas eles iam porque eles 

sabiam que existia a teoria aliada à prática e à realidade, era um tripé. Não era 

teoria e prática, que não cabe aqui, é para escola tal. Tem que caber para senzala, pra 

casa grande e pra casa de farinha (risos) porque a minha no meu caso é a casa de 

farinha. Então era assim a teoria, a prática e a realidade [...]. 

 

A concepção de formação defendida pelas profissionais coaduna com a perspectiva de 

Giroux (1997), ao tratar os professores como intelectuais capazes de produzir conhecimento 

com vistas a transformar a realidade. Uma das participantes destaca a importância dessa 

articulação ao se referir à motivação dos professores diante de uma proposta de formação 

ofertada pela Rede:  

Tânia – O professor sentia que ele estava construindo algo, ele pegava o material, 

ele discutia, ele falava, ele ia lá, pegava um jogo, vivenciava, ele tinha ideia, juntava 

com a do outro, juntava com a do outro: “Olhe lá na escola a gente faz assim” [...] o 

conteúdo que estava sendo trabalhado ali, ele podia passear por várias experiências, 

alcançando resultados. Então, esse professor vinha motivado. 

 

As participantes apontam como fundamental a contextualização de questões teórico-

práticas à vida da escola, reconhecendo as necessidades das mesmas por um lado e, por outro, 
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os potenciais de transformação. É importante destacar, ainda, nesse ponto, que a articulação 

entre os aspectos teórico-práticos com a realidade das escolas, além de indicar o potencial de 

crítica aos modelos pedagógicos engessados, que não cabem na realidade heterogênea das 

unidades, pode mobilizar reflexões em torno das condições objetivas fundamentais a todas 

elas, para que as propostas construídas coletivamente sejam viabilizadas. Esse parece ter sido 

um acúmulo teórico importante das profissionais acerca do sentido da formação e do modo 

como esta deveria ser construída na Rede. 

Contudo, com as mudanças decorrentes da nova organização da jornada de trabalho 

dos professores na Rede Municipal de Ensino de Salvador, a partir de 2015, um novo desafio 

se coloca a essas profissionais: a substituição da Atividade Complementar Coletiva por 

Atividade Complementar Individual, aprofundando os processos de fragmentação no interior 

das escolas. 

Os coordenadores pedagógicos passam a reunir-se com cada professor 

individualmente, ou a depender do porte da escola (que tenha maior número de professores) 

em pequenos grupos. Se, por um lado, a mudança na jornada de trabalho dos profissionais 

significa um avanço, já mencionado, pois o professor passou a ter um 1/3 de sua carga horária 

destinada, entre outras coisas, ao processo de formação, essa mudança contraditoriamente 

significou a retirada daquilo que antes era defendido como princípio pelo próprio discurso 

oficial – o espaço coletivo de formação, fragilizando os processos de questionamento no 

interior da escola por um lado e, de certo modo, facilitando a imposição de consensos pela 

institucionalidade, refletida pelas coordenadoras pedagógicas: 

 

Rosa – [...] a riqueza do debate é muito maior quando estamos nós... [a participante 

aponta para o grupo reunido na sala]. 

 

Fernanda –  Com certeza. 

 

Rosa – ... do que quando estamos nós duas sós. Então, tem uma riqueza diferente no 

debate, na construção. Eu vou refletir muito mais nessa discussão, quando eu tenho 

debate, do que quando estamos somente nós duas. A coisa é bem calminha, porque 

eu digo e ela ouve. Ela vai dizer que sim, ou vai dizer que não. Está muito calmo, 

muito tranquilo. Esse é o discurso oficial, as coisas precisam estar apaziguadas, 

calminhas, amarradas. Isso é uma das coisas. 

 

 Patto (2008) afirma que o espaço coletivo da escola precisa permitir a crítica. Isto é, 

as contradições e os conflitos são considerados conteúdos importantes aos processos de 

transformação. Avaliando essa reflexão, o novo formato de AC vai na contramão dessa 

intenção, pois a orientação é de que a formação continuada aconteça na dimensão individual, 

mais fragmentada. Desse modo, tensões são impostas às profissionais por essa nova condição 
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da Rede, e vai reverberando na atuação das mesmas, tensionando o sentido de formação 

continuada, defendida por elas. As coordenadoras precisam ser convencidas pela 

institucionalidade de que a alternativa atual também deve ser concebida como espaço de 

formação, sendo a única alternativa possível a esse modelo:  

 

Afrolaura – Eu, diante desse modelo da reserva, [...] tive que repensar meu conceito 

de formação continuada, porque para mim formação continuada era aquele momento 

que tinha todo mundo, todo mundo falava... e, hoje, [...] uma coordenadora da CR 

perguntou: “você está fazendo formação continuada.  Não é uma formação quando 

você senta e faz o AC com o professor? Você está fazendo formação”. [...] eu só vim 

acreditar mesmo nesse conceito de formação continuada, quando ela virou para mim 

e disse isso do modelo antigo, mas semanalmente, ou quinzenalmente tem os 

momentos importantes de discutir demandas e a solução de problemas [...] Eu acho 

que só mudou o conceito na minha mente [...]. 

 

Contudo, ainda existe um conflito muito grande das participantes diante desse sentido 

de formação, ao destacarem a importância tanto da dimensão coletiva, quanto individual aos 

processos formativos. Elas reconhecem as duas formas como momentos distintos, igualmente 

importantes e necessários às reflexões mediadas no cotidiano da escola. Podemos observar 

esse posicionamento através das marcas do discurso a partir dos termos “também” na fala de 

Fernanda e “apenas” em Tereza, logo no início da fala da participante: 

 

Fernanda – Eu entendo também a formação continuada [...] não só esses momentos 

gerais. Quando o professor traz uma questão, uma dificuldade, entra na sala e 

discute com você e pensa: como é que você está fazendo... tente dessa, planeje dessa 

forma. Você está fazendo uma formação continuada. Você está em uma discussão 

sobre prática, isso é formação continuada. Você vai ouvir a opinião do professor, 

[...] você está ali discutindo várias coisas, dando várias sugestões, pensando em 

várias questões para ajudar aqueles alunos [...] e não deixa de ser rico, de repente até 

mais rico do que se você tivesse escrito um monte de coisa, faça isso faça aquilo. 

Surgiram tantas coisas, foram pensadas tantas coisas e depois o professor vai lá e 

diz: “Fernanda [...] não é que deu certo [...]”. Eu não tinha pensando, não tinha 

planejado aquele momento para isso, foi uma demanda que surgiu e [...] eu acredito 

que isso também é formação continuada. (grifos nossos). 

 

Tereza – A formação continuada não é aquele momento apenas da formalidade de 

sentar e estar... exaustivamente estudando, isso é fundante, é claro, mas esses outros 

momentos [...] de sentar com o planejamento do professor, como espaço de 

formação. (grifos nossos) 

 

Embora o espaço de formação continuada, a partir das demandas específicas dos 

profissionais, seja afirmado como necessário, a opção da gestão municipal, ao implantar a 

Reserva de Jornada, não priorizou a condição coletiva de organização da escola e de 

formação, conforme é afirmado nos documentos oficiais como princípio e método. Desse 

modo, é possível identificar, atualmente, uma contradição importante entre o discurso oficial 
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encontrado nos documentos de orientação ao trabalho pedagógico na escola e a ação 

institucional que passou a inviabilizar esse modo de organização no cotidiano da escola. 

Outro aspecto observado em relação à oferta da formação continuada é que além das 

coordenadoras pedagógicas defenderem a importância dessa construção ocorrer no interior da 

escola, também é reivindicado que o espaço institucional (SMED) garanta formações, 

considerando a dimensão de Rede e as possibilidades de trocas de experiências entre os 

professores que atuam no mesmo segmento ou área, por exemplo. Destacam ainda que as 

propostas busquem dialogar efetivamente com as realidades das escolas, abrindo espaços de 

diálogo coletivo nas unidades escolares. Essa demanda aparece como crítica, em virtude da 

ausência da mesma no contexto atual: 

 
Rosa – aquela formação continuada institucional, institucional que eu digo do setor 

da SMED [...] que deveria estar oferecendo ao professor, ao coordenador, e não vem 

acontecendo. Eu acho que é uma falta, que é uma falha, uma lacuna [...] nesse 

processo de formação desse profissional. Eu acredito que precisa acontecer sim, é 

necessário que ele aconteça. 

 

Além da oferta específica de formação pela própria SMED, as participantes destacam 

a articulação entre as Universidades e Secretaria de Educação como uma alternativa 

importante à oferta de formação continuada, experiência vivenciada anteriormente pelas 

participantes: 

 

Rosa – faz um convênio com a UFBA. [...] tem uma turma que vai estudar um tema 

por seis meses. 

 

Angélica – Como foi feito na Educação Infantil. 

 

Rosa – Não é? Faz um convênio com a UNEB, faz um convênio com outra 

instituição e aí você monta uma turma e você tem seis meses [de formação para] 

essa turma. Daqui a seis meses tem outra, você faz um rodízio. E a gente vai 

relacionando aquilo que a gente está estudando com a nossa prática na escola e não 

esse... 

 

Tereza – Treinamento. 

 

Souza e Sarti (2014), ao abordarem a questão do mercado simbólico da formação, 

apontam as disputas acerca de quem teria a responsabilidade de ofertar a formação 

continuada. O processo de mercantilização da educação tem colocado em segundo plano a 

contribuição das universidades na formação continuada dos professores, essas instituições 

vêm sendo substituídas pela contratação de empresas de consultorias privadas para justificar o 

“investimento na educação” a partir de pacotes e produtos educacionais. Esses produtos, 

naturalmente, estão intimamente conectados com as intencionalidades de cada governo e seus 
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modos de se manterem afirmados no poder, desconsiderando, portanto, as produções 

acadêmicas, bem como as experiências dos profissionais na produção e difusão do 

conhecimento produzido na escola.  Para uma das participantes: 

 

Tânia – somos subutilizadas. Nossa capacidade intelectual na Rede não é fomentada, 

não é utilizada como poderia, como deveria. A começar pelas excelentes 

profissionais gabaritadas que poderiam fomentar a formação da própria Rede e 

fortalecer o sentimento de pertencimento. Investe-se muito no externo, no de fora. É 

uma coisa que coloca e depois deixa para lá. [...] então não é uma formação 

continuada, porque não está encadeada. Ela não é sistêmica, quer dizer ela é 

sistêmica, mas não é sistemática. Ela é sistêmica porque atende a todos, tenta 

atender [...], mas ela não é sistemática. Ela não consegue pegar o que foi feito, 

analisar, pensar e ir adiante. 

 

A perspectiva de formação continuada defendida pelas coordenadoras pedagógicas 

apresenta pontos de aproximação com a defesa teórica deste trabalho. O sentido da formação 

continuada que tomamos como referência nesse trabalho é aquele afirmado por Adorno 

(2012) ao conceber que essa precisa servir para contradição, resistência e experiência, a partir 

das ações de reflexão e autorreflexão críticas. Embora o autor não explicite a questão do 

método, autoras como Patto (2009), Souza (2014) e tantos outros nos ajudam apontando 

caminhos possíveis ao afirmarem o espaço coletivo da escola, por exemplo, como locus 

profícuo a essa construção, no qual angústias, questionamentos, tensões são indicadas como 

conteúdos preciosos capazes de potencializar a construção da crítica, fundamental aos 

processos de transformação da educação para emancipação. 

Embora a formação continuada seja afirmada por elas com foco na epistemologia da 

prática, isto é, na reflexão sobre as práticas docentes cotidianas, o potencial de reflexão e 

autorreflexão crítica vai se revelando quando defendem a articulação entre teoria, prática e 

realidade, reconhecendo o desafio de construir mediação entre aquilo que se coloca como 

perspectiva posta pela institucionalidade, as condições objetivas de implementação (realidade) 

e o devir presente no cotidiano da escola, apontando contradições entre o real e o possível: 

 

Afrolaura – o primeiro desafio é a questão da mediação, você mediar o que é real e o 

que é possível, o que é desejado pela gestão e professores, porque a questão às vezes 

é: eu desejo uma coisa, mas o real não é... tem a situação real e tem o que é possível. 

 

Além disso, as coordenadoras afirmam a escola como o principal locus da formação 

continuada. E do ponto de vista metodológico, o espaço coletivo é destacado como aquele que 

apresenta maior potencial de reflexão e transformação, embora as profissionais reconheçam 

também os encontros individuais e, por área, necessários aos processos de formação. Vale 

destacar ainda que esse modelo de formação na Rede é uma experiência muito recente 
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(iniciada efetivamente em 2015, em poucas escolas), que vem despertando o debate e a crítica 

entre os profissionais. A situação, portanto, passa a compor a trajetória de formação 

continuada na Rede, a qual passamos agora a descrever e analisar, com base nos registros 

oficiais e nos discursos das participantes. 

 

5.2.2 Subcategoria 2 – Formação Continuada na Rede: processos de adaptação e 

resistência 
 

A trajetória de oferta de Formação Continuada na Educação Municipal de Salvador 

vem acompanhando a perspectiva que se afirma no país: a garantia de implementação de 

políticas/programas governamentais com fins de adaptação às exigências de mercado, através 

das reformas educacionais. (MAUÉS, 2014; SOUZA; SARTI, 2014). 

Antes de iniciar efetivamente a descrição e análise desse processo na Rede, 

considerando o período de 2005 a 2017, faz-se necessário justificar que os registros oficiais de 

oferta de formação continuada no período de 2005-2010 não foram disponibilizados pela 

SMED. Segundo a instituição, os arquivos com os dados referentes às mesmas se perderam 

por ocasião de um incêndio em um dos prédios da secretaria de educação em 2013 (ANEXO 

F, 301), onde estavam guardadas memórias dos encontros formativos.   

Conforme descrito no percurso teórico-metodológico, uma forma de resgatarmos parte 

dessa memória junto às participantes foi recuperando materiais adquiridos em cada período 

pela SMED, com vistas a perceber os momentos que mais se constituíram significativos, tanto 

do ponto de vista da atuação das coordenadoras pedagógicas, quanto em relação à percepção 

delas sobre o impacto dos processos formativos junto aos professores, no cotidiano da escola. 

O exercício de construir a linha do tempo a partir de materiais (livros, encartes, 

folders, agendas), conforme imagem a seguir, possibilitou, mesmo antes do diálogo com as 

participantes, destacar algumas observações e inferências. 
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Figura 8 – Linha do tempo Trajetória de Formação Continuada na Rede 

 

Fonte: Marcos Musse 

 

A diversidade de materiais adquiridos pela Rede durante esse período indica a 

existência, em primeiro lugar, de uma política educacional no município de Salvador, 

marcada pela descontinuidade, dada à miscelânea de concepções pedagógicas presentes nos 

materiais em cada época. É possível perceber, por exemplo, a afirmação de teorias distintas e 

às vezes concomitantemente direcionadas ao mesmo público de alunos. O 

sociointeracionismo, construtivismo e a concepção tradicional, do ponto de vista da 

alfabetização convivem simultaneamente na Rede a partir da orientação institucional mediada 

pelo consumo de tais materiais. A perspectiva de alfabetização desenvolvida nos ciclos é 

afirmada nas Diretrizes Pedagógica da Rede a partir do trabalho com a consciência 

fonológica, considerando as práticas de letramento, o que entrou em conflito em uma 

determinada época com o programa de Regularização de Fluxo, pautado pelo método 

tradicional de alfabetização, o método fônico.  

Os alunos que apresentavam distorção idade-ano de escolarização e que estavam 

sendo alfabetizados a partir da concepção proposta no ciclo, ao passarem a compor as turmas 

de aceleração, deparam-se com outra perspectiva teórica para alfabetizar-se. Além disso, os 

modos de organização do trabalho com vistas à regularização do fluxo escolar, através das 

turmas de aceleração, comumente se caracterizam por práticas de segregação e estigmatização 

dos alunos, entrando em conflito com a perspectiva da educação inclusiva, assumida pelo 

município como um dos eixos em suas diretrizes. Esse conflito também é enfrentado pelos 

educadores que, ao assumirem o trabalho com tais turmas, passam a ser orientados por outra 

vertente teórica, contrária ao acúmulo referente ao período em que atuava no ciclo.  
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Desse modo, é possível inferir que cada governo que assume a Pasta da Educação 

define um caminho distinto a seguir, dando ênfase a diferentes concepções teóricas 

subjacentes aos materiais, onde o acúmulo das experiências anteriores é substituído pela 

“novidade” dos pacotes educacionais adquiridos a cada período, cuja formação continuada se 

torna, portanto, essencial à garantia da implementação da proposta por parte dos profissionais 

da escola.  

Em outras palavras, a educação municipal de Salvador tem se constituído muito mais 

por programas de governo do que por uma política educacional própria, observada pela 

coordenadora pedagógica Tânia ao afirmar que “as coisas são pontuais, as coisas são muito 

mais de interesse partidário, político e econômico do que realmente está garantindo uma 

aprendizagem rica para os alunos”. É possível situar, então, essa afirmação a partir dos 

processos de descontinuidade pedagógica observados pelas participantes, ao longo dessa 

trajetória de mais de 10 anos de Formação na Rede, conforme destaca Ana: “são muitos 

programas todos os anos tem uma coisa diferente [...]”.  

As participantes, ao se referirem à presença de diversas instituições privadas com 

vistas a implementar pacotes educacionais, destacam a crítica de que, na maioria das vezes, se 

apresentam desconectadas tanto da trajetória de construção pedagógica da Rede quanto, 

principalmente, das expectativas das profissionais: 

 

Quelli – logo quando eu cheguei tinha a [Consultoria A], veio o vento e levou. 

Depois veio a [Consultoria B] para fazer outra consultoria. Veio a [Consultoria C], 

[Consultoria D] e agora [...] tem a [Consultoria E]. Então, [as consultorias] ouvem 

algumas pessoas que não estão na escola, que não conhecem de fato a escola; a 

necessidade da escola; o trabalho que a escola vem desenvolvendo.  Vai chegar lá e 

dizer: “olha gente, é o que a gente ouviu”, ouviu de quem? [...] qual foi mesmo o 

tempo que deu para se ouvir, para ir às escolas, para se ouvir, ou como você fez 

agora [se refere à linha do tempo]: olha já tem tudo isso aqui na Rede, o que é que 

foi bom? O que é que não foi bom? A partir disso aqui, o que é que a gente pode 

fazer? Para, a partir daí, começar a trazer contribuições, quando a gente soube já 

estava lá... [na escola]. 

 

Souza e Sarti (2014), ao discutirem sobre o mercado simbólico da formação, mostram 

o engendramento politicamente conveniente da compra de produtos educacionais, cuja 

formação continuada aparece como um elemento intrínseco, seja pela sua ampla visibilidade 

social que esse tipo de investimento possibilita, seja pelo fato de ainda poder corresponder às 

recomendações de agências internacionais. As autoras (2014, p. 99) destacam que “o 

argumento da incompetência docente atua como um dispositivo na produção e consolidação 

desse mercado formativo voltado aos professores” e esse é composto por uma lista de 

elementos, dentre os quais, a presença das consultorias pedagógicas. 
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Além dos serviços voltados para a formação de professores – como programas e 

curso de formação continuada e em serviço – esse mercado é formado por revistas 

de ampla circulação, livros, materiais de apoio à prática docente, consultorias 

pedagógicas, programas televisivos, sites especializados, entre outros produtos. 

(SOUZA; SARTI, 2014, p. 99). 

 

A prática fragmentada implementada pelas consultorias pedagógicas em Salvador é 

refletida por uma das participantes quando esta afirma: “Você vai ao médico dizer o que tem. 

Ele passa os exames e você nunca acha agenda para ele lhe dizer como você vai ser tratada”. 

A metáfora utilizada por Tânia mostra o sentido das avaliações fragmentadas dos processos 

educacionais, a partir dos inúmeros diagnósticos realizados pelas consultorias, que, na maioria 

das vezes, dificulta a percepção dos profissionais acerca da totalidade do processo 

educacional, pois a dimensão individual, especialmente ligada à prática, com foco no 

desempenho dos alunos, vai ocupando o centro das atenções, enquanto que a dimensão mais 

ampla, institucional, vai sendo invisibilizada, transformando, por exemplo, os processos de 

sucateamento e precarização das condições de trabalho em conteúdo subterrâneo e os pacotes 

educacionais em prescrição pedagógica, com vistas a “curar” a doença crônica chamada 

“incompetência docente”, por meio de formações que ensinam receitas de sucesso, fórmulas 

mágicas para solucionar os problemas educacionais. 

 Souza e Sarti (2014, p. 102) discutem como o argumento da incompetência docente 

tem sido incorporado aos documentos das políticas educacionais a partir de uma leitura 

simplista do debate acadêmico, com vistas a responder principalmente aos interesses 

particulares de determinadas gestões: 

 
Aqueles que definem as políticas educacionais e elaboram os programas 

educacionais parecem tomar emprestado do universo da literatura acadêmica apenas 

as ideias e análises mais convenientes, que lhes serão politicamente mais vantajosas, 

tipicamente aquelas que auxiliarão o desenvolvimento de ações de maior 

visibilidade para o público em geral, em benefício do governo do momento. O 

debate acadêmico é simplificado em favor de formas particulares, mais práticas e 

prescritivas.  

 

Essa forma de apropriação do discurso da necessidade de investimento na formação 

continuada de professores traz para o foco de atenção muito mais os profissionais do que as 

escolas e os sistemas educacionais (dimensão social mais ampla) (SOUZA; SARTI, 2014). 

Acrescentaria, ainda, um destaque importante para a lógica medicalizante de interpretar um 

problema inscrito socialmente – o fracasso escolar (PATTO, 1999) – a partir do argumento 

individualizante da incompetência docente (SOUZA, 2014). 

Outro aspecto presente no discurso das participantes que reforça as características do 

processo de mercantilização da educação em Salvador é a velocidade com que o trabalho 
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desenvolvido pelas consultorias ocorre. Na maioria das vezes, a atuação das instituições é 

marcada pela dissimulação da participação dos profissionais sem que de fato o tempo e as 

condições objetivas sejam viabilizadas. É preciso compreender que a agilidade na atuação das 

consultorias está condicionada às intencionalidades e anseios do governo, que precisa 

substituir o quanto antes o pacote educacional da gestão anterior, respondendo ao 

compromisso firmado com o projeto hegemônico de educação (a educação como mercadoria), 

ao passo que imprime a marca da nova gestão, a partir de modelos desenvolvidos e aplicados 

em outras realidades inclusive. Conforme relata Ana: “A sensação que eu tenho às vezes é 

essa, já vem outra coisa totalmente diferente, entre aspas, ‘formulado construído por todos 

nós’, mas vem muita coisa de São Paulo, você sai do Ceará e vem para São Paulo [...]”. 

Portanto, é preciso garantir que a “novidade pedagógica” de cada governo se apresente o 

quanto antes no interior das escolas, pois o tempo de gestão é relativamente curto (de quatro 

anos a oito anos, caso haja reeleição). 

Os processos de fragmentação e descontinuidade pedagógicas no cotidiano da escola 

são, portanto, decorrentes de opções da política governamental, inscritos no projeto mais 

amplo da sociedade brasileira neoliberal. Essa questão se coloca como um desafio importante 

ao trabalho das coordenadoras pedagógicas: 

 

Afrolaura – lidar com as mudanças das propostas pedagógicas que acontecem na 

Rede, quando a gente pensa que tem uma... [...] aí chegou o Alfa e Beto, teve toda 

aquela problemática, ele foi embora e agora o Nossa Rede, que a gente está 

entendendo e a gente não sabe até quando ele vai ficar, não estou falando se é bom 

ou é ruim, mas vai mudando. Então, você não tem uma estabilidade pedagógica na 

Rede ainda, está se tentando construir, mas ainda não construiu, é fato. 

 

As profissionais se veem responsabilizadas em acompanhar o ritmo frenético das 

mudanças impostas quando a reflexão em torno das políticas educacionais se constitui aspecto 

relevante à sua atuação: 

 

Ana – eu fico assim, eu paro para pensar... quanta coisa, uma diferente da outra. [...].  

Gente a sensação é que a gente precisa estar correndo muito atrás, você precisa estar 

entendendo muito a frente, porque [...] daqui a um ano vem outra coisa viu, já vá 

pensando.  

 

Além disso, é possível identificar, como decorrência da fragmentação e 

descontinuidade pedagógicas, outros desafios enfrentados pelas coordenadoras no cotidiano 

das escolas:  

Tânia – chega ao ponto que a gente trabalha com as pessoas desmotivadas e, as 

pessoas desmotivadas, não vão buscar respostas para nada. Elas vão estar toda hora 

ali pegando uma coisa e mostrando outra. A Rede falha quando ela não ouve, o 
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institucional falha quando ele não ouve os sujeitos da rede, ele não aproveita as 

pessoas que estão estudando, que estão se formando, que tem boas experiências 

fazendo bons trabalhos [...]. 

  

Por um lado, é um desafio aos coordenadores pedagógicos lidarem com a 

desmotivação dos educadores diante das opções institucionais fragmentadas que apontam para 

a perspectiva de adaptação dos profissionais a cada “novidade pedagógica”; por outro, a 

mediação de tensões e ações de resistência, inevitáveis frente ao instituído, que não escuta e 

nem valoriza o acúmulo de experiências dos próprios profissionais da Rede, também pode se 

constituir em potencial de transformação, se houver espaço no cotidiano da escola para que 

essas reflexões tenham vazão. 

 Quanto às propostas de formação ofertadas pela Rede entre 2005-2008, segundo uma 

das participantes, eram destinadas aos professores. O coordenador pedagógico era convidado 

a acompanhar o processo para fortalecer e orientar os profissionais quanto à implementação 

de determinadas propostas na escola: “a formação, quando eu entrei na Rede, era mais voltada 

[...] para os professores, o coordenador ficava sabendo e encaminhava o professor, não era 

nem partindo muito do órgão central” (QUELLI). 

Os principais debates giravam em torno da organização do trabalho pedagógico em 

ciclo; da análise dos marcos de aprendizagem, a partir da lógica das competências e 

habilidades.  

 

Figura 9 – Marcos de Aprendizagem; Cadernos de textos e Caderno de Atividades para o 1º ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Marcos Musse 

 

Em 2006 e 2007, a questão da educação inclusiva, através do Programa Educação para a 

Diversidade do governo federal, bem como o tema da educação ambiental ocuparam espaço 

nas formações. Posteriormente, a implementação das Leis nº 10.639/03 e nº 11.645/08 – 
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passaram a se destacar nas principais agendas de formação continuada promovidas 

principalmente pelas CREs através de seminários, palestras, oficinas e mostras pedagógicas. 

 

Figura 10 – Pasta de Textos sobre a Lei nº 10.639 /03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Marcos Musse 

 

As publicações do próprio município, no período de 2005-2008, foram identificadas 

pelas participantes e os momentos formativos também recordados por elas, a partir dos 

materiais dispostos na linha do tempo. Sobre o caderno de atividades do 1º ano (que consistiu 

na sistematização das experiências compartilhadas pelas professoras durante oficinas), a 

coordenadora pedagógica Quelli lembrou: “esse livro, esse material foi muito bom, aqui tinha 

atividades, de como trabalhar com as aprendizagens, habilidades na época [...]”; sobre o 

Caderno de Textos (coletânea de textos com diversos gêneros textuais e sugestões de 

trabalho), a mesma participante recordou que “tivemos algumas formações, falando dos 

cadernos, de como trabalhar poesia [...]”; quanto à Pasta de Textos Lei nº 10. 639/03 e 

Diretrizes Pedagógicas para o Ensino da História e Cultura Africana e Afrobrasileira em 

Salvador, a coordenadora Tânia afirmou que “a Lei 10.000, quando chegou, teve formação, só 

que as formações foram estanques, não foram continuadas, mas foi importante, a Lei 10.000 

todo mundo queria saber”, além do material da educação ambiental, que foi lembrado por 

Quelli “o material da educação ambiental surgiu no mesmo período da Lei 10.000”. 

As publicações da Rede identificadas pelas participantes são decorrentes da afirmação 

de eixos temáticos postos nas Diretrizes Curriculares de Salvador, reformulada em 2006: 
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Figura 11 – Eixos Temáticos Diretrizes Curriculares de Salvador  

 

Fonte: www.smed@salvador.ba.gov.br 

 

As opções político-pedagógica da Rede seguiam, em grande medida, a referência da 

política educacional pautada nacionalmente. As publicações municipais se constituíam como 

suporte material às práticas desenvolvidas pelos professores, com vistas a adequar a educação 

municipal às definições legais mais amplas, de caráter nacional. Na época, as CREs 

realizavam as formações considerando os materiais publicados pela Rede, conforme relato de 

Quelli: “A CRE tinha mais liberdade e fazia essas formações com os professores. Os materiais 

que foram lançados para os professores trabalharem tinham aquela explicação”. 

Vale destacar que uma das ações que vai sendo fortalecida nesse percurso são as 

Mostras Pedagógicas a partir dos projetos desenvolvidos pela própria escola. A Mostra 

Pedagógica era um evento que reunia todas as escolas, por Regional. Cada unidade escolar 

montava uma exposição apresentando os projetos didáticos, experiências pedagógicas através 

de materiais produzidos pelos estudantes e educadores. Atualmente, esses eventos deixaram 

de ser realizados por decisão do órgão central. 

 

Tânia – na Mostra Pedagógica [...] a gente fazia o que a gente decidia de projeto. A 

gente criava a mostra, ela nos fortalecia, nos solidificava, [...] porque na Mostra 

Pedagógica [...] eu batia no peito e dizia assim: minha escola fez! O colega ia 

passando e dizia eu vi o seu trabalho, nós íamos procurar o trabalho da escola tal, do 

colega tal e a gente dizia assim: que coisa mais linda! Que coisa mais linda! Era um 

trabalho coletivo que a gente apresentava. 

 

Rosa – Eu não digo nem lindo, eu digo da produção, a gente bebia da produção do 

colega, a gente bebia da produção do colega! 

 

Fernanda – A gente gostava da Mostra Pedagógica. A gente queria ver o que o outro 

fez, colocar o que nós fizemos, porque a gente fazia muita coisa, hoje tiraram da 

gente a possibilidade de fazer muitas coisas.  

about:blank
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É possível afirmar que entre os anos de 2005-2008 havia uma perspectiva de 

construção local, tanto de material quanto de formação. Essas iniciativas foram interpretadas 

por participantes da pesquisa como um período em que os sentidos de produção coletiva, de 

participação e autonomia na construção da educação municipal se fizeram mais presentes em 

comparação ao período atual: 

 

Fernanda – A gente fazia Feira do Conhecimento na escola. A comunidade ficava 

embevecida. Chegava lá na escola e ficava ó... hoje quando é que [...] vamos fazer 

Feira do Conhecimento? [...] Como é que faz [...] se estamos com os programas 

borbulhando na escola? 

 

Vale destacar que as publicações e compra de materiais de apoio pedagógico ao 

professor sempre estiveram presentes na Rede. Contudo, se constituíam ainda de maneira 

fragmentada e, na maioria das vezes, apareciam como projeto piloto atingindo segmentos 

distintos, determinadas áreas de conhecimento, além de maior conexão com a perspectiva 

pedagógica da Rede. O processo de mercantilização na Educação Municipal, conforme 

encontramos em Maués (2014), Souza e Sarti (2014), na dimensão de Rede começa a tomar 

forma em 2008, com a compra do primeiro pacote educacional intitulado Programa Coleção 

Cidade Educadora, da Editora Aymará, na gestão à época do prefeito João Henrique de 

Barradas Carneiro, pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), que permaneceu até o ano de 

2012 na prefeitura.  

Sob o argumento dessa gestão acerca da necessidade de melhorar o desempenho 

acadêmico dos alunos, o material foi adotado. Todo o segmento do Ensino Fundamental I 

passou a ser contemplado com materiais pedagógicos (livros para alunos e professores), com 

formação continuada (para professores e coordenadores), além do acompanhamento 

pedagógico, conforme registro encontrado na Agenda Pedagógica institucional (ANEXO G, 

p. 302) entregue aos profissionais, na jornada pedagógica em 2010: 

 

Em 2008, em atendimento à meta global: “Elevação do desempenho acadêmico em 

no mínimo 80% até dezembro de 2008” e, como ação impactante para o Ano 

Municipal da Alfabetização em consonância com o decreto de nº 17.649 de 31 de 

agosto de 2007, a SECULT adquiriu a Coleção Cidade Educadora, material que 

parte da literatura para abordar conteúdos essenciais e os temas transversais, o que 

possibilita discutir a realidade da escola, da família, da comunidade e do município, 

bem como auxilia no processo de aquisição da base alfabética e incentivo à leitura. 

O Programa atende a 100% dos alunos dos Ciclos de Aprendizagem I e II, incluindo 

a formação continuada dos professores destes segmentos de ensino e 

acompanhamento pedagógico para a utilização do material em todas as unidades.  
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Infelizmente, os registros institucionais referentes à Formação Continuada dessa 

época, segundo resposta da SMED, se perderam em virtude do incêndio, já mencionado, 

ocorrido em um dos prédios da Secretaria de Educação, em 2013, embora na ocasião o 

prefeito da cidade em entrevista tivesse afirmado que as principais perdas ocorridas se deram 

na estrutura do prédio, estando os arquivos e registros preservados (ANEXO H, p. 303). Do 

ponto de vista pedagógico, o pacote comprado, segundo as participantes, dialogava com as 

diretrizes pedagógicas da Rede: 

 
Quelli – Teve o Aymará. Eu não achei que foi tão distante, porque eles tinham 

muitos materiais para produção de texto, tinha o diário para o menino escrever 

livremente, tinha o diário de bordo do professor. Então, tinha mais atividades de 

leitura, estava mais próximo daquilo que a gente queria [...].    

 

Tânia – Ele era um material que complementava o plano, o planejamento da 

professora. Ele vinha com um tema transversal e a partir daí a professora ampliava o 

processo de alfabetização e letramento da criança. 

 

Embora houvesse a compreensão, pela maioria das escolas, de que o material deveria 

ser utilizado como complementação do trabalho desenvolvimento em sala de aula, articulado 

ao projeto da escola, houve resistência em alguns espaços como aponta o relato abaixo: 

 

Tânia – esse aqui veio pronto [aponta para o material do Aymará] e não houve tanto 

reboliço, a única escola que eu sei que [...] rejeitou foi a Escola X em São Caetano, 

porque o projeto político pedagógico deles acontecia ipsis litteris. [...]. A SMED foi 

lá para dentro e a equipe [...], a gestão junto com a equipe, disse que não ia usar. Eu 

digo isso, porque eu tive uma colega que trabalhou lá e não usou. 

 

O contrato milionário tornou-se um escândalo no município de Salvador, considerado 

abusivo, inclusive, pelo Ministério Público Federal (ANEXO I, p. 304). Na ocasião, o MPF 

pediu a condenação da empresa, do Secretário de Educação, da ex-assessora chefe da SMED 

e do ex-sócio da editora por terem gerado um prejuízo aos cofres públicos, segundo notícias 

da época, de mais de R$ 11 milhões, caracterizando improbidade administrativa. Esse 

episódio revela o modo como o esquema do mercado da educação discutido por Souza e Sarti 

(2014) vai tomando forma em Salvador. A engrenagem de superfaturamento vai revelando os 

objetivos políticos e econômicos discutidos pelas autoras, onde os interesses governamentais 

se sobrepõem às reais intenções acerca da garantia da qualidade da educação, pautado na 

agenda pedagógica, através do apelo social presente nas retóricas baseadas na necessidade de 

investimento na educação e nos processos de alfabetização dos estudantes da escola pública, 

na importância da garantia de formação continuada e acompanhamento pedagógico dos 

profissionais para manejarem os materiais, com vistas ao cumprimento de metas estabelecidas 

pelas agências internacionais, por exemplo. 
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Diante do escândalo, o Programa foi suspenso na Rede e o assunto pouco discutido 

nos espaços públicos, fortalecendo o sentimento de descontinuidade, mais uma vez, dos 

processos pedagógicos, apontado pela coordenadora pedagógica Afrolaura:  

 

Eu lembro primeiro do Aymará, a gente pegando os livros do Aymará. O Aymará 

chegou era a força, depois o Aymará sumiu! Foi feito um investimento... 

procuramos entender o Aymará, quando a gente conseguiu entender o Aymará foi 

embora [...].  

 

Após o desaparecimento do Programa Cidade Educadora da Rede, iniciativas das 

CREs deram continuidade ao processo de formação continuada. Naquela época, havia uma 

iniciativa chamada AC Parceiro, que era o momento em que um grupo de escolas de uma 

determinada região, ou segmento, se reunia para trocar experiências em torno dos projetos 

desenvolvidos pelas escolas, além da Mostra Pedagógica, que permanecia como atividade 

coletiva. As escolas seguiram construindo seus projetos didáticos, além de utilizar os livros do 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Na CRE Subúrbio 1, o GTAL (formação 

construída junto aos educadores) foi iniciado quase que concomitante ao programa Cidade 

Educadora Aymará e, após o fim do mesmo, as formações permaneceram contando com a 

contribuição direta das poucas Coordenadoras Pedagógicas que atuavam nas escolas como 

formadoras. Segundo a coordenadora pedagógica Fernanda, foi um período relevante à 

própria formação, diferente do momento atual: 

 

Fernanda – você acredita, que na Rede municipal o que eu mais senti em termos de 

formação, na verdade nós dávamos a formação [...] era o período que a gente fazia o 

GTAL, [...]. A gente fazia formações para os professores de matemática e 

alfabetização. Esse período para mim foi de formação, apesar da gente estar fazendo, 

estudando para os professores. Naqueles momentos que a gente discutia, que 

estudava para poder trabalhar com os professores, aquilo para mim era um processo 

formativo, antes de ser para os professores.  [...] a gente tinha essa efervescência de 

formações, de estudo, de momento de estudo, que hoje a gente não tem mais, 

acabou. 

 

Em um dos encontros reflexivos, as coordenadoras pedagógicas foram questionadas 

sobre as formações oferecidas pela Rede que conseguiram reverberar positivamente no 

trabalho realizado por elas e pelos professores, isto é, se aproximou do desejo da escola. Em 

relação à formação específica para o coordenador, havia um consenso entre as participantes 

ao citarem a formação ofertada pela SMED no ano de 2011. 

 

Sofia – [...] foi a melhor formação para o coordenador, porque ali não estava com 

interesse e nem se direcionou para material algum e sim [...] como o coordenador 

vai trabalhar, vai mediar à dificuldade do professor.  
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Do ponto de vista da gestão municipal, a formação e a construção do documento 

foram produzidas durante a segunda gestão do Prefeito João Henrique (2008-2012). Vale 

destacar que na primeira parte dessa gestão, as Diretrizes Pedagógicas do município tinham 

sido reformuladas, bem como o Plano Municipal de Educação havia sido construído em uma 

perspectiva de participativa, conforme explicitação na apresentação dos documentos oficiais. 

(SAVADOR, 2006; 2011). O primeiro slogan da gestão foi Prefeitura de Participação 

Popular. A Secretaria Municipal de Educação na época seguia, de certo modo, essa 

orientação, caracterizada tanto pela proposta de construção da formação específica ao 

coordenador pedagógico, quanto pela composição do documento de referência ao trabalho 

desse profissional na Rede.  

A formação específica ofertada pela SMED em 2011 nasce nesse contexto e foi 

descrita como um divisor de águas para organização do trabalho em coordenação pedagógica 

na escola, mencionada durante análise da primeira categoria. A perspectiva de troca de 

experiências pedagógicas pelos educadores ganhava relevância nessa gestão.  

Contudo, embora o processo e formação tenham sido reconhecidos pelas 

coordenadoras pedagógicas e afirmado como uma construção democrática no trecho do 

discurso oficial: “Hoje temos a satisfação de construir um processo formativo completamente 

democrático e pautado na realidade dos nossos educadores, constatando que isso foi o grande 

diferencial deste projeto” (SALVADOR, 2012, p. 21), algumas críticas também foram 

destacadas pelas participantes: a primeira delas indicava o processo de engessamento inicial 

da proposta e as mudanças ocorridas como decorrência das disputas travadas pelas 

profissionais frente à institucionalidade; além do desejo de que houvesse participação nos 

processos de construção de referências à prática em coordenação, conforme diálogo: 

 

Tereza – foi interessante que a [consultoria] também veio com um processo 

engessado e logo entendeu que não ia andar por ali. Eles flexibilizaram [...] 

começaram a ouvir a gente. Eu me lembro bem do dia que elas começaram [a dizer] 

“a gente tem que ouvir vocês. A gente tem que saber o que vocês estão dizendo”, 

mas elas vinham bem engessadinhas [...]. Começou a ouvir o que os coordenadores 

pleiteavam. Eu me lembro de um encontro [...] que a formadora não conseguiu fazer 

nada, nada, nada, nada, porque as pessoas foram dizendo...  

 

Rosa – Nada do que ela tinha planejado. 

 

Tereza – Nada do que ela tinha planejado. Não é isso que eu quero. 

 

Ana – Na época da discussão da função do coordenador aí o pessoal... não é isso 

não, é outra coisa, não é isso. 

 

Tânia – Chegou uma hora que elas disseram assim “temos que chamar os diretores, 

temos que chamar os gestores”. 
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Ana – Exatamente. 

 

Tereza – “Esse pessoal bagunceiro”. 

 

Conforme discutido anteriormente, existiam tensões importantes nesta época em torno 

das atribuições dos coordenadores e, no momento de definir institucionalmente sobre elas, a 

pressão das educadoras para que as definições se constituíssem de fato representativas a partir 

da compreensão das profissionais, acabou mobilizando a instituição formadora a constituir o 

Grupo Gestor que (SALVADOR, 2012, p. 21): 

 
Nasceu pela necessidade do processo formativo ser pensado e planejado da forma 

mais democrática e participativa possível. [...]. Assim, uma vez por mês um 

representante de cada turma (total de 9) e 3 representantes da CENAP se reuniam 

para refletir sobre a formação, monitorar o processo de escrita desse documento e 

atualizar a equipe de formadores sobre a trajetória da Rede, quanto a cada tema 

abordado.  

 

Além disso, as tensões no interior da escola vivenciadas pelas coordenadoras, 

especialmente frente aos gestores escolares, transformaram a participação dos mesmos em 

algo fundamental à compreensão do trabalho que deveria ser realizado pelas profissionais, 

ampliando o formato inicial da formação. Conforme encontramos no documento, através da 

descrição dos Encontros de Mobilização dos Gestores, ocorreram encontros sistemáticos com 

duração de 3h para consolidar o apoio institucional à participação do coordenador pedagógico 

e realização das propostas da formação na escola (SALVADOR, 2012). 

Embora o modelo da formação tivesse como princípios metodológicos a reflexão 

sobre a prática, através da tematização da prática; trocas de experiência e homologia de 

processos17, a ideia de falta ainda se fez presente no discurso de uma das participantes, em 

virtude da dimensão de Rede: 

 

Tereza – O que é que eu pensava? Que nós estaríamos nos dizendo e produzindo a 

escrita? Teve um momento sim, de produção, teve um momento que essa consultoria 

ia até as escolas, mas não foi uma coisa tão abrangente, por exemplo, as vezes que 

eu me candidatei para que fosse até a escola, ver o nosso fazer e depois trazer para 

dialogar, não se cumpriu e tantos outros coordenadores também comentavam. Você 

não tem braços para tudo, a Rede é muito grande, eu compreendo, mas eu penso que 

fica faltando. Na hora dos encontros também não [...] tinha tempo de fala para todo 

mundo. Então, já vem muita coisa organizada, muita coisa pronta e você vai 

                                                           
17 Segundo o documento de orientação à prática dos Coordenadores Pedagógicos na Rede, a homologia de 

processos é “uma base metodológica se constitui em uma práxis formativa inovadora, que não cinde os aspectos 

teóricos da prática pedagógica. Fomenta a observação, a investigação e a análise da realidade concreta 

enfrentada cotidianamente pelos educadores em seu ambiente de trabalho” (SALVADOR, 2012, p. 48). 
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tentando se encontrar por ali. Na hora que saiu o documento [...] não é o que a gente 

esperava. O que é que a gente esperava? O fazer do coordenador pedagógico, 

instrumentos, forma de instrumentalizar esse coordenador para o trabalho. 

 

Outra crítica pontuada pelas participantes foi em relação à descontinuidade da 

formação, no momento considerado chave por elas – quando haveria a construção do Plano de 

Formação e implementação pelos coordenadores junto às escolas. O espaço de reflexão 

coletiva dos coordenadores deixa de existir, ainda que a formação tenha sido afirmada ao 

longo de todo documento, como a principal tarefa do coordenador pedagógico. Foi 

exatamente na etapa de implementação da formação continuada na escola que o curso foi 

finalizado. O documento também afirmava que a partir dali os coordenadores teriam 

condições de caminhar, ao passo que destacava a fragilidade nas condições institucionais para 

que a atribuição de formador pudesse de fato ser colocada em prática. E, mais uma vez, a 

dimensão individual da atuação profissional vai ocupando o centro desse desafio, quando a 

dimensão institucional vai se retirando do processo. O depoimento da coordenadora Sofia 

destaca a frustração dela nesse momento: “para mim foi formidável, foi mil, mas teve uma 

falha, [...] no último dia que era para gente entregar o projeto de formação [...] não teve aquela 

sequência. Eu tive essa dificuldade, como eu vou proceder agora? A gente faz uma coisa, mas 

a gente não faz perfeita”. 

Constata-se, portanto, a descontinuidade do processo formativo no momento que as 

reflexões poderiam ser aprofundadas pelos coordenadores pedagógicos acerca da formação 

continuada. O curso terminou em junho de 2012, deixando essa lacuna na Rede, 

especialmente diante dos novos coordenadores: 

 
Rana – [...] embora tenha feito essa construção, não foi [...] levada adiante, foi [...] 

uma coisa estanque. Construiu o material e ali parou, a gente não vê mais, até os 

novos não tiveram essa receptividade não tiveram essa construção com os outros 

colegas [...].  

 

 Os resultados das avaliações realizadas pelos coordenadores ao longo da formação 

foram sistematizados no documento e mostraram algumas aprendizagens construídas como: 

maior clareza sobre o papel do coordenador; o sentimento de Rede foi fortalecido; a 

importância da relação de parceria entre coordenador-gestor foi consolidada; clareza de que as 

condições de trabalho do coordenador pedagógico precisam avançar muito; que há na Rede 

uma experiência acumulada muito significativa que deve ser reconhecida, valorizada, 

partilhada. E, ainda segundo o documento, o grupo apresentou mais amadurecimento, mais 

consciência e capaz de continuar o caminho consolidando os espaços de interlocução, 
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formação e cuidado, tão necessários à efetividade do trabalho do coordenador (SALVADOR, 

2012). 

Do ponto de vista da formação continuada direcionada aos professores, as formações 

do Pacto Estadual e PNAIC foram apontadas como aquelas que mais dialogaram com o chão 

da escola: 

 

Quelli – começou com o Pacto Estadual. Teve aquele material, o livro, todo o 

caminhar, uma sequência de atividades na sala de aula, como o professor poderia 

fazer. Logo depois, o Pacto Nacional que procurou trazer ainda mais materiais de 

estudo, livros que a gente sabia de estudar na Faculdade. Veio trazer a prática: olha o 

que está escrito aqui, o que a gente pode fazer com essa atividade. O professor 

começa a colocar em prática [...].  

 

Em 2011, a Prefeitura Municipal, após o fim do programa Cidade Educadora Aymará, 

ainda na gestão do prefeito João Henrique, estabeleceu uma parceria com o Governo Estadual, 

através do Programa Pacto pela Educação, conforme relatório disponibilizado pela SMED 

(ANEXO J, p. 306): 

 

Em 2011 o município de Salvador aderiu ao Programa que teve início nas escolas 

em 2012. Para tanto, foram asseguradas ações de formação e acompanhamento a 

100% dos professores e Coordenadores Pedagógicos com atuação nas classes de 1º 

ano de escolarização, bem como a distribuição de Kits e material de apoio didático 

para alunos e professores. 

 

 Segundo o documento, as atividades desenvolvidas pelo Programa foram organizadas 

em três eixos: Formação dos formadores municipais; formação / acompanhamento dos 

professores alfabetizadores e coordenadores pedagógicos e distribuição de material. Ainda de 

acordo com o relatório (ANEXO J, 306), as formações eram: 

 

[...] estruturadas em atividades que se voltavam para os grupos de estudo, 

fundamentações teóricas, oficinas, discussões, troca de experiências, planejamentos 

e avaliações constantes que representaram um expressivo ganho para todos, tanto no 

aprofundamento dos conhecimentos como na efetivação da proposta em sua prática. 

Os temas estudados e discutidos nas formações estavam relacionados ao processo de 

alfabetização e letramento, indo desde aos níveis conceituais de escrita, hipótese de 

leitura, agrupamento produtivo, gêneros textuais, jogos linguísticos, habilidades, 

pareceres descritivos até a arte de ler e contar histórias. Também eram realizadas 

vivências das etapas da proposta com a participação dos professores e 

coordenadores, bem como análise dos quadros didáticos. 

 

A centralidade na prática pedagógica dos profissionais é afirmada nos Programas. As 

características consideradas importantes pelas coordenadoras nessas formações foram: o 

processo de reflexão e construção coletiva, a partir das trocas de experiências, ainda que no 

início também apresentasse uma perspectiva mais engessada, vinda de outra realidade. 

Entretanto, diante dos questionamentos dos profissionais, o processo foi sendo flexibilizado 
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pela institucionalidade, dando vazão às construções das escolas, relacionadas às necessidades 

específicas de cada realidade: 

 

Tânia – [...] o Pacto também teve uma rejeição [...].  No início houve [rejeição], 

porque a grande questão era que vinha pronto todo o planejamento. Então, o 

professor [...] não colocava ali a sua marca, ele tinha simplesmente que seguir o 

livro de orientação. Ele vinha todo prontinho. Outra questão muito forte foi ter vindo 

do Ceará. De repente o Ceará aparece no mapa da Bahia como sendo a referência 

sem dizer nada. [aponta para o material], mas estava em consonância com as teorias 

e a medida que a gente questionava aquele engessamento: a rodinha tem que ser 

nesse horário, a leitura [...] tem que ser aqui, isso tem que ser assim, [...]. No 

segundo mês de formação, depois de estar com o material, as pessoas já vieram 

menos tensas, mais tranquilas. Eu me lembro que no terceiro bimestre, os 

professores já estavam bem mais à vontade. 

 
Pesquisadora – Por que você acha que os professores ou vocês se sentiram menos 

tensos a medida que foram vivendo esse espaço de formação do Pacto? 

 
Tânia – Porque eles recuaram também no engessamento do que eles traziam. Eles 

foram nos ouvindo. Então, foram flexibilizando. Os formadores da própria GRE e 

SMED foram vendo que a gente podia, dentro da nossa rotina, respeitar a roda de 

leitura e [...] até a escrita espontânea poderia ter outra conotação. 
  

Conforme encontramos em Giroux (1997), a imposição de manuais que precisam ser 

seguidos traz, ainda que nas entrelinhas, a ideia de incapacidade intelectual dos educadores, o 

que vem provocando, conforme relato anterior, movimentos de resistência por parte dos 

profissionais. Por outro lado, o processo de adaptação parece ter ocorrido em uma via dupla: a 

SMED, a partir dos questionamentos dos educadores acerca da proposta inicial engessada do 

programa, revê o caminho, flexibilizando o processo; e, ao mesmo tempo, os professores 

também passaram a adequar a proposta à rotina escolar, construindo e desenvolvendo as 

atividades, a partir de referências postas pelo programa e de outras possibilidades: 

 

Rosa – eu me lembro que [...] nesse momento de virada, de participação dos 

professores, de fazer os planos, de sentar, de organizar, eles já chegavam na escola 

com outro discurso, com outro olhar. Você via o envolvimento dos professores na 

hora de planejar, na hora de fazer: ó um grupo fez isso e mandou, vamos ver o que a 

gente aproveita? [...] a gente pode adaptar. 

 

O sentido de construção, ainda que houvesse uma orientação comum ao planejamento 

dos professores, significou bastante para os profissionais segundo as participantes, em virtude 

dos planejamentos serem construídos por pares e não por uma consultoria pedagógica, por 

uma instituição externa. Essa perspectiva de formação mobilizou as profissionais à análise e 

realização de alterações condizentes com a realidade da qual faziam parte: 

 

Rosa – era feito um plano geral, mas o professor tinha a possibilidade de fazer os 

ajustes dentro de sua sala de aula. Então, não era mais aquela coisa engessada. [...] 

Rosa fez para realidade da escola dela, pensando na escola dela, mas na escola de 
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Tereza não tem condição de fazer, pode adaptar? Pode. [...]. Nós temos um resultado 

hoje de alguns alunos por conta do trabalho do Pacto.  [...]. Eu acredito que o Pacto 

[...] foi um trabalho muito bom para Rede Municipal de Salvador. Ele foi um 

trabalho de formação para o professor, de construção para os alunos. Foi um 

trabalho muito positivo! 

  

Ainda que de maneira mais flexível, a perspectiva de execução de práticas 

pedagógicas construída para uma determinada realidade (Ceará) atravessou a formação como 

um aspecto de tensão e a realidade local, aos poucos, ia se afirmando. Em 2013, o prefeito do 

partido Democratas (DEM) assume a gestão da cidade, com sua equipe. Na Educação 

Municipal, o Secretário de Educação foi mantido, entretanto nomeou outra Subsecretária que 

trouxe consigo a indicação de um novo pacote educacional: Programa do Instituto Alfa e 

Beto, conhecido como Sistema Estruturado Alfa e Beto. Era o primeiro ano de implementação 

do PNAIC e a tentativa de substituição de um programa pelo outro provocou o que podemos 

chamar de maior tensão coletiva na Rede.  

O ano de 2013, portanto, pode ser considerado um marco na Educação Municipal de 

Salvador do ponto de vista da resistência coletiva por parte das educadoras e educadores, 

conforme descrição realizada na seção 3. Faz-se importante retomar alguns acontecimentos 

nessa época: a mudança da gestão municipal; o Coletivo de Coordenadores iniciava sua 

organização e as escolas estavam informadas de que o Pacto Estadual seria substituído por um 

programa similar de caráter nacional e com maior abrangência de público, além de terem sido 

orientadas a organizarem os projetos didáticos anuais, a partir do PPP. Em outras palavras, a 

perspectiva de construção coletiva e de autonomia das escolas deveria continuar como norte 

do trabalho político-pedagógico desenvolvido pelas unidades escolares. Contudo, na Jornada 

Pedagógica de 2013, as mudanças definidas pela nova gestão foram apresentadas sob o 

caráter de imposição do Programa Alfa e Beto, gerando um processo de resistência na Rede, 

que ganhou repercussão mais ampla na cidade junto aos movimentos sociais, universidades, 

Ministério Público, Câmara Municipal de Vereadores e nas mídias. 

Naquele ano, o Pacto Estadual seria substituído pelo programa Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), cujo público de professores seria ampliado. Todos os 

profissionais que atuavam no primeiro ciclo estariam contemplados pela formação. De acordo 

com o relatório emitido pela SMED, isto significou um total de 960 cadastrados no Sistema 

do Programa (SISPACTO), distribuídos em 41 turmas em 11 pólos regionalizados, contando 

com 41 orientadores de estudos (coordenadores pedagógicos que atuavam nas Regionais). O 

PNAIC “visava assegurar a alfabetização das crianças até ao final do 3º ano do ensino 

fundamental – aos oito anos de idade”. Segundo relatório (ANEXO J, p. 306), o programa foi 
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organizado a partir de algumas ações, dentre as quais a formação continuada é apontada como 

eixo principal: 

Ações – conjunto integrado de materiais e referências curriculares e pedagógicas que 

contribuem para a alfabetização e o letramento, tendo como eixo principal a 

formação continuada dos Professores alfabetizadores. Estas ações apoiaram-se em 

quatro eixos de atuação: Formação Continuada de Professores Alfabetizadores; 

Materiais Didáticos e Pedagógicos; Avaliações; Gestão, Controle Social e 

Mobilização.  

 

Do ponto de vista da formação continuada, o relatório (ANEXO J, p. 306), afirma que: 

 
A formação continuada foi ministrada pelos Orientadores de Estudo que foram 

formados pela UFBA. O curso para os professores alfabetizadores foi ofertado de 

março a dezembro de 2013. Os Professores Alfabetizadores receberam bolsas de 

estudo para participar e se dedicar às atividades de formação. Para tanto, deveriam 

estar atuando no Ciclo de alfabetização e cadastrados no CENSO. A certificação foi 

feita pela UFBA.  

 

Além disso, segundo o documento, foram realizadas as seguintes ações no tocante à 

formação (ANEXO J, p. 306): 

 

– 07 seminários com Orientadores de Estudos já realizados pela a UFBA de março a 

outubro (01 de 40h, 04 de 24h, 01 de 16h e 01 de 8h), totalizando 160h de formação. 

– 40h de formação a distância para Orientadores dirigidas pela UFBA 

– 09 reuniões de 8h para alinhamento e planejamento das ações (CENAP) de março 

a novembro, totalizando 72 horas.  

– 08 sábados de formação com 8h cada para professores em 11 pólos regionalizados 

de maio a dezembro.  

56h de formação a distância para professores alfabetizadores dirigidas pela UFBA. 

Totalizando 120 h de formação para professores alfabetizadores. 

– 1 Seminário de 8h com professores alfabetizadores realizado pela UFBA com 

turmas simultâneas nos Hotéis Fiesta e Gran Hotel Stella Maris no dia 18/11/13.  

 

O programa foi interrompido ao longo do ano de 2014, sendo retomado em dezembro 

do mesmo ano até abril de 2015 – resultado das disputas internas em função do IAB. O foco 

do programa em 2014 foi na área de matemática e na consolidação de aspectos de língua 

portuguesa. Embora a formação ocorresse em dias de sábado, a mobilização dos profissionais 

à participação e à repercussão dessa formação no interior da escola ultrapassou o aspecto da 

prática pedagógica, atingindo outros processos de organização da unidade escola, conforme 

relato: 

Tânia – No segundo ano [...] fluiu com muita tranquilidade e depois vieram as 

meninas da GREs, veio Matemática. Era cansativo vir aos sábados [...]. Eles [os 

professores] estavam muito seguros, estavam [...] muito satisfeitos, voltavam para a 

semana ávidos por experimentar aquilo. Abriram o olhar, para os recursos que as 

escolas tinham, começaram a questionar os diretores, porque tinha os diretores que 

recebiam os jogos pedagógicos e ficavam trancados para o menino não quebrar, para 

o menino não perder a peça. A professora não queria ter que se responsabilizar. A 

partir do momento que disse assim: o livro é para ir para casa, o livro é para o 

menino levar, é para eles, é para família, porque o livro de literatura, os livros 

paradidáticos antes eram intocáveis. 
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Semelhante ao Pacto Estadual, o PNAIC foi reconhecido também como uma formação 

importante para a Rede, por possibilitar o diálogo com a realidade local: 

 
Rosa – Uma coisa nesse processo do PNAIC que eu acho interessante é o seguinte, 

por exemplo: quando vocês falam das realidades das escolas e às vezes quando eles 

[os professores] se dividiam nos grupos para poder fazer os planejamentos aí, por 

exemplo, o grupo de minha escola planejava a primeira semana, da outra escola 

planejava a segunda e aí recebiam todos os planejamentos. As meninas diziam: Ah 

Rosa a gente não vai dar conta de fazer assim. Eles tinham planejado a realidade 

deles e não era a nossa realidade e aí a gente sentava em cima do que foi planejado 

para adaptar para nossa escola. [...] era vivo, ele [o professor] estava fazendo de 

acordo com o que eles acreditavam, a gente podia adaptar aquilo que tinha sido 

produzido.  

 

Ana – Coisa viva né? 

 

Tânia – e nas formações se produzia material também [...]. 

 

Ademais, as discussões compartilhadas no AC Coletivo, época em que esse espaço 

ainda existia no interior da escola, possibilitavam ainda a mobilização de professores de 

outras turmas e segmentos que não eram contemplados pelo programa; quando refletiam 

sobre as possibilidades de implementação de algumas práticas pautadas pelas colegas, a partir 

de orientações e reflexões consequentes dessa formação. Em outras palavras, essas trocas 

pedagógicas provocaram, inclusive, a construção coletiva de alternativas no interior da escola 

para outras turmas e professores, conforme relatos: 

 
Tereza – foi por conta dessa formação do Pacto e PNAIC que criou um [...] rebuliço 

na escola. As colegas do segundo ciclo disseram: bom, vocês estão tendo formação 

para o primeiro ciclo. Tudo está chegando para o primeiro. Vamos fazer a nossa 

também e foi [...] nesse momento que nasceu os materiais do 4º e 5º anos [...]. Eu 

acredito naquele material que eu elaborei junto com minhas companheiras, que vai 

falar diretamente para o meu aluno, que vai falar da forma que eu acredito para o 

meu aluno. Eu acredito nisso! A gente até já dialogou um pouquinho lá na escola: 

[...] vocês ficaram com inveja das meninas do Pacto, porque [...] as meninas 

chegavam cheias de novidades, querendo aprofundar.  

 
Fernanda – o Pacto [...] começou a ampliar para as outras turmas. Então, eu 

mergulhava de cabeça para entender como era, pegava os materiais todos, recebia 

por e-mail os planejamentos, sentava com o professor e já ia pensando e passando 

para outras professoras. De que forma a gente poderia trabalhar com as outras 

turmas também, porque a gente estava falando de alfabetização. O Pacto foi 

excelente, material muito bom, que era construído, [...] e assim dava a possibilidade 

de, a partir dele, fazer outras coisas. A gente planejava outras coisas em cima dele. 

Então, foi muito bacana, muito rico. 

 

Rosa – eu me lembro bem que lá eram duas professoras do primeiro ano, quando 

elas chegavam com as novidades do Pacto elas terminavam [...] mobilizando as 

outras turmas. Outros professores que não estavam no Pacto começavam a fazer a 

leitura, [eles] iam se mobilizando para fazer esse trabalho também. Isso é bem 

importante, eu acho bem interessante. 
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As professoras, segundo as participantes, se sentiam muito motivadas diante dessa 

proposta, pelo fato de se perceber produzindo conhecimento, fortalecendo o trabalho no 

cotidiano da escola: 

 
Tânia – a motivação do professor fazia com que ele desse conta, porque era algo que 

[...] ele tem na sua base de professor.  [...] o professor estava motivado, ele estava 

produzindo conhecimento. Ele estava produzindo ferramentas e trocando com o 

colega experiências, porque se levava experiências exitosas e as formadoras traziam 

também as sugestões e um rico material. 

 

Quanto às críticas destacadas sobre os Programas Estadual e Nacional pelas 

participantes, um dos questionamentos centrou no fato desta não contemplar a participação 

das coordenadoras pedagógicas: “nós, coordenadores, questionávamos por que a gente não 

podia ir também, mas os professores estavam muito tranquilos”. (Tânia). Contudo, segundo 

algumas participantes, o processo de formação dos professores e a motivação dos mesmos na 

escola as impulsionaram a buscar apoio mútuo, tanto nos momentos do AC quanto junto às 

CREs, que se constituíram ponto de encontro das profissionais para estudar, refletir 

coletivamente sobre os programas e poder apoiar o professor na escola: 

 
Ana – Agora me responda, enquanto coordenador não teve um prejuízo não 

participar?  Mesmo que os professores estivessem [...] tranquilos, não foi um 

prejuízo? 

 

Rosa – Não sei se as meninas concordam, mas aqui nesse momento [aponta para os 

materiais do Pacto Estadual e PNAIC na mesa], a gente ainda tinha a participação 

das GRE’s. A gente tinha o espaço das reuniões; a gente não estava nesse momento 

com os professores, mas recebia todos os materiais por e-mail. A gente tinha 

reuniões sistemáticas com os coordenadores de GR. Então, a gente tinha troca, tinha 

construção, a gente participava. Além dos AC’s coletivos, a gente estava junto com 

os professores na escola. 

 

Tânia – Os ACs coletivos nos davam essa visão, esse respaldo. 

 

Ana – Muito bom! 

 

Desse modo, a reflexão coletiva em torno da prática; as trocas de experiência, onde 

existe uma relação entre a teoria, a prática e a realidade indicam o potencial da perspectiva de 

compreender os educadores como intelectuais transformadores (GIROUX, 1997). Embora a 

proposta fosse encaixotada pela concepção de programa, o cotidiano da escola e a capacidade 

de reflexão das profissionais vão dando um caráter particular e, ao mesmo tempo, coletivo, às 

experiências de criação partilhadas nos encontros. A valorização, portanto, das experiências 

dos profissionais; dos processos de construção coletiva e da relação teoria, prática e realidade 

se constitui na compreensão das coordenadoras pedagógicas como aspecto essencial ao 

processo de formação continuada.  
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A formação continuada, então, é compreendida pelo grupo de coordenadoras como o 

processo de construção coletiva, pautada na articulação teoria, prática e realidade da escola, 

traduzida pelas condições objetivas. 

Assim, a interpretação positiva acerca das formações continuadas parece se tornar 

possível em virtude das disputas de versões em cada momento, atravessada pelo confronto 

entre o projeto instituído e a perspectiva instituinte, materializada em manifestações de 

resistência que em diversos momentos redirecionaram e redimensionaram o sentido de 

enquadramento intrínseco aos pacotes educacionais, a partir das experiências, crenças e 

valores específicos de cada escola e dos profissionais de um modo geral. 

 É preciso conceber que as mudanças podem ter se tornado viáveis pela trajetória 

anterior de construção dos espaços coletivos, onde o potencial de reflexão e autorreflexão 

crítica se constituía na oportunidade das profissionais estarem juntas. 

Ainda sobre o tópico referente às Formações Continuadas na Rede, foi possível 

identificar aquelas que mais se distanciaram das expectativas da escola. Duas experiências 

foram destacadas por unanimidade: o Programa Alfa e Beto e o Programa Nossa Rede. 

Embora os programas se afirmem em concepções teóricas distintas (tradicional e 

sociointeracionista, respectivamente), ambos são interpretados pelas participantes como 

modelos muito próximos, no que tange à estrutura: ambos são identificados como Sistema 

Estruturado. 

Ambos os Sistemas Estruturados de Ensino implementados em Salvador são pacotes 

educacionais milionários, compostos por materiais para os alunos e professores; formação 

continuada para utilização dos materiais, sistema de avaliação e monitoramento. Em outras 

palavras, obedecem à lógica de mercado, vendendo soluções rápidas ao problema do fracasso 

escolar, por um lado; e, por outro, contribuem com os processos de fragmentação do trabalho 

pedagógico, pois se constituem normalmente em programas de governo; o que aprofunda a 

retirada da autonomia pedagógica da escola, a partir da implementação da lógica da 

racionalidade técnica presente nos manuais, que devem ser seguidos para que as metas 

definidas institucionalmente sejam alcançadas18, leia-se o aumento do IDEB no ranking 

nacional.  

                                                           
18 O IDEB de Salvador em 2013, época em que o Sistema Estruturado Alfa e Beto foi comprado, era de 4.0, 

quando a meta projetada pelo Ministério da Educação era de 3.9. Em 2015, a cidade do Salvador assume a 17º 

posição no ranking nacional em virtude do IDEB de 4.7. A meta projetada para esse ano era de 4.2. Uma das 

justificativas na época para a compra dos pacotes era exatamente a necessidade de aumentar esse índice, como se 

as metas previstas não tivessem se alcançadas, inclusive como superação do valor estabelecido. 
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Conforme encontramos no relatório institucional (ANEXO K, p. 312), o Programa 

Alfa e Beto foi imposto aos educadores de Salvador por meio de decreto. A descrição do 

programa e a justificativa para o seu consumo também estão postas nesse documento: 

 
O Decreto Municipal Nº 23.774 de 02 de janeiro de 2013 determina para a 

Secretaria Municipal da Educação a elaboração do Programa Municipal para 

Alfabetização na Idade Certa, abrangendo dentre outros componentes, treinamento 

de professores, disponibilização de material especial para o processo de 

alfabetização, avaliações periódicas destinadas a medir o desenvolvimento do 

alunado e, quando necessário, a criação de classes especiais. 

Diante do exposto, a Secretaria Municipal da Educação, buscando atender as 

demandas acima citadas, adquiriu em 2013, os programas do Instituto Alfa e Beto – 

IAB: Alfabetização, Séries Iniciais Ensino Estruturado e Prova Brasil como forma 

de estabelecer uma política municipal para alfabetização e elevação do nível de 

desempenho acadêmico dos alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental.  
 

As participantes, ao se depararem com os materiais do Programa Alfa e Beto na linha 

do tempo, a partir dos materiais adquiridos pela Rede, demonstraram muita inquietação, 

fazendo pulsar os primeiros comentários acerca da trajetória de formação na Rede. As 

coordenadoras pedagógicas se recordaram a maneira agressiva e autoritária como o programa 

chegou à Rede, ao passo que também foram revelando a construção do processo de resistência 

frente ao mesmo, através desse diálogo longo, mas que traz um conteúdo muito profundo, e, 

portanto, considerado importante de ser observado na integra: 

 
Tereza – Alfa e Beto a gente pula. (Sorriso coletivo).  Nada a falar sobre ele. 

 

Tânia – Então tem que chamar quem estava. 

 

Tereza – É isso mesmo. 

 

Tânia – Eu estava na rua, eu estava na rua. 

 

Tereza – Nada a falar sobre ele. 

 

Fernanda: Eu estava na porta da Secretaria devolvendo ele... 

 

Tânia – O único momento de formação [...] que eu me recordo foi na jornada 

pedagógica. Eu acho que era 03 de fevereiro, a gente foi apresentada a ele. É esse 

aqui e pronto e aí a gente saiu e disse: e agora? 

 

Rosa – Eu me lembro que a Escola X parecia um formigueira todo mundo 

desesperado. Na hora do lanche (risos) pelos corredores e chamando [as 

coordenadoras pedagógicas da CRE]: o que é isso?  O que está acontecendo?  Todo 

mundo sem saber... 

[...] 

 
Pesquisadora – Qual foi a questão que colocou todo mundo nessa aflição? 

 

Rosa – Menina, primeiro a forma... 
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Tereza – A gente estava sendo apresentada ao material e a forma de abordar esse 

material junto com os alunos e [...], no meu caso o coordenador, era você dizer para 

o seu professor que agora era assim e ponto.  

 

Ana – Como é que você vai chegar para dizer? 

 

Tereza – Então, você tinha que saber tudo [...]. 

 

Sofia – E ainda tinha [...] o livro da família. 

Tânia – Naquele momento o impacto foi que eles separam turma, a turma. [...]. Os 

coordenadores eram separados dos professores em uma sala específica. Os 

professores separados por etapa e era dito da seguinte forma: a partir de hoje vai ser 

esse material. Como assim? Não! Foi comprado e já estão chegando. Vocês vão 

levar essa maleta para verem que já estão chegando na escola. E a gente perguntava 

como que já chegaram se o novo prefeito tomou posse agora em janeiro? Esse 

material foi comprado como? Quando? Que material é esse? 

 

Sofia – A maleta do coordenador já estava lá, porque a gente já saia do curso e já 

levava a maleta. 

 

Tânia – [o formador] não deixava a gente dialogar, a gente queria sair da sala, não 

podia sair da sala e vinha apresentando o material. Quando a gente ia lendo de forma 

dinâmica o material, ia questionando, não podia questionar, porque estava 

atrapalhando. A gente olhava uma para cara da outra e perguntava...  

 

Tereza – Não é o momento. Depois vocês vão conversar sobre isso! 

 

Tânia – Não é o momento... e quando a gente saiu, parecia que tinha estourado 

alguma coisa...saiu todo mundo das salas, com os olhos arregalados o que é que está 

acontecendo? A pergunta era essa: o que é que está acontecendo? E a nossa 

referência era a GR, todas vinham em direção das coordenadoras de GR. A gente 

perguntava e elas também faziam questão de dizer que [...] não sabiam de nada, que 

a gente tinha que procurar as coordenadoras da Secretaria de Educação, porque elas 

não tinham nada a dizer. Algumas diretoras estavam lá e elas também diziam, a 

partir de agora é esse material já está definido, já está na escola e aí é que surge toda 

essa inquietação. Então, [...] a formação mesmo foi para alguns professores, [...] 

muita gente [...] disse assim eu vou para ver. E, a partir dessa ida, muitos professores 

começaram, lá de dentro, a fazer a constatação e a contestação necessária para 

alimentar todo o processo que nós tivemos depois. [...]. 

 

Rosa – esse foi o primeiro ano que a gente teve aquela redução da jornada 

pedagógica, que não foram cinco dias, [...] foram três dias.  [...]. Você vai para lá, 

você vai para cá e você vai para cá e aí separou por GR [...]. Então, a gente não 

sentou junto para analisar, [...] foi completamente separado. [...]. Alguns professores 

fizeram questão de ir e eu acho muito importante marcar, porque não foi dizer não 

por não, foi dizer não sabendo por que estava dizendo não. Eu vou lá, porque eu vou 

ver, vou conhecer, eu quero saber para depois poder dizer não.  Então, aquele não foi 

um não consciente [...].  

 

Fernanda: Na verdade foi um baque para gente, porque a gente estava num processo 

de construção tão bacana dentro da Rede. Tudo que a gente [...] estava estudando, 

entendendo [sobre] o processo de alfabetização dessas crianças, como deve 

acontecer, de repente você [...] recebe um negócio desse, aquela coisa mecânica, 

[...], um retrocesso tremendo. Como é que a gente vai fazer isso agora? Se a gente já 

viu que não é desse jeito que dá certo, se não é essa a forma [...] mais adequada. [...] 

joga tudo que construiu até agora fora, todo esse processo que a Rede foi avançando 

dentro das teorias da alfabetização. Enfim, joga tudo fora, porque agora é esse aqui e 

ponto e acabou sem discussão, sem perguntar se a Rede aceitava e foi aí que veio 

toda aquela revolta. 
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Ana – E foi interessante, que foi uma discussão que mobilizou a sociedade como um 

todo, não só a área de educação, outras pessoas de outras áreas. Houve uma 

mobilização...  

 

Tânia – Uma comoção. 

 

Ana – Gente, foi comoção, não foi nem mobilização, foi uma comoção, [...] porque 

se há uma conscientização anterior do professor, do coordenador de um trabalho, às 

vezes a gente até releva alguma coisa, mas faltou o respeito ao profissional. 

 

Tereza – Sim, sim, interessante isso que vocês estão trazendo agora, porque algumas 

colegas que são mais tradicionais, no sentido mesmo mecânico de que tem que 

repetir a forma de ensinar para que o menino repita várias vezes e possa aprender, 

foi uma das que se levantou [...] em primeira mão dizendo: não é isso, não é isso que 

eu quero, não é nisso que eu acredito [...]. Você não respeita os processos de sala de 

aula, você tem um prazo pra determinar que o menino aprendeu aquilo. [...]. 

 

Ana – Pois é, prazo. Não é que eu não cumpra prazo, não é isso que eu estou 

falando, mas era uma coisa muito mecânica, não era apenas o menino, mas sua ação 

tinha que ser, você era um robozinho. 

 

Fernanda – Na verdade eles desconsideraram tudo. Toda aquela atividade 

uniformizada, [...] todo mundo tem que aprender desse jeito quem foge disso, quem 

não consegue aprender dessa forma fica de lado, como sempre ficou na história da 

educação.  [...] a gente vem de um processo de construção em que a gente inclui as 

diferentes formas de aprendizagem e de repente vem isso e diz é desse jeito que você 

vai aprender e quem não aprende dessa forma fica como? Vai ficando a margem 

mais uma vez na sala de aula e aí são as reprovações, as repetências e isso realmente 

não contempla... 

 

Rosa – ou mascara. 

 

Fernanda – ou mascara, é verdade. 

 

A forma autoritária como o Programa foi apresentado aos profissionais, praticamente, 

no primeiro mês de trabalho da nova gestão, mostra o quanto os interesses específicos do 

governo se sobrepõem às experiências em curso na educação municipal, desconsiderando a 

trajetória anterior de construção pedagógica das profissionais e das escolas, bem como o 

próprio programa nacional, cujo processo de adesão estava em curso. Esse aspecto foi 

recordado com indignação por uma das participantes, ao problematizar a questão do 

investimento:  

Rosa – quando foi dito que a Prefeitura Municipal de Salvador não iria aderir ao 

Pacto Estadual e iria adotar o IAB, o Pacto Estadual e [Nacional] eram pagos pelo 

governo federal e pelo Estado. A gente não ia ter gasto nenhum. Isso aqui foi pago 

com dinheiro municipal (aponta para o IAB). [...], e a gente poderia estar com uma 

verba [...] vinda de um espaço, de uma esfera maior.  

 

Diante dessas circunstâncias, era preciso, portanto, encontrar estratégias para garantir a 

substituição do pacote nacional pelo pacote comprado pela nova gestão municipal. A 

apresentação da proposta de maneira fragmentada aos profissionais indicava a 

intencionalidade institucional de conter possíveis reações frente à imposição do pacote. Havia 
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uma estratégia institucional bem articulada para que os profissionais se adaptassem à 

“novidade pedagógica”. O modo como programa foi imposto – por decreto – parece ter sido 

um dos aspectos de maior desconforto mencionado pelas participantes. Além disso, a 

racionalidade técnica, logo identificada pelas profissionais, através da observação das ações 

pedagógicas mecânicas e uniformes propostas nos materiais e na própria formação, foi 

despertando muitos questionamentos, seguidos de angústia e posteriormente de aversão ao 

programa. O principal questionamento posto pelas coordenadoras foi o conflito entre o 

discurso instituído e a prática a ser instituída de maneira imposta – a contradição começava a 

emergir, fortalecendo os processos de reflexão crítica ao modelo adotado e a perspectiva de 

resistência. 

O discurso instituído, posto nas Diretrizes Pedagógicas, afirma, por exemplo: a 

construção de práticas democráticas nas escolas; a compreensão do processo de alfabetização, 

na perspectiva do letramento, onde a consciência fonológica é posta como referência ao 

trabalho do professor junto aos alunos. Contudo, a perspectiva pautada no material consumido 

pela gestão municipal se constitui apenas no reflexo do próprio projeto de governo, cujas 

práticas de autoritarismo e controle dos processos educacionais, por exemplo, passaram a ser 

organizadas através do modelo gerencial. Quando questionada sobre a relação entre o discurso 

instituído e a proposta dessa gestão, a coordenadora pedagógica Tereza desabafa: 

 

Tereza – Não existe essa relação, não existe! É uma coisa unilateral, é cumpra-se! 

Desconsiderando o que está escrito, desconsiderando o que já foi escrito, 

anteriormente. O que tem escrito hoje é ‘cumpra-se’ sem dar ouvido nenhum a você 

coordenador, que está naquela unidade ou ao grupo de coordenadores que está 

naquela regional. Não existe uma relação, é unilateral. É cumpra-se! Eu não vejo 

relação, ninguém nunca me perguntou: Tereza o 3º ano tem essas e essas demandas. 

Como você acha que a gente pode auxiliar, apoiar [...]? Ninguém nunca me 

perguntou, nunca ouvi também em nenhum encontro ninguém está tratando disso, ao 

contrário, nos chamam para perguntar: O que é que você está fazendo? E aí a gente 

vai com os papeizinhos lá, os classificadores, as atividades, e diz: olhe a gente está 

fazendo isso, isso e isso. [...]. É uma coisa de cumpra-se e depois cobra os resultados 

do que foi imposto. Não tem uma relação de trabalho, de parceria para o 

desenvolvimento, não tem. Aliás, as escolas, inclusive, estão totalmente sucateadas. 

É um cumpra-se, mas cadê as condições? Cumpra-se! 

 

Diante desse cenário de profundo desrespeito junto aos profissionais, os processos de 

resistência se constituíram inevitáveis na Rede Municipal. O processo de imposição do 

Programa IAB provocou um amplo debate sobre concepção de Educação, de Alfabetização e 

Avaliação na Rede. 

Tão logo o Programa IAB foi apresentado na Jornada Pedagógica, conforme relato das 

participantes, a tensão frente às formadoras contratadas (na sua maioria, vindas de outras 
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cidades e estados) emergiu e foi traduzida pela pressão construída pelos profissionais através 

de questionamentos e outras iniciativas, com vistas a evidenciar a discrepância entre a 

proposta imposta e as condições objetivas da escola.  Essa situação foi observada no discurso 

das participantes que, embora estivessem em espaços distintos, viviam experiências de 

resistência semelhantes: 

 
Tânia – eram pessoas, eu não me lembro quais eram os estados, de vários estados. Se 

eu não me engano eram dois ou três estados. Elas não queriam saber nada sobre a 

Rede, não queriam ouvir a nossa realidade, elas não queriam ouvir: onde é que entra 

aqui a Lei 10639, a gente precisa falar dessa lei. Esse ponto aqui está equivocado, a 

gente não vai fazer isso! Mas vocês têm que fazer, vocês vão ter que fazer, [...] tem 

que fazer avaliação. Elas vieram com [...] uma autoridade que não podiam ser 

questionadas e elas não conseguiram dar conta disso. 

 

Fernanda – eu lembro bem quando nós pressionávamos, a formadora dizia: eu não 

sei como vai ser aqui, mas com a gente era assim. Vocês vão ter que resolver com a 

Secretaria, [...] quando ela não tinha mais o que dizer para se livrar da gente. Ela 

dizia: [...] o que mandaram a gente falar foi isso aqui. As formadoras retratavam o 

que era o programa. Elas vieram extremamente fechadas, vieram para falar aquilo 

pa, pa, pa, e quando fugia daquilo que elas foram programadas para falar, já não 

sabiam muito o que dizer. E aí a resposta era: não sei como será com vocês, vão ter 

que ver com a secretaria, mas com a gente foi desse jeito. 

 
Rosa – formadora que ficou com a gente lá na Escola X, eu disse: quer ir conhecer 

minha escola? Ela era [...] de uma cidade muito pequenininha do Ceará, [...] que 

tinha uma outra estrutura. Eu peguei ela e botei no carro, [...] para poder conhecer a 

escola. Quando ela viu a escola ficou a-bis-ma-da e disse: vocês estão na capital? Eu 

disse: pois, é dessa escola que eu estou te falando e essa não é a única, você pode ter 

certeza [...]. 

 

Pesquisadora – Por que ela ficou abismada? 

 

Rosa – Pela condição estrutural da escola, [...] porque quando a gente dizia as coisas, 

ela dizia: vocês vão ter que resolver com a secretaria. Não era um caso só, além da 

questão pedagógica, tinha a questão de estrutura [...].   

 

Ao serem questionadas mais diretamente acerca do por que houve tanta resistência ao 

programa, as participantes contextualizaram dizendo:  

 
Angélica – para mim e acho que para toda Rede, aquilo não tinha nada a ver. Não 

houve participação, não houve construção, não houve discussão. Então, o professor 

recebeu um manual de instruções e era um adestramento dos meninos. Muitos 

professores têm uma prática muito diferente daquilo e que vinha dando certo. [...] a 

gente tem uma formação de professores com nível superior, com pós-graduação que 

entende o trabalho de alfabetização e busca fazer com que a prática se assemelhe um 

pouco ao que a gente percebe como algo que produz um resultado. A gente vê isso 

nas escolas. Quando chegou o material do Alfa e Beto, os professores rejeitaram, 

principalmente porque não tinha nada a ver com aquilo que eles vinham produzindo 

nas suas salas de aula e o que eu percebi também foi que existia uma aceitação 

grande ao PNAIC que era uma proposta que se assemelhava muito ao que já vinha 

sendo praticado por eles. Quando eles compararam essa proposta [IAB] ao PNAIC 

viram uma diferença enorme e se identificaram com o PNAIC, tanto que hoje eu 

acho que a grande maioria ainda consegue aplicar muitos recursos aprendidos com a 

formação do PNAIC. 
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Quelli – porque era muito fechado.  [...] os projetos da escola seriam banidos, 

esquecidos. [...]. Projeto é só aprender a ler e a escrever. Não sou contra a rotina, 

mas e os projetos da escola e se a gente perceber que o aluno não está avançando 

como é que a gente faz? Não! Continua, continua! Então assim tem os projetos de 

intervenção que nós precisamos fazer com aquele aluno que não acompanha, que 

não consegue avançar, para mim esse foi um dos grandes impasses [...]. Foi uma 

caixa, todo mundo tem que ter isso aqui, se seguir vai dar certo, só que a meu ver, a 

escola precisa trabalhar com projetos, ter uma outra visão que não é só ficar sentado 

e executar tarefas, atividade do livro tal, agora é do outro livro, agora é do outro 

livro[...], um bocado de livros e o menino só naquilo ali. E o momento que a gente 

tem para fazer um projeto, cantar uma música, fazer uma atividade sobre a sua 

identidade: quem sou eu? Onde eu estou? Eu achei que foi ruim [...] não ter espaço 

para as disciplinas. Não teria Inglês, não teria Arte, e nem Educação Física, porque 

na visão deles se não sabe ler pra que ter essas disciplinas?  

 

 

Na ocasião, o discurso instituído servia como uma espécie de “escudo” aos 

profissionais, com vistas a defender a autonomia das escolas e, ao mesmo tempo, o programa 

anterior, enquanto uma proposta específica para a Rede não fosse construída. Muitos 

profissionais se debruçaram no estudo dos materiais e dos documentos produzidos pelo 

Programa e pela Rede, com vistas a organizar a construção da crítica e do enfrentamento. 

Vale lembrar que o Coletivo de Coordenadores Pedagógicos, nessa época, redefiniu 

seu objetivo de buscar a SMED para discutir questões específicas ao coordenador, passando a 

assumir o compromisso com a reflexão de questões mais amplas da política educacional do 

município de Salvador, contribuindo de maneira significativa com a construção da resistência 

frente ao IAB: 

Tânia – a gente deu de cara com o IAB, então foi tudo muito junto. Tanto que a 

pauta de ir para SMED solicitar que a gente fosse ouvido, praticamente some [...] 

com a chegada do IAB. [...]. O objetivo [era] abrir um canal direto de comunicação 

com eles [SMED], mas a chegada do IAB e a forma truculenta como nós 

deveríamos aplicar esse novo material, [...] nós dissemos: nós coordenadores temos 

um papel fundamental em barrar isso aqui [apontou para os livros do IAB sobre a 

mesa].  Então, tivemos a reunião onde as meninas que começaram o movimento se 

fizeram presentes e naquele momento a gente fez uma carta [...] que chegou às mãos 

do professor daqui [UFBA], que tinha o curso de contemporaneidade [...]. 

 

Conforme a discussão realizada na seção 3, o processo de resistência obrigou a 

Prefeitura a transformar o caráter de imposição em adesão ao pacote. E passou, segundo as 

participantes, a construir pressão, pela ausência de apoio às escolas, para que as escolas 

aderissem ao pacote do IAB em detrimento do PNAIC: 

 

Tereza – teve um momento que a gente não tinha material, o material do MEC 

demorou de chegar e a gente ficou sem livros e como fui eu e algumas outras 

[professora] as maiores tensionadoras para não usar o Alfa e Beto, as colegas diziam 

assim: a gente não aderiu ao Alfa e Beto, quem aderiu tem todo o material, tem todo 

um acompanhamento, tem todo um apoio e nós não temos, temos que fazer do nosso 

bolso, porque também não tem como reproduzir nada na escola. 
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 Contudo, a maioria das escolas fez a opção pelo PNAIC. Após o primeiro ano de 

implementação, mais escolas desistiram de aderir ao pacote defendido pela gestão municipal, 

até que em 2015 o mesmo foi extinto, dando lugar ao Programa atual denominado de Nossa 

Rede. 

Depois de quase três anos de disputa, havia uma expectativa em torno do projeto 

apresentado aos educadores, cuja centralidade da proposta era a afirmação de que esta seria 

resultado de uma construção coletiva que se aproximasse das necessidades e desejos da Rede: 

 
Tereza – eu lembro da apresentação, pelo menos lá na GRE, [...] a gente voltou de lá 

encantada. Nós vamos construir [...]. Tínhamos um processo de construção de uns 

módulos que começamos com o quarto e quinto ano, as professoras disseram assim: 

a gente acredita nisso para os nossos alunos, com essa carinha. A gente pensou que 

ia ser mais ou menos nessa linha e ainda tinha a chancela do Instituto [...] que muita 

gente já conhecia validava. Eu disse: gente agora vai (risos), porque era nessa linha 

de coautoria. Eu ainda cheguei à escola dizendo assim: olha a Rede é enorme, eu não 

sei como é que nós que estamos nessa região vamos poder dialogar com quem está, 

por exemplo, no bairro X, que é outra realidade, mas se está sendo dada essa 

possibilidade... toda encantada!   

 

 Porém, nos primeiros encontros, conforme relato das participantes, percebe-se logo 

que os princípios da gestão gerencial (perspectiva fragmentada) continuariam atravessando a 

construção que se reivindicava democrática, sendo as condições objetivas distanciadas da 

proposta inicial: 

Tereza – caiu por terra, logo nos primeiros dias, a gente já foi recebendo um 

calhamaço de material para revisão, volto para a escola com aquele calhamaço para 

dar um retorno em uma semana, sem nenhuma condição, sem nenhuma condição das 

pessoas olharem.   Logo depois, veio a plataforma [virtual]. Como é que você 

planeja, organiza tudo e vai estudar na Plataforma?  [...]. Foram feitas muitas 

tentativas lá na unidade que eu estou como coordenação, contudo a gente não 

alcançava o ritmo. Era sempre intenso, quando você chegava lá para falar daquele 

[material], já vinha outro e aquele acabou, você não tinha mais notícias.  Olha o que 

vocês fizeram aqui na regional, vai juntar com o da outra regional [...] tudo vai ser 

considerado. Quando apareceram com os cadernos, [...] uma colega disse: Tereza 

você não disse que falou lá com eles sobre isso, mas está aqui.  Está, porque todo o 

processo vocês já sabem como é, a dupla gestora da escola coordenadora Tereza e a 

vice-diretora sinalizaram e [...] trouxemos para vocês, não foi só uma fala de Tereza, 

a coordenadora Tânia foi veemente, muita gente se levantou contra isso risos. 

 
Rosa – por mais que o Nossa Rede [...] tenha uma organização de sequência 

didática, ela não foi construída pela gente, primeiro ponto. Então, aquela falácia de 

que foi discutido nos grupos, eu digo ao povo não me inclua. Vocês sabem desde o 

primeiro momento que eu participei dos encontros. Eu cheguei aqui e fui muito clara 

a vocês: estou indo para as reuniões, mas eu não estou construindo o material. O 

material não foi construído por mim e vocês sabem muito bem disso. Eu fico virada 

quando alguém diz: mas os coordenadores participaram, tem um grupo de 

professores [...]. Nós não construímos! É diferente quando eu sento e planejo a 

minha aula, coloco lá qual o objetivo que eu quero com aquela aula, [...] quando eu 

sei que vou chegar agora na segunda feira, que trouxe a música de Gabriel Pensador 

para poder conversar com eles, porque eu estou tomando porrada.  Então na hora 
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que eu trouxe aquela música para ouvir com os meninos, com os meus meninos de 

primeiro ano, eu sabia o que eu queria com eles, eu queria dizer a eles: Qual a 

porrada que eu estou tomando no dia a dia? Isso não acontece com a Nossa Rede. Eu 

estou lá pronta com uma sequência didática, mas você pode inovar, você pode fazer 

o diferente, mas não é a mesma coisa, não é a mesma coisa [...]. Ah, mas o PNLD 

vem pronto também, vocês não construíram, ok. Não construí, mas eu tenho mais 

possibilidades de fazer o diferente ali dentro. [...] se por acaso veio um texto, que eu 

não concordo e o que está mais adiante me atrai eu troco aquele texto e faço uma 

atividade ali embaixo, mas o Nossa Rede você não consegue fazer isso, você não 

tem possibilidade para isso. 

 
Angélica – eles tentaram de alguma forma trazer os professores também e em alguns 

momentos. Na minha realidade, meus professores desistiram no meio do caminho, 

porque não se sentiram à vontade, eles não se sentiam ouvidos nas suas queixas, nas 

suas dúvidas de uso de material. [Eles] ouviam muito que o material já estava pronto 

e que era para adequar, mas essa adequação não condizia com o que eles viviam em 

sala de aula. Então, eu acho que essa é a [proposta] que mais distanciou, inclusive a 

mim, eu ia mais pela obrigação de estar presente no encontro representando a escola, 

não por algo que me dava prazer em descobrir um material novo e conduzir esse 

material na unidade escolar. Então, eu acho que a que para mim a que mais se 

distanciou foi essa última do Nossa Rede. 

 

Durante o processo de produção do material foi criado um Portal virtual, com vistas à 

garantia da participação dos profissionais na construção. Contudo, para Rosa, “o que eles 

[institucionalidade] fazem para validar essa participação? Faz o sistema online e dá senha para 

que todo mundo possa ter acesso. Todo mundo possa mexer [...]”. Desse modo, os professores 

poderiam acessar os materiais, opinar e sugerir alterações. No entanto, uma das participantes 

revela as dificuldades objetivas para o envolvimento dos profissionais no dispositivo virtual, 

tanto do ponto de vista do curto espaço de tempo, quanto em função das condições materiais 

no interior da escola: 

 

Rosa – aquele professor que estava na escola e que não tinha o segundo regente, 

porque muitas escolas ainda não estavam com a reserva [...]. Vai abrir esse espaço 

online para fazer observação quando? Que horas? Hoje, mesmo tendo a reserva a 

gente sabe que às vezes não tem a internet, não tem o computador, imagine lá que o 

professor estava quatro horários de segunda a sexta dentro da sala de aula. [...] eu 

vejo que essa proposta de construção: vocês querem construir? Estão brigando por 

isso, então vão fazer, mas foi uma falácia, foi uma coisa que foi dita da boca para 

fora, porque internamente, a construção mesmo... 

 

Vale destacar ainda que o objetivo da gestão municipal era que o material estivesse 

pronto no início de 2016, coincidentemente no ano eleitoral, sendo que o processo de 

produção do mesmo havia sido iniciado em meados de 2015, o que revela a forma aligeirada 

da construção, dificultando a participação efetiva dos profissionais, afinal era muito 

importante para a gestão municipal imprimir sua marca, materializada nos cadernos 

pedagógicos do Programa Nossa Rede.  
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O modo como o processo foi construído acabou contribuindo, ainda, para tensões no 

cotidiano da escola entre os profissionais (professores e coordenadores), que, muitas vezes, 

eram responsabilizados pela ciência e construção do material. O fato dos coordenadores e um 

representante de professor participarem das reuniões de “construção do material”, muitas 

vezes era interpretado pelas colegas como se ambos tivessem dado anuência a toda produção. 

Então, algumas coordenadoras buscaram estratégias para evidenciar o modo como a produção 

estava se dando ao grupo da escola: 

 

Rosa – Eu fico incomodada quando eu ouço isso na escola, eu sou dura nessa hora. 

[...], em vários momentos de reunião, em vários AC’s, durante o processo, eu disse: 

a gente não está indo lá para construir. [...] eu me lembro uma vez [...] num dos 

encontros [...] discuti sobre uma questão do quarto ano com a pessoa que estava 

organizando, mostrei a ela. Ela virou para mim e disse assim: este não tem como 

mexer agora, porque estava pronto. Se está pronto, não tem como mexer, eu estou lá 

para fazer o que mesmo? [...] eu tenho registrado e [...] assinado por todo mundo nos 

AC’s [...]: a gente não está construindo esse trabalho, a gente está tomando ciência 

dele antes de vim para escola, mas construção, não! Ele não foi construído. Tem 

algumas coisas que estão boas, que a gente tem condição de aproveitar, que é 

interessante, mas eu não construí e eu brigo na escola quando o povo vira para mim 

[e diz]: ah... mas vocês construíram. Eu disse: se é dessa forma todos nós 

construímos, porque nós tivemos acesso online. [...].  

 

As coordenadoras pedagógicas que participaram dos encontros se perceberam muito 

mais como revisoras, do que como coautoras do material:  

 
Rosa – no momento que a gente muito ousadamente chega na porta da secretaria 

com a maleta [do IAB], entrega e diz: isso a gente não quer. Então ele [gestão 

municipal] diz assim: vocês vão participar agora, vão trabalhar com o Nossa Rede 

coletivamente, vocês vão construir. Ótimo!  A gente não constrói, a gente revisa, a 

gente faz a revisão. 

Tânia – [...] nós fomos muito mais revisoras. 

 

Ana – Você está falando agora do material Nossa Rede, né?  

 

Tânia –... revisoras do material Nossa Rede... mais revisoras do que coparticipante.  

 
Fernanda – Coautora... 

 

Tânia – existe uma diferença... 

 

Coro – Existe uma diferença muito grande sim. 

 

Tânia – [...] coautoras foram as profissionais contratadas, elas foram coautoras. 

Tinha aquele grupo que trabalhava Língua Portuguesa, tinha um grupo que 

trabalhava Matemática. Quando chegavam as folhas em nossas mãos, era para nós 

fazermos revisão, para ver se estava claro. Nós íamos ter a honra de dizer qual a 

imagem que deveria ser colocada ali, mas estava bem claro na consigna que ali tinha 

que caber tal coisa. Você não podia colocar nada de diferente. [...] na base de muita 

luta nós conseguimos suprimir o que estava de muito gritante, nós conseguimos 

diminuir algumas coisas e em alguns momentos indicamos os livros que deveriam 

ser citados no material, conforme o que tínhamos na escola. 
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[...] 

 

Ana – Isso! Uma ou outra coisa. 

 

Tânia – Era colhido naquele momento, era passado para o outro turno para que os 

colegas pudessem olhar aquele material. Elas (mediadoras) levavam, depois 

voltavam com uma nova sequência. [...] não se tinha devolutiva. 

 

Ana – Nenhuma.  Nós somos revisoras editoriais (risos). 

 

[...] 

 

Tânia – nós pudemos [...] exercer muito o nosso conhecimento, no sentido de 

justificar, fundamentar, porque concordava, não concordava, aceitava, não aceitava. 

 

Ana – isso, eu achei também. 

 

Tânia – quando nós conseguimos [intervir] não foi porque nos foi dado, nós 

conseguimos porque nós fizemos uma muralha: a gente vai sentar, daqui a pouco 

para poder revisar isso aqui, mas na hora que a gente ia dar a devolutiva, exercíamos 

aquele espaço de contestação, de crítica. A gente ia para cima. [...] no princípio [...] 

algumas pessoas mesmo rejeitando o Nossa Rede acharam que iam ser coautoras. 

Então, foi no final do primeiro caderno que a gente queria as respostas dos outros e 

vimos que não mudava. [...] nós percebemos que o nosso lugar ali não era de 

coautora, era de revisora de algumas coisas, que realmente estavam gritantes. [...]. 

Então, chegou um momento que nós, como a colega disse, não eramos coautoras. 

Nós éramos revisoras, fomos revisoras. Tem coisas de qualidade, mas não é o que a 

gente gostaria. 

 

As profissionais não se reconhecem como parte efetiva na produção. As participantes 

denunciam o Programa Nossa Rede como uma produção mais institucional do que coletiva. E, 

conforme vimos, ao longo dos relatos vão apontando mecanismos criados para afirmar o 

discurso da construção do programa, como uma prática coletiva que, portanto, deveria ser 

implementada. As coordenadoras pedagógicas se percebem enganadas, se reivindicaram como 

revisoras do material e não como coautoras. O argumento da incompetência docente 

subjacente às práticas desenvolvidas junto às participantes vai se revelando à medida que suas 

opiniões, saberes e experiências são substituídas pelo material praticamente pronto.  

Por outro lado, o processo de tensão posto nos encontros coletivos do programa, 

possibilitou que as coordenadoras pedagógicas afirmassem e reconhecessem o potencial do 

próprio conhecimento e de seus pares, frente à visão estereotipada da incompetência dos 

profissionais presente na institucionalidade, revelando o conflito entre o processo de escuta 

institucional e as decorrências práticas observadas por elas, conforme encontramos no diálogo 

abaixo: 

Ana – [...] sabe qual é, na minha opinião, [...] nessas reuniões da minha GR? Eu vou 

pegar uma frase que você (Tânia) falou. Eu acho que ficou provado não sei se para a 

Secretaria, se para a GR, o conhecimento que as pessoas da Rede têm sobre 

educação, porque elas vinham com 10 e a gente dizia 20, na elegância. As pessoas 

que estavam nos formando, pessoas maravilhosas, mas elas vinham com um 

estereótipo nosso: é isso aqui que vai ser apresentado e a gente com elegância dizia 
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olhe não é assim. [...] então, eu vi momentos muito ricos, de construção: o caminho 

é esse por causa disso, disso, disso. Eu me senti muitas vezes respeitada... 

 

Tânia – Em que momento [...] tem o respeito, se ele [o programa] não leva em conta 

as intervenções que nós fizemos. Onde é que fica o respeito? 

 

Ana – Não, eu entendo que no momento da minha revisão... 

 

Tânia – Você era ouvida? 

 

Ana – Eu era ouvida e a pessoa não contestava o que eu dizia. 

 

Tereza – Isso... porque não podia, né? 

 
Ana – Não podia, porque existe um conhecimento das pessoas da Rede muito 

grande. [...] todo mundo aqui sabe o que está dizendo e sabe o que está fazendo. 

Ninguém está brincando, a gente não começou ontem, ninguém é criança. Então, 

você vai falar e eu repito de forma elegante: não é assim que deve ser, porque essa 

atividade não vai chegar a tal menino. É a gente começar também a botar pé firme. 

[...] nas discussões que aconteceram, [...] como foram várias você vai conhecendo 

mais as pessoas que [...] fazem parte das reuniões e [...] as pessoas vão lhe 

conhecendo. Você vai tendo a liberdade de dizer [...] tudo o que a gente está 

pensando agora, mas repito não foi construído. Tem até meu retrato num desses aí, 

mas não é meu. Agora é um caminho.  

 

Tânia (sussurra) – Isso a gente teve, não pode falar que não teve. 

Pesquisadora: [...] nessas reuniões vocês, você no caso, sentia que era escutada, que 

era respeitada. No entanto, você volta e diz eu não construí. 

 

Ana – porque eu não construí, eu revisei como ela disse. Agora no processo de 

revisão eu pude dizer, porque que eu não concordava com tais e tais coisas 

embasando. 

 

Pesquisadora – Certo, mas [...] essa discordância que você tinha permaneceu nos 

cadernos, é isso? 

 
Ana – Sim, em muitas coisas sim. 

 

Pesquisadora – Mesmo eles demonstrando essa relação de respeito, no final da 

história o que estava definido permanecia, ou  era incorporado? 

 

Ana – Você se recorda que eu disse que vinham duas pessoas de São Paulo, meninas 

ótimas, super perto da gente. No início eu percebia claramente que era assim: eu vou 

chegar com toda verdade [se refere às formadoras] e elas vão absorver essa verdade 

[as profissionais da Rede]. [...] aos pouquinhos elas viram que [...] a verdade delas 

vai ter que combinar com a nossa, porque nós também temos verdades, é nesse 

sentido entendeu? Então, elas começaram a baixar um pouco mais a bola, 

começaram a nos ouvir [...]. Então, querendo ou não [...] as pessoas da Rede não 

começaram agora, todo mundo estuda, todo mundo corre atrás entendeu? É nesse 

sentido. 

 

Contudo, o modo como argumento ideológico da incompetência docente vai 

atravessando o material é observado pelas participantes, ao tentarem implementar a proposta 

no cotidiano da escola, revelando o impacto desta concepção junto aos professores: 

 
Rosa – [...] aí você pega um livro que faz assim: ao longo do ditado questione se 

essa é a melhor forma de escrevermos essa parte? Tem outro jeito? Qual? Assim fica 
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melhor?  Será que temos uma palavra melhor do que essa? Vamos olhar o cartaz 

para ver se encontramos uma palavra que possa servir? Faltou alguma parte? [...] 

esse livro Nossa Rede já me diz enquanto professora até as perguntas que eu 

vou fazer [...]. Cadê o brilho? Cadê o gosto do professor de sentar, de planejar, 

de pensar o que ele vai fazer na sala? (grifos nossos). 

 

Tereza – Fica pressuposto que você não sabe fazer intervenção. (grifos nossos). 

 

Rosa – Você cortou todo o processo de produção desse professor, você cortou todo o 

processo de construção desse professor ele não tem nem a pergunta que vai fazer na 

atividade de intervenção. Ele não tem nem essa autonomia de poder pensar essa 

intervenção? (grifos nossos). 

 

Fernanda – Ficou o IAB reformulado. (grifos nossos). 

 

Rosa – ... ele não tem condição de fazer essa intervenção? Cadê esse brilho, eu 

vou ter esse brilho? Eu vou ter esse desejo todo de sentar, de chegar e falar com 

minha coordenadora? [...]. 

 
Ana – Mas você sabe por quê? Porque se ele tivesse construído isso aí, essa 

sequência, ele teria. O problema é que ele vai receber tudo pronto, porque não foi ele 

não construiu. 

 

Rosa – mas a minha realidade é uma e a realidade de Tereza é outra. A minha 

pergunta pode ser que não seja essa que está aqui, [...] vai depender daquele 

momento, daquela hora da sala que eu estou com o menino. Se eu tenho 10, se eu 

tenho 50 na sala, tem um monte de coisa que vai depender. [...] esse professor 

criativo, esse professor que constrói vai saber com certeza a pergunta que ele vai 

fazer.  

 

Sofia – [...] até a culminância está pronta, para fazer. (grifos nossos). 

 

Para as participantes, o Programa atual segue a lógica semelhante ao Alfa e Beto, 

conforme grifos nossos no diálogo anterior, por se constituir um Sistema Estruturado 

(exigência da gestão municipal à empresa de consultoria), trazendo consigo, inevitavelmente, 

a lógica tecnicista que toma os profissionais como executores de um manual pedagógico, 

identificado nas entrelinhas e linhas destacadas no diálogo. A proposta de sistema vai sendo 

estruturada a partir da disponibilização dos cadernos pedagógicos para alunos e profissionais, 

além da formação continuada, sistema de avaliação e monitoramento. 

Quanto à formação, as coordenadoras pedagógicas são convocadas a se tornarem 

transmissoras, repassadoras de informações, em uma Rede que tem como contexto a 

substituição dos ACs coletivos por momentos individuais. As profissionais reconhecem a 

formação continuada oferecida pela SMED, nos últimos cinco anos, como espaço de 

informação e orientação técnica para utilização de pacotes educacionais: 

 
Angélica – Nessa nova gestão eu não enxergo formação, eu enxergo transmissão de 

informação e acompanhamento no sentido de fiscalização. Não existe uma visão [...] 

de que o coordenador tem o papel de formador na rede. As formações que eu 

participei foram formações de informar ao coordenador, como ele deveria trabalhar 

com o material, especificamente o Programa Nossa Rede. Eram formações 
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maçantes, simplesmente leitura de um manual e descobrir como aplicá-lo. Algo que 

para mim não trouxe nenhuma novidade, nenhum tipo assim de incentivo para que 

eu motivasse o meu professor, que também estava desmotivado, porque recebeu o 

material pronto e mesmo com minhas intervenções não se sentia à vontade para 

aplicar, porque não condizia com a realidade. Então, eu vejo hoje a Rede 

necessitando desse espaço, esse espaço que a gente perdeu, porque hoje até os 

grupos regionais eles não se reúnem para fazer esse tipo de discussão e formação. Eu 

sinto falta desse espaço. 

 

A perspectiva de formação relatada pela participante, como espaço de transmissão de 

informação, se relaciona com o conceito discutido por Adorno (2012) – semiformação ou 

pseudoformação. Em outras palavras, nessa concepção de “formação” o aspecto da adaptção 

se impõe, atingindo a possibilidade do pensamento autônomo, da reflexão sobre a realidade e, 

como afirma o autor, impede que os homens se eduquem entre si (ADORNO, 2010). E, ainda 

segundo esse autor (2010), ao analisar a questão da formação afirma que essa possibilita 

dialeticamente autonomia, liberdade do sujeito e adaptação, bem como conformação à vida 

real. Bandeira e Oliveira (2012, p. 30), ao discutirem as ideias de Adorno afirmam que “a 

semiformação constitui o resultado de um processo sistemático de dominação da formação 

cultural pelos mecanismos político-econômicos dominantes”. Portanto, para Adorno (2012), a 

crítica à pseudoformação se constitui alicerce à educação para a emancipação, isto é, para 

conscientização. 

A produção de crítica, pelas participantes, aos modelos de formação implementados na 

Rede nos leva a perceber o quanto tais propostas atendem muito mais às necessidades do 

mercado do que das escolas e de seus educadores: 

 
Tereza – [...] se você observar que a sua turma não está nesse patamar, que você não 

vai conseguir aplicar essa sequência, porque os seus meninos estão no momento 

anterior da aprendizagem. Então, a gente precisa dar conta disso. Muito angustiante 

saber que a gente não precisava estar nesse descompasso, mas a gente precisa fazer o 

que precisa ser feito.  

 

A perspectiva de formação do Programa Nossa Rede, embora também se afirme no 

discurso da reflexão sobre a prática pedagógica dos educadores, as características de 

pseudoformação vão ganhando significado para as participantes, podendo ser identificada no 

relato da coordenadora Tereza:  

 

Ano passado, no Ac individual, na medida do possível, fazíamos o repasse porque 

também eu não entendo [...] uma formação individualizada, é mais um repasse 

porque o tempo não dava, nem todas as turmas estavam com o segundo regente, com 

especialista”. 
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Os mecanismos de controle, através dos sistemas de avaliação e monitoramento, 

comuns aos pacotes educacionais, também são descritos pelas participantes, ao passo que a 

dinâmica da escola, em contraposição, vai sendo afirmada: 

 
Angélica – A proposta de monitoramento começou o ano passado, já no final [...]. 

Na verdade, foi uma proposta surpresa que não foi construída em nenhum momento 

com o grupo de Coordenadores. Ela foi lançada pela Secretaria através da GR que 

também não sabia muito explicar. O que pareceu foi que veio de cima para baixo 

[...]. Nessa proposta de monitoramento o Coordenador Pedagógico faz a cada mês o 

acompanhamento, se o professor está usando a sequência didática, ou seja, o livro do 

programa Nossa Rede, faz o levantamento de frequência [...] dos alunos 

mensalmente, a quantidade de faltas que todos os alunos tiveram naquele mês e faz 

também a quantidade de livros lidos pelos alunos [...]. Tem as planilhas que 

precisam ser apresentadas a GRE com os resultados, mas eu não me prendo aos 

resultados, eu me prendo a rotina que a gente tem na escola e aos resultados 

internos. A criança não é um número, não é um nível de escrita estanque. [...]. 

Então, eu acho que essa preocupação de olhar a escola não como uma máquina de 

dar resultado, mas como um espaço de aprendizagem precisa ser revisto nas GRs, 

nas regionais. 

 

O processo de burocratização do trabalho pedagógico vai sendo aprofundado com o 

programa, ao passo que as condições de trabalho são precarizadas, reforçando a centralidade 

de atuação nas ações e indivíduos (professores e estudantes), através do investimento em 

pacotes educacionais e formação para a utilização dos mesmos, desviando a atenção sobre os 

problemas estruturais de responsabilidade da gestão municipal: 

 
Rosa – eu estou sentindo minhas energias assim... esvaindo, tem horas que eu olho e 

digo o dia acabou, a tarde acabou, eu corri, corri, corri e a tarde acabou. Eu acho que 

a gente, enquanto coordenador, está precisando se fortalecer, se fortalecer enquanto 

pessoa, se fortalecer enquanto profissional para gente poder conseguir dar esse 

respaldo aos nossos professores, porque eu digo assim: você não consegue mais 

fazer o que você fazia antes, com o tempo fechado de segunda a sexta dentro da 

escola.  

 

A tensão entre os processos de adaptação e resistência frente ao projeto instituído, se 

aprofundaram no primeiro ano da implementação do programa. Diante da angústia dos 

profissionais de que, embora reconheçam maior articulação teórica do programa com as 

Diretrizes Curriculares da Rede, não conseguem perceber necessariamente a articulação do 

material com a realidade da escola e as condições objetivas de utilização dos mesmos, o 

sentido de padronização da escola; a ideia de aluno e escola ideais subjazem às sequências 

didáticas propostas, e isto vai provocando desconforto nas profissionais: 

 

Quelli – é como se a criança, a própria criança fosse a mediadora do conhecimento 

dela. Eu sinto que o professor lança a atividade, que o menino vai despertando e vai 

tendo o gosto de fazer, como se fosse uma mágica. Eu senti isso pelo que eu estudei 

do primeiro ano. Eu percebi muito isso, mas [...] eu não estou vendo aqui questões 

básicas, fundamentais que a gente sabe que eles têm que aprender.  
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Nesse ponto, cabe uma reflexão acerca da adesão das profissionais ao programa: 

 
Angélica – eles lançaram essa proposta de estudar o material da Nossa Rede, mas o 

material da Nossa Rede é um material denso, é um material que na verdade não 

houve essa aceitação, porque não foi construído coletivamente. Eu não consegui 

fazer com que o grupo abraçasse essa causa, o que a gente conseguiu foi que a partir 

dos projetos criados pelo próprio grupo a gente buscasse parcerias para trazer uma 

formação. A gente trabalhou o ano passado com a Lei dez mil e com a Lei onze mil 

em cada semestre. Então, cada um colaborava dentro da sua experiência com 

atividades, sugestões de ações. A gente procurou pessoas que tivessem o 

entendimento da Lei e de como aplicá-la para trazer para nossa realidade e a gente 

promoveu duas formações nesse sentido. Esse ano a gente também já buscou 

algumas parcerias, mas sempre trabalhando com projetos que o grupo decide. Eu 

acho que assim, para que o grupo abrace, ele precisa se sentir participante. Então, 

flui muito melhor quando é algo sugerido e criado pelo próprio grupo. Até a questão 

das formações, a aceitação é muito melhor do que algo pronto que precisa ser 

aplicado. Então, lá tem funcionado dessa forma as formações. 

 
Rosa – Esses dias, as meninas estavam me dizendo assim “estou torcendo que o 

livro Nossa Rede não chegue na escola, eu sei que o dinheiro foi gasto, mas eu não 

quero que ele chegue. Se ele chegar, eu não sei se vou trabalhar com ele e eu sei o 

que elas estão dizendo, porque eu também estou em sala de aula em outro turno e eu 

sei”. A construção que a gente faz com os livros que a gente tem do PNLD é 
diferente da que a gente faz com o Nossa Rede. Então, é uma coisa que vem pronta, 

vem engessada, vem de cima para baixo. 

 

Por outro lado, existe um conflito observado através das reflexões das participantes, 

que é o fato do material ter sido uma resposta institucional ao questionamento do IAB e 

solicitação feita pelos próprios profissionais de que essa construção fosse coletiva. Nesse 

sentido, o investimento de dinheiro público despertou nas profissionais um certo sentimento 

de responsabilização no uso do material: “sendo muito honesta mesmo, existe uma tensão 

inclusive das professoras que dizem: “olhe, se nos deram esse material, que não foi barato, foi 

muito caro, é porque a gente precisa dar conta dele” (Tereza). Ademais, o fato do programa 

ter sido oriundo do questionamento pedagógico à situação anterior, tem mobilizado uma parte 

das educadoras à utilização do programa, sem que necessariamente acreditem no trabalho, em 

função, dentre outras coisas, dos processos de descontinuidade:  

 

Tânia – o colega simplesmente [...] viu esses materiais com um distanciamento. 

Usaram na medida em que puderam, usaram o PNLD também, mas eles não tiveram 

paixão, não tiveram envolvimento. 

 

Sofia – Motivação. 

 

Ana – lá na escola usaram, usaram, todos usaram, mas você não ver “eu estou 

usando, porque eu acredito nisso aqui”. 

 

Tânia – lá usou tudo, usou para ver como é que era [...].  
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Ana – Eles usam porque usam. É mais um material, foi construído pela Rede, pelas 

pessoas, porque de alguma forma eles pensam que está contextualizado, usam e 

tentam fazer o melhor que podem. Eu acho que [...] existe uma descrença muito 

grande de que [...] se eu acreditar [...] nesse material, se eu acreditar nele, vou me 

envolver, vou correr atrás. O discurso é: eu não sei nem se vai chegar. Então para 

que eu vou...você entendeu? [...] observe, olhe essa linha do tempo, não é que o 

material ... o material é muito bom, eu não estou em momento algum inviabilizando 

nenhum desses não, de forma alguma, mas você não acredita. Isso para qualquer 

profissional é pesado. [...]. [o professor],  faz o melhor que pode, mas não acredita. 

 
A realidade da descontinuidade, comum aos programas de governo, mais uma vez 

atinge a Rede, agora em relação ao novo programa, conforme destaca a coordenadora Ana, ao 

sinalizar que estava no mês de abril e o material ainda não havia chegado. Na época do 

encontro reflexivo, algumas participantes acreditavam que os cadernos pedagógicos só 

chegariam às unidades escolares no segundo semestre, isto é, no início do III bimestre e 

refletiram sobre os motivos: 

  

Ana – Você acha que ele [o material do Programa Nossa Rede] virá ou não virá? 

 

Tânia – O resultado? 

 

Ana – Não, o material. 

 

Tânia – Em julho, em agosto... 

 

 A “previsão” da coordenadora pedagógica, de fato, se tornou realidade e os materiais 

chegaram às unidades escolares ao longo do mês de agosto de 2017. A orientação para as 

escolas foi de que iniciassem o trabalho com o programa pelo terceiro livro, contrariando o 

próprio sentido do pacote organizado em sequências.  

A novidade em 2017 foi que além da formação para a “dupla gestora” (gestor; 

coordenador), essa também seria destinada a todos os professores do município que atuam no 

Ensino Fundamental I. 

Por outro lado, a ausência do programa até o mês de agosto possibilitou o retorno das 

escolas aos projetos didáticos e o uso dos livros do PNLD, como um dos principais recursos 

pedagógicos acessados pelo professor, evidenciando um retorno às alternativas anteriormente 

utilizadas pelas mesmas: 

 

Tereza – Por que não chegou material? Por que não chegou orientação? Por que se 

privilegiaram outras coisas, que eu não sei quais foram, não nos disseram nada como 

sempre, não nos dizem nada, a gente que vai entendendo, não chegou, vamos fazer o 

quê? Qual a alternativa? Se a gente ficasse esperando, estaríamos com uma 

dificuldade bem maior do que a gente se encontra atualmente. Então, nada de 

esperar, vamos seguir, vamos fazer, vamos trabalhar com o que a gente tem. O que é 

que a gente tem? PNLD e com o que a gente sabe que os meninos precisam.  
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Ana – Repare preste atenção com o que é que os nossos alunos e professores estão 

trabalhando, os professores e os alunos estão trabalhando?  

 

Tânia – com o PNLD. 

 

Ana – Com PNLD. Então, para que você vai gastar uma dinheirama fazendo um 

negócio desses, podendo estar colocando nossas escolas todas bonitinhas e os 

meninos recebendo o PNLD. Gente, não é tudo mais simples, tudo mais simples. Ah 

eu fico danada da vida! 

 

Rosa – E diga-se passagem, ele vai ser pago.  

Alguém: Ele já deve ter sido pago. 

 

Assim, nos seus dois anos de implementação, o Programa Nossa Rede ainda não foi 

garantido integralmente aos estudantes, pois os atrasos provocados pelo processo de produção 

dos materiais até a chegada dos materiais na escola dificultaram essa garantia: 

 

Rosa – [...] ano passado, foi o primeiro ano que nós trabalhamos com o livro do 

Nossa Rede, teve esse atraso do livro, maravilha. 2017, o ano começa e a gente 

começa a trabalhar em fevereiro, a gente vai desenvolvendo as atividades com os 

meninos. A gente está no dia 10 de abril e a primeira unidade termina dia 28 de abril 

e [...] o livro do primeiro bimestre ainda não chegou nas escolas.  Isso aconteceu no 

ano passado, a gente só conseguiu trabalhar com três livros, o quarto livro não 

trabalhou, apesar do quarto livro ter chegado na escola ao apagar das luzes de 

dezembro. 

 

A forma fragmentada com que o programa vem sendo aplicado e o sentido de 

descontinuidade dos encontros de formação para refletir sobre os impactos do mesmo na 

escola são questionados em tom de indignação pela coordenadora Tânia:  

 

Tânia – não tivemos formação esse ano [2017]. Ninguém nos chamou, por que não 

nos chamou para saber como encerrou o ano, para saber qual foi o impacto do 

primeiro ano utilizando [o material]? Por que não nos chamou para saber se fizemos 

alguma avaliação, não juntou mais? Nós coordenadores só nos encontramos para a 

formação do material depois que revisamos o material, no ano passado fomos para 

essas formações onde levávamos o material. Era praticamente um workshop dessa 

sequência.  Eles diziam qual era a sequência, não era a gente que dizia, os meus 

professores tiveram dificuldade com isso aqui. E por que de fevereiro até a data de 

hoje não nos reuniram para mais nada, para tratar nenhum outro assunto?  

  

Entretanto, mesmo sem avaliação da implementação do programa até o presente 

momento, a gestão municipal tentou atrelar o crescimento do IDEB da cidade, já em 2015, ao 

crescimento do investimento na educação; dentre as iniciativas, o Programa Nossa Rede foi 

citado pela Secretária de Educação da época como responsável por parte dos resultados, como 

se tivesse sido implantado no referido ano, aspecto em destaque na matéria publicada no site 

institucional:  

A secretária [X] destacou que o salto qualitativo é fruto do investimento prioritário 

da gestão na área da Educação. “Esse é o resultado do trabalho de toda a rede de 

ensino. É entender que, de fato, a Educação cresce quando há um conjunto de ações 

envolvidas, com investimento na estrutura física, em um projeto pedagógico 
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próprio, na diminuição da evasão escolar através dos Agentes da Educação, que é 

um projeto referência nacional, e, é claro, pensando sempre na diminuição da 

distorção idade-série. Salvador é a capital que mais cresceu – saímos de 26º para 17º 

lugar, o que significa um salto enorme. Em 2015, já atingimos e ultrapassamos a 

meta prevista para 2017. Esse é um resultado brilhante”, acrescentou.  

[...] 

 

A implantação do projeto pedagógico próprio, o Nossa Rede, é um dos grandes 

avanços. O projeto é fruto de um processo de construção colaborativa encabeçada 

pelos próprios professores da rede municipal e tem por objetivo a elaboração das 

novas diretrizes curriculares da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I, 

beneficiando mais de 100 mil alunos.  O modo como o Nossa Rede foi construído é 

pioneiro na educação pública brasileira.  

A ideia foi construir, implementar e institucionalizar uma política pública municipal 

condizente com o enquadre político e pedagógico local, ao qual se soma a vocação 

cultural da comunidade educativa. O novo material pedagógico foi produzido dentro 

de uma visão de respeito aos valores das identidades culturais de Salvador e suas 

peculiaridades19.  

 

Entretanto, em um dos encontros, as participantes se recordaram como essa questão 

repercutiu na Rede. As participantes afirmaram que o discurso era falacioso, intencionalmente 

produzido com vistas à autopromoção da Prefeitura, quando o material na época ainda estava 

em fase de elaboração pela consultoria. Desse modo, o resultado do IDEB de 2015 não 

poderia ser decorrente do Programa Nossa Rede: 

 

Tânia – nós dissemos no ano passado[...] que o resultado do IDEB do ano anterior 

era de quem? Nosso, mas tentaram no início associar ao Nossa Rede. Em nossa 

reunião (Coletivo de Coordenadores), nós fomos para cima deles: “nada disso, nós 

ainda estamos construindo esse material.  Esse resultado é deles [dos professores], o 

de vocês [SMED, Nossa Rede] será avaliado no próximo ano”. 

 

Ana – Seria agora? 

 

Tânia – É, esse ano... 

 

Ana – Você acha que [o material] chega por causa disso? Eu acho que não chega 

mais não! 

 
Tânia – Vocês lembram que nós questionamos o resultado do IDEB? Teve escolas 

que saltaram seis pontos, cinco pontos, vocês lembram? Quando estava todo mundo 

empolgado [...] dizendo assim: esse resultado é nosso, alguém gritou ‘mas você não 

percebeu que seis pontos é muito não? Tem escolas que estavam abaixo da média e 

cresceram [...] seis pontos’.  E aí começou a pôr em dúvida o trabalho da Rede. [...]. 

Você entendeu o que eu quis dizer? Foi ou não foi questionado que o salto de seis 

pontos numa rede deficitária, numa escola que já estava há anos abaixo, sem 

condição, todo mundo estava reclamando. Vocês ouviram ou não ouviram o 

questionamento? Esses altos índices foram usados na campanha eleitoral.  

 

                                                           
19 Disponível em: <http://www.comunicacao.salvador.ba.gov.br/index.php/todas-as-noticias/48511-salvador-foi-

a-capital-que-mais-cresceu-no-ranking-do-ideb-2016>. Acesso em: 17 nov. 2017. 

 

http://www.comunicacao.salvador.ba.gov.br/index.php/todas-as-noticias/48511-salvador-foi-a-capital-que-mais-cresceu-no-ranking-do-ideb-2016
http://www.comunicacao.salvador.ba.gov.br/index.php/todas-as-noticias/48511-salvador-foi-a-capital-que-mais-cresceu-no-ranking-do-ideb-2016
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Rosa – Eu ouvi. 

 

Tânia – Então, se a gente quer sair de um poço, [...] cai na lama. [...] A gente tenta se 

equilibrar entendeu? A gente tem que se equilibrar, porque até aquilo que a gente faz 

e dá certo, a gente chega ao ponto de duvidar. 

 

Ana – Você acha que virá? 

 

Tânia – Virá. 

 

Ana – Eu estou tão descrente, eu acho que não.  

 

Tânia – Vem, porque eles precisam justificar. 

  

Rosa – Eu quero entender isso aí. 

 

Fernanda – Vem... nem que vocês não usem, que fique dentro da escola... vem! 

[...] 

 

Tânia – Vem, porque esse planejamento [...] é político, é econômico. Você esqueceu 

do planejamento? Ele existe, ele tem que vir para justificar o resultado... 

 

Rosa – Ele virá para dizer que o IDEB aumentou por causa disso, meu Deus! É 

verdade... ele vai ter que vir... 

 

Tânia – Gente, vem porque uma mentira precisa ter um fundo de verdade, entendeu? 

Uma mentira para convencer, ela precisa ter um fundo de verdade. 

 

Rosa – E aí tem uma outra coisa que eu estou pensando aqui, se por acaso a gente 

afirma que o aumento do IDEB passado foi nosso, o trabalho foi nosso e o Nossa 

Rede não chegou até agora, seis meses, seis meses que o trabalho está acontecendo é 

nosso também, e aí o Nossa Rede chega em julho, agosto. [...] o IDEB vai continuar 

bem, o trabalho foi nosso, mas vai ser justificado por conta do Nossa Rede que 

chegou agora. 

 

Tânia – [...] vai chegar em julho... vai continuar bem... e quem vai validar isso? A 

mídia, o Correio da Bahia [jornal], as planilhas, as planilhas! Gente, vocês estão 

num enfrentamento, vocês precisam tirar o véu do tempo, vocês precisam 

descortinar a pedagogia, vocês precisam colocar mais à frente a questão política. É 

óbvio que uma pessoa, que pleiteia o Governo do Estado e está [...] gastando há três 

anos com propaganda desse material... [...]. Agora é preciso botar o pé no chão. Ele 

vai mandar em agosto depois do São João vai chegar, vai chegar esse material. 

 

Ao longo do diálogo acima, as coordenadoras vão refletido criticamente sobre a 

estratégia da gestão municipal na construção do discurso oficial sobre IDEB em 2017, e a 

disputa entre as distintas versões sobre quem, ou o que tem produzido os resultados 

“positivos” na Rede, coloca o duplo sentido da palavra nós. As profissionais reivindicam o 

reconhecimento de que os resultados da Rede em 2017, mais uma vez, serão decorrentes do 

trabalho construído pela escola, pelo nós (pela produção dos profissionais que constroem a 

escola cotidianamente) e a versão da gestão municipal, ao que parece, pretende atrelar, mais 

uma vez, os possíveis avanços ao Programa Nossa Rede, construindo mais um entre tantos 

outros nós na Rede.  
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Embora a presença do discurso cínico seja proferido pela institucionalidade, uma das 

participantes lamenta o modo como as coisas vêm ocorrendo na Rede, fragilizando a relação a 

partir das opções instituídas: 

 
Tânia – não era para acontecer o que aconteceu, era para eles darem o exemplo que 

realmente valorizam o Programa que pagaram, que estão fazendo a gente acreditar. 

A melhor forma seria que a gente chegasse à escola e tivesse lá. Eu digo a você as 

pessoas iam se empolgar porque estava lá... nós chegaríamos com mais maturidade 

para questionar, para substituir, mas quando você chega e não encontra e a nós 

coordenadores e gestores só tem a dizer: estou aguardando. Você liga para sua 

regional, que agora você não tem ligação direta com a secretaria, nem o gestor [...]: 

eu sei o mesmo que você, olhe... o que é pior, não é dizer que não sei,  é me dizer: 

eu sei menos que você.  

 

Nessa trajetória de mais de 10 anos, nunca houve um processo de avaliação 

institucional publicizado que revelasse os impactos reais das opções governamentais para 

Educação Municipal de Salvador. A cada nova consultoria educacional contratada, a cada 

compra, um diagnóstico da Rede consta na proposta de atuação das mesmas, mas esses 

resultados sempre estiveram restritos aos gabinetes do órgão central e gerências. O recorte 

dessas avaliações que chega às escolas gira em torno da dimensão individual – do 

desempenho dos alunos, e, por conseguinte, do desempenho profissional dos educadores 

(professor, coordenador e gestor escolar), com vistas a responsabilizá-los pela garantia de 

avanços nos índices. Às escolas chegam as decisões pedagógicas, administrativas e as 

orientações de como implementá-las, afetando diretamente a construção próprias da escola e, 

consequentemente, a prática dos coordenadores pedagógicos: 

 

Tereza – Eu já me senti pior, puxa eu estava num trabalho bom, por causa das 

iniciativas individuais de cada regional. A gente tinha esse tempo de sentar, de 

estudar, de pensar juntos, houve esse tempo que não era coisa proposta pela 

administração, mas era uma coisa proposta pela regional, pensada por coordenadores 

para alcançar os objetivos e a gente fazia os alinhamentos que cabiam para cada 

unidade escolar. Depois veio o PNAIC, [...] um tempo muito interessante, muito 

bom, a gente já tinha perdido o tempo de planejamento, o tempo de pensar juntos 

nas regionais de forma coletiva, mas os professores ficaram muito motivados com o 

PNAIC. A gente gritou, o Coletivo de Coordenadores disse: ‘como é que eles estão 

fazendo uma formação e a gente que os acompanha está de fora? [...]. Nos últimos 

anos para cá é uma desconsideração total com o coordenador. O coordenador é para 

estar ali preenchendo os papéis, para dar os resultados que a Rede está querendo. 

Então, você tem que dar resultados para esses programas que a Rede está mandando. 

A gente fica sem um norte. Como é que eu me sinto? Já me senti muito mal. Já 

disse: “gente, estou fazendo o que aqui mesmo?” A gente não pode estar propondo 

as coisas, porque tem tantas outras coisas vindas de fora para você dar conta... Qual 

é o meu papel mesmo?  

 

 Os processos de resistência vão se constituindo a partir de ações de desobediência 

produzida no interior da escola, revelando o potencial instituinte que aparece conectado às 
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necessidades e realidades da escola. É possível perceber que, nesse caso, o aspecto instituinte 

aos poucos vai se sobrepondo ao modelo instituído, em virtude tanto das imposições 

institucionais, que não dialogam com as demandas das escolas, quanto em função dos 

processos de descontinuidade pedagógica que desconsideram as experiências anteriores. A 

reflexão e autorreflexão crítica vão se materializando na reação coletiva dos profissionais, 

ainda que na dimensão da escola: 

 

Tereza – Eu digo, agora do ano passado para cá, mesmo com o trabalho do Nossa 

Rede, que diz que é nossa, mas de nossa não tem nada, que diz que professores, 

coordenadores pedagógicos e diretores estão construindo aquele material, e isso é 

mentira, eu não me senti mal, eu disse assim: Não. Não é o que a gente quer, e a 

gente vai fazer o que a gente quer, esse material vai ser suporte. Não é nosso, gente, 

não aceito isso como nosso, vamos continuar, vamos buscar nossas estratégias e 

pronto. Estamos sendo desconsiderados com o discurso de que estamos sendo 

ouvidos. Estamos sendo desconsiderados com o discurso de que estão nos 

instrumentalizando, mas não é verdade a gente sabe disso. Então, como diz a [igreja] 

Universal: Pare de sofrer. Estou sofrendo não! 

Esse ano [...] de 2017, a promessa de que o material construído pelos profissionais 

da Rede municipal chegaria no início do ano letivo, eu disse: sentem e esperem! 

Agora, não vamos ficar esperando muito não, vamos fazer nossas coisinhas, vamos 

planejar, vamos? Pois é, se tivéssemos sentados esperando, estaríamos naufragados 

no meio do mar. 

 
Angélica – [...] na Pré-jornada a GR lançou uma proposta de construção do PPP e aí 

eu provoquei dizendo: se eu não tenho mais encontro coletivo, eu não tenho como 

fazer o PPP, porque o PPP é uma construção coletiva. Eu não vou levar 

individualmente o mesmo assunto a semana toda para cada pessoa me dizer alguma 

coisa e eu ficar rodado em círculos. A gente tem usado a proposta dos encontros 

[coletivos], já fizemos uma no mês de março. Mensalmente, a gente está [...] usando 

uma parte do turno para a construção, uma revisão, porque o PPP está semi-pronto e 

é o tempo também que a gente tem para discutir algumas questões. Então [...], a 

gente está aproveitando essas oportunidades, por exemplo, reuniões de pais, sobrou 

um tempo a gente está junto usando aquele tempo de uma forma mais construtiva, 

discutindo alguma coisa que ficou pendente, alguma dúvida.  

 

Em 2017, além do Instituto responsável pelo programa Nossa Rede, uma nova 

consultoria foi contratada. O foco do trabalho desenvolvido pela mesma é a ampliação do 

IDEB da cidade, através da instituição de instrumento de controle (monitoramento) mais 

profundo do trabalho pedagógico desenvolvido nas escolas, o qual monitora inclusive o 

potencial de fracasso dos estudantes, revelando o aprofundamento da concepção 

medicalizante sobre a Educação Municipal de Salvador. Foi solicitado às escolas que 

preenchessem uma ficha, indicando nominalmente os alunos que seriam conservados no ano 

de escolarização, colocando no centro da atenção o fracasso dos estudantes e da escola, isto é, 

mais uma vez dos indivíduos, deslocada do sistema mais geral da educação municipal. O que 

pensar da ação institucional que foca no potencial do fracasso e não na potência da escola? 
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Essa consultoria tem exigido de todas as escolas, por exemplo, a composição de 

planos de ação para responder a uma lista de problemas pré-definidos por essa equipe, que 

gira mais uma vez em torno da prática docente e dos demais profissionais da escola e do 

desempenho do aluno e de suas famílias na relação com a escola. E diante de mais imposição, 

a tensão entre os processos de adaptação e resistência pulsam no cotidiano das escolas, 

recolocado pelo potencial de construção e decisões coletivas, através do PPP. Os profissionais 

buscam alternativas de afirmação da autonomia da escola, em confronto com a prática 

mercadológica instituída, através da pedagogia dos resultados: 

 

Tereza – e nessa dança aí você tem que privilegiar o que é melhor, aí é a dificuldade 

porque tem um objetivo que você precisa alcançar que não é a sua realidade e aí 

algumas vezes você, no afã de tentar alcançar, você vai atropelando. Depois você 

volta e diz: não, não é isso, a gente precisa dar conta do que os meninos e a minha 

realidade de escola precisa e aí, a gente faz o nosso: vamos elaborar o PPP, o PPP 

nosso precisa atender à nossa comunidade, mas também tem que atender o que a 

Rede está esperando como..., listando lá como diretrizes, esse é um desafio muito 

grande ainda até hoje. 

 

Desse modo, a trajetória de Formação Continuada na Rede Municipal de Salvador, 

conforme encontramos em Ezpeleta e Rockwell (1983), tem se constituído em disputa 

cotidiana e permanente entre o discurso oficial, a prática institucional e a vida cotidiana da 

escola. Em outras palavras, um conflito entre a versão instituída e o potencial instituinte, 

identificado na ação dos profissionais, ora como manifestação mais individual ora como 

construção coletiva. As marcas da resistência vão se revelando em todo percurso, 

confirmando o potencial de transformação presente nos processos de reflexão e autorreflexão 

crítica no interior das escolas, bem como em espaços de articulação mais amplo: como o 

movimento sindical e os coletivos20 de educadoras e educadores que se formaram na Rede, 

durante os cinco últimos anos, para fortalecer a luta e garantir conquistas aos profissionais. 

Passaremos a discutir a última subcategoria, que versará sobre a relação entre a formação 

continuada e a valorização profissional na Rede. 

 

 

 

                                                           
20A partir de 2013, diante dos processos de imposição da gestão municipal, além do Fórum de Gestores, que já 

havia se formado antes desse e o Coletivo de Coordenadores no início desse ano, outros coletivos de educadores 

surgiram na Rede, inspirados, especialmente pela organização do grupo de coordenadores pedagógicos, dentre os 

quais destaco: Coletivo Educadores pela Base; Coletivo Educadoras do Projeto Popular; Levante Unificado dos 

Trabalhadores em Educação; Oposição Cutista à direção da APLB; Grupo de Arte-educadores. E nos momentos 

de luta, quando as pautas são unificadas, todos os grupos se unem no Fórum da Educação Municipal de 

Salvador, com vistas a construção dos processos de enfrentamento à política educacional vigente. 
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5.2.3 Formação continuada e a valorização profissional: entre lutas e conquistas  

 
A formação continuada, para além de se constituir uma demanda legítima dos 

profissionais que lidam com o conhecimento na escola, também tem sido considerada como 

aspecto fundamental à valorização profissional, posta nos capítulos dos Planos Educacionais 

de caráter Nacional (PNE); Estadual (PEE) e Municipal (PME). Os documentos mencionados 

reafirmam a formação continuada a partir do objetivo relacionado com a melhoria da 

qualidade da educação. O Plano Municipal de Educação, por exemplo, prevê em suas diversas 

metas, a formação continuada dos profissionais como uma das principais estratégias, com 

vistas à garantia desse objetivo. 

A meta 17 do PME Salvador, alterado em 2016, trata especificamente da valorização 

dos profissionais do magistério, apresentando como uma das estratégias no subitem 17.3: 

“valorizar os profissionais do magistério, através da garantia do piso salarial estabelecido, 

definindo assim os percentuais interníveis e referências, respeitando a titulação ou 

habilitação específica, independentemente do nível de ensino ou área de atuação”. 

(SALVADOR, 2016) (grifos nossos). As titulações garantidas por meio de formação 

significam a possibilidade dos profissionais acessarem remunerações condizentes com 

determinados status alcançados. 

A perspectiva de valorização profissional, por meio de formação / formação 

continuada é afirmada em diversos pontos do Plano de Carreira dos Profissionais da Educação 

de Salvador (Lei nº 8722/2014), seja com vistas a avanços na carreira relacionados o aumento 

na remuneração, no sentido da garantia de tempo para que os profissionais se dediquem a 

atividade de estudo, pesquisa, planejamento, por exemplo.  

 
Figura 12 – Seminário sobre Plano de Carreira           Figura 13 – Assembleia da Categoria para a  

                                                                                    Provação de pontos do Plano de Carreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Fonte: Facebook do Coletivo de Coordenadores          Fonte: Facebook do Coletivo de Coordenadores 
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Em relação ao primeiro aspecto – avanços na carreira articulado à remuneração, o 

Plano de Carreira afirma três possibilidades. A primeira delas, a mudança de nível. Existe 

uma escala dividida em quatro níveis onde os profissionais podem ser situados se dispuser da 

titulação prevista em lei: nível 1 (habilitação em nível superior, curso de licenciatura plena); 

nível 2 (habilitação em curso de pós-graduação latu sensu com duração mínima de 360 

horas); nível 3 (título de Mestre); nível 4 (título de Doutor). Existe uma tabela de progressão 

funcional entre os níveis, com valores fixados, cujo percentual de diferença entre um e outro é 

de cerca de 15%.  

A segunda possibilidade de avanço na remuneração, consequente de processos 

formativos, é a mudança de referência. Cada nível é subdividido em 15 referências (letras). 

De acordo com a Lei n. 8722/2014, a cada dois anos os profissionais devem ser avaliados e, 

ao mudar de letra, passam a receber um incremento de 2,5% no vencimento (ANEXO L, p. 

317). E o terceiro aspecto trata da gratificação por estímulo ao aprimoramento profissional. 

Isto é:  

Art. 43 A gratificação de estímulo ao aprimoramento profissional é devida ao 

servidor efetivo e ativo do magistério, conforme regulamentação, e será incidente 

sobre o vencimento atribuído ao cargo ocupado no equivalente a: 

I – 2,5% (dois vírgula cinco por cento) aos portadores de, no mínimo, 80 (oitenta) 

horas de cursos; 

II – 5% (cinco por cento) aos portadores de, no mínimo, 180 (cento e oitenta) horas 

de cursos; 

III – 7,5% (sete vírgula cinco por cento) aos portadores de certificados de pós-

graduação lato sensu de, no mínimo, 360 (trezentos e sessenta) horas, promovida ou 

validada pela Secretaria Municipal de Educação, desde que não utilizados para a 

progressão vertical na carreira, atendidos os critérios da legislação nacional. 

§ 1º É permitida a percepção cumulativa dos percentuais previstos nesse artigo, 

desde que decorrentes de cursos diferentes, respeitando-se interstícios de 36 (trinta e 

seis) meses, e limitado ao percentual máximo de 25% (vinte e cinco por cento). 

§ 2º Na hipótese de acumulação legal de dois cargos de magistério, o disposto neste 

artigo será aplicado a cada um deles, nada impedindo a percepção simultânea da 

vantagem. 

§ 3º Os cursos previstos nos incisos I a III devem ser concluídos a partir da data da 

publicação desta Lei. 

 

Esse último aspecto foi uma conquista dos profissionais no processo de reelaboração 

do Plano de Carreira21, cuja aprovação se deu no ano de 2014. Contudo, as certificações 

válidas para este avanço só são consideradas a partir da data da aprovação do plano. Além 

desses aspectos, o direito ao afastamento para estudo também é assegurando no Plano, para os 

cursos de mestrado e doutorado, contanto que o objeto de estudo dialogue com o campo da 

educação.  

                                                           
21 O processo de construção do Plano de Carreira com duração de quase um ano foi resultado de uma construção 

coletiva ampla a partir de debates, seminários, reuniões, que culminaram em diversas assembleias onde cada 

item foi votado e aprovado pela categoria, após processos de negociação junto à gestão municipal.  
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Em relação à questão da valorização profissional relacionada à Formação dos 

profissionais, alguns aspectos foram discutidos pelas participantes ao serem confrontadas com 

trechos de documentos oficiais. O primeiro aspecto abordado por elas revela o distanciamento 

entre o discurso oficial posto no PME, no Plano de Carreira, nas Diretrizes e a oferta de 

formação continuada atual para qualificar os profissionais. As participantes vão evidenciando, 

ao longo da pesquisa, que essa oferta, antes mesmo do plano ser aprovado, tem se constituído 

uma falácia para o público de profissionais que atuam na Rede, destacando características que 

se aproximam do conceito de pseudoformação. Essa perspectiva de formação, segundo as 

profissionais, se distancia do aspecto de valorização profissional, ao considerar os 

profissionais como incapazes, a partir da geração de uma sobrecarga de trabalho, relegando-os 

à condição de “tarefeiros”, isto é, meros executores das receitas institucionais: 

 
Rosa – eu fiz a leitura dos textos e aí muitas perguntas vieram... primeiro pensando 

no que aconteceu na gestão passada e o que vem acontecendo nessa gestão. Me 

deparo pensando em alguns pontos [...] porque dizem assim: valorização e formação 

continuada do trabalhador e das trabalhadoras em educação [...] está dentro da 

diretriz. [...] o que é essa valorização? Eu fiquei me perguntando nesses quatro ou 

cinco anos, o que foi que a gente teve de formação?  Como foi essa formação e 

como ela se deu? E [...] eu não consegui ver valorização. Eu acho que bem pelo 

contrário, a gente teve um desmantelamento humano...  

 

Tânia – verdade. 

 

Rosa – ... porque as coisas que aconteceram [...] deixou a gente muito enfraquecido, 

enquanto pessoa, eu digo como profissional, mas muito enquanto pessoa. [...] na 

hora que você mexe na pessoa você mexe no profissional e aí você não tem 

valorização nenhuma.  

Pesquisadora: quando você diz o que aconteceu, você está se referindo ao que? 

 

Rosa – nesses últimos quatro anos, [...] a gente foi atropelado por tantas coisas que 

foram chegando e gente dizia assim: o ano que vem vai ser melhor, o ano que vem 

vai ser melhor e era uma coisa atrás da outra acontecendo, que a gente às vezes não 

conseguia nem respirar, [...] não conseguia dar conta das coisas que a gente sempre 

fez.  

 

Outra coordenadora revela o distanciamento do discurso oficial que articula a 

valorização profissional e os processos de formação, mas que na realidade vivenciada na Rede 

Municipal parece estar andando na contramão: 

 
Fernanda – eu estava pensando aqui, primeiro a importância de conhecermos os 

documentos para a gente poder realmente brigar, para que eles deem aquilo que está 

escrito. Quando a gente pensa assim: valorização e formação continuada dos 

trabalhadores e trabalhadoras da educação municipal [...] faz parte da Diretriz da 

Rede. Nós vemos que estamos andando na contramão do que está escrito no 

documento, porque a última coisa que tem sido feita nessa Rede é valorizar o 

profissional trabalhador e possibilitar essa formação continuada. Estamos totalmente 

ao contrário, o que está se fazendo é o inverso, não existe mais formação continuada 

pela Rede. Nós vamos para os encontros [...] para sabermos como usar o que chega, 
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ponto. Isso não é formação, a gente sabe que isso não é formação, é ensinar a 

receita.  

 

Ademais, as ofertas de formação da Rede não trazem como garantia certificação que 

corresponda a uma carga horária que possibilita o acesso à gratificação por aprimoramento 

pelas educadoras, por exemplo. 

 Quanto à mudança de referência, depende de um processo de avaliação de 

desempenho, na qual um dos critérios é aperfeiçoamento funcional. Segundo o Plano de 

Carreira (SALVADOR, 2014):  

 

§ 3º O processo de avaliação será conduzido e supervisionado por comissão 

designada pelo Secretário Municipal da Educação, com a participação da entidade 

representativa dos Servidores da Educação Municipal. 

§ 4º A avaliação da progressão funcional por referência deverá ocorrer de modo 

transparente, observando-se os indicadores qualitativos e quantitativos, as condições 

materiais e estruturais e a realidade especifica de cada unidade escolar.  

 

Contudo, a comissão, até o presente momento, não foi designada e o processo de 

avaliação deixou de ocorrer. A progressão horizontal, modo como também é chamada a 

mudança de referência, passou, então, a ser proposta pelo executivo municipal durante as 

campanhas salariais, em substituição ou complementação do reajuste anual (proposta 

apresentada pelo executivo em 2015 e 2017). Quando essa proposta é aceita, o pagamento se 

dá de maneira irrestrita aos profissionais efetivos e ativos. Nos últimos dois anos (2016 e 

2017), não houve reajuste salarial para os educadores, sob o argumento da crise financeira que 

afeta o país.  

Quanto à mudança de nível, desde o ano de 2014, todos os processos estão estagnados 

na SMED, sem resposta oficial aos servidores quanto ao deferimento; apenas os processos 

indeferidos foram publicados em diário oficial. Podemos nos colocar como uma das muitas 

profissionais que aguarda há quase três anos pela mudança de nível referente ao curso de 

mestrado, quando encontro-me finalizando o curso de doutorado. Vale destacar, ainda, as 

dificuldades encontradas pelos profissionais que logram aprovação nos cursos de Pós-

graduação em nível de mestrado e doutorado, ao buscar o direito a licença para estudo, 

conforme destaca a participante: 

 

Fernanda – Quando solicitada [...] licença para estudo, para aperfeiçoamento, não 

está sendo dada e quando nós fazemos [cursos] em nossos horários extras, fora da 

escola, do nosso ambiente de trabalho e a gente pega nosso certificado [...] para 

fazer essa publicação de mudança de nível também não está sendo liberada. Então, 

quando a gente vê que faz parte da Diretriz da Rede a valorização da formação 

continuada dos trabalhadores de educação, você vê que estamos [...] andando na 

contramão disso. O que está escrito é uma coisa e o que a gente está vivenciando na 



208 
 

prática é outra, completamente diferente. É o oposto, e aí fica essa inquietação: meu 

Deus, até quando vai durar isso, porque estamos vendo o tempo passar [...]. Então, 

quando você trouxe a questão: o que é que tem no documento e o que é que nós 

estamos vivenciando? Nós não estamos vivenciando, não estamos vivenciando, 

estamos andando na contramão, do lado oposto. 

 

Essa situação revela ainda o desejo das profissionais em continuarem investindo no 

próprio processo formativo, por um lado, e a desmotivação provocada pelas barreiras 

impostas pela institucionalidade, de maneira contraditória ao que se afirma nos documentos 

oficiais, apontando o potencial quando a oferta parte diretamente a Rede: 

 
Fernanda – eu individualmente [...] sinto essa necessidade de estudo [...] digo que 

vou fazer, mas as coisas vão se atropelando, atropelando e não chega nunca, eu não 

consigo fazer nunca. Então, quando a rede propõe e estou indo inclusive pela rede 

fica até mais tranquilo. Eu não estou na escola, mas estou numa formação que a rede 

chamou. Se eu faço essa formação em outro momento, por fora, eu não posso sair. 

Olhe a luta de vocês para conseguirem fazer um mestrado, para conseguirem fazer 

um doutorado, porque a rede não libera. Quer dizer: nem oferece e nem facilita para 

quem corre atrás para conseguir. Não ajuda em nada, a gente tem que ficar lutando o 

tempo todo e uma pessoa dessa [gestor municipal] ainda vai para o jornal e diz que 

prioriza a qualidade da educação? Como é que prioriza, se a gente não tem nem 

espaço para estudar, que qualidade é essa que o profissional não tem nem espaço 

para estudar? 

 

 

 Em relação ao segundo aspecto – a valorização profissional através da Formação 

Continuada, a garantia de tempo para estudo no cotidiano da escola se constituiu um avanço 

importante, a partir da Lei nº 8722/ 2014. O Plano de Carreira é um marco nesse sentido, pois 

vem afirmar a garantia da Reserva de Jornada aos professores, inclusive para as 

coordenadoras pedagógicas em Salvador, que passaram a ter garantido um ou dois turnos de 

trabalho (a depender da carga horária de atuação, 20 ou 40h, respectivamente) para fins de 

estudo, pesquisa, planejamento. Contudo, ainda hoje existem escolas em que a realidade da 

reserva de jornada não está garantida para todos os professores, pois ainda falta professor na 

Rede. Além disso, o tempo de estudo tem sido tensionado pela institucionalidade, e muitas 

vezes ocupado, pelas tarefas decorrentes do sistema de monitoramento dos programas da 

Rede, através da burocracia de preenchimento de fichas, por exemplo. A situação dos 

coordenadores pedagógicos em Salvador vem se assemelhando à realidade de Goiás, discutida 

por Silva e Sampaio (2015), ao mostrarem o quanto as atribuições desses profissionais vêm 

perdendo o caráter pedagógico, especialmente no que tange à articulação e à formação, 

cedendo espaço ao trabalho meramente burocrático. A coordenadora Ana reflete acerca dessa 

sobrecarga de trabalho em Salvador em contraposição àquilo que seria a valorização 

profissional: 



209 
 

Ana – eu costumo fazer da melhor forma o que me é proposto, mas são muitas 

coisas ao mesmo tempo, que você precisa dar conta. E eu não sei até que ponto eu 

sou valorizada por isso. [...]. Eu não recebo para isso, estou falando financeiramente 

mesmo, eu não quero que você chegue para mim e diga assim “olhe você está 

fazendo um ótimo trabalho, você é uma ótima coordenadora”. Eu quero isso, mas eu 

quero o salário. Eu quero que vá para a conta minha valorização. Eu não [...] estou 

recebendo, não sou valorizada nem para receber um elogio [...].  

 

Vale destacar ainda, que o Plano de Carreira garantiu aos Coordenadores Pedagógicos 

a equiparação salarial em relação aos professores, contudo o próprio nome dado à gratificação 

criada para esse fim, bem como sua descrição, já indicavam as intenções da gestão municipal 

posta no Art. 42, item IV, que se refere às vantagens (SALVADOR, 2014): 

 

Gratificação de Desenvolvimento e Coordenação das Políticas Estratégicas, no 

percentual de 30% sobre o valor do vencimento, devida ao coordenador pedagógico, 

como incentivo à execução das políticas estratégicas da Secretaria. 

 

A responsabilidade pela implementação das políticas estratégicas (leia-se pacotes 

educacionais) tem sido centralizada, principalmente na figura do coordenador, como 

responsável em garantir a utilização dos materiais pelos professores e o acompanhamento do 

andamento das propostas no interior da escola, o que vem ampliando a carga de trabalho.  

  Considerando esse contexto mais atual, uma das participantes relata sobre a distância 

existente entre a valorização profissional, as condições de trabalho e a formação ofertada pela 

Rede, destacando o quanto os processos de desvalorização e desumanização, encontram-se 

presentes no cotidiano, como uma produção institucional, provocando mal-estar nos 

profissionais:  

Ana – [...] eu faço mesmo a comparação, porque está muito recente a minha saída da 

escola particular para ficar, única e exclusivamente, como coordenadora da Rede. 

Então numa escola particular você chega no recinto, você tem um café; [...] uma 

água; [...] um micro-ondas para esquentar sua comida; você tem uma situação que 

promove o mínimo de conforto, porque isso no meu entender é importante. Então, 

você chega na Rede, não tem nada disso. Você tem que trazer o café; você tem que 

rachar o valor do filtro; você tem que trazer copo descartável; tudo é rachado... isso 

é muito chato [...]. Desculpe, eu estou até desabafando. Eu acho isso muito chato, 

porque você precisa corresponder demais e você não tem contrapartida, nem de um 

café. Querendo ou não é um agrado [...] para nós, é um carinho. Nós não temos 

nenhum carinho da Rede, que exige tanto, inclusive exige a sua formação? Então eu 

acho que o buraco é muito embaixo, a gente precisa começar do miudinho olhar para 

o outro como ser humano, entendeu? [...]. Você não tem direito de tomar um café; 

você não tem direito de ter uma água filtrada; se você não pagar... Essa é a 

valorização? Eu não cheguei nem na formação. Essa valorização não existe, você é 

um nada, se você não tirar do seu bolso que tem tempo que você não recebe um 

aumento... não tem valorização financeira. Então, isso me incomoda [...] de uma 

forma terrível! E a formação? Quem é que vai me formar? Porque eu corro atrás, eu 

preciso correr atrás como profissional, mas essa Rede está me formando?  Não, ela 

está me passando a receita, entendeu? 
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Essa condição precarizada relatada acima foi interpretada por outra coordenadora ao 

destacar que essa prática institucional pode inclusive contribuir para o desvio de atenção dos 

profissionais, fragilizando iniciativas de questionamento à institucionalidade, por exemplo: 

“essa forma de deixar a gente se sentido desvalorizada, desmotivada, para mim é 

simplesmente tirar o foco do que é principal, do que a gente deveria estar reclamando, o 

direito que a gente deveria estar cobrando” (Tânia). Além de fortalecer os processos de 

tensionamento nas relações estabelecidas no interior das escolas: “[...] nós somos desviados 

para coisas menores e a gente está no ambiente escolar acumulando agressões, tensões” 

(Tânia).   

Por fim, a situação de desgaste Rede vai se aprofundando à medida que o processo de 

fragmentação da escola também é ampliado, com a substituição do espaço coletivo pelo 

individual. Essa situação, conforme já explicitado, é ainda muito recente na escola e a gestão 

municipal não vem garantido o espaço coletivo da escola como decisão institucional. A 

diluição dos processos de formação coletiva na escola contradiz o próprio discurso instituído 

nos documentos oficiais, mas o caráter instituinte também vai se afirmando na escola, 

apontando alternativas de manutenção desse espaço. O impacto desse novo contexto, na 

atuação da coordenação pedagógica será sistematizado na próxima seção. 

 

5.3 CATEGORIA 03: COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E FORMAÇÃO CONTINUADA: 

NÓS NA REDE 

 

A relação entre o trabalho do Coordenador Pedagógico e a Formação Continuada na 

Rede atravessou as discussões pautadas nos encontros do Grupo Reflexivo e nas entrevistas 

individuais. Essa abordagem constituiu um dos objetivos específicos da pesquisa: identificar 

tensões, desafios e potenciais que se apresentam no processo de formação continuada no 

cotidiano escolar.  

A questão da formação continuada no cotidiano das escolas na Rede Municipal de 

Salvador e a atuação das coordenadoras pedagógicas pulsaram em todos os debates, em 

função da inquietação das profissionais frente ao novo modelo de Atividade Complementar – 

o AC individual. Conforme já explicitado, essa perspectiva de reunião pedagógica tem 

afetado diretamente a atuação das educadoras, se tomarmos como referência àquilo que é 

considerado pela literatura como uma de suas principais atribuições: a formação no cotidiano 

da escola, considerando-a com base na perspectiva coletiva.  

Quanto à literatura, Miziara e outros (2014), ao realizarem um levantamento 

bibliográfico, a partir de pesquisas de mestrado e doutorado sobre as práticas em coordenação 
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pedagógica, identificaram a formação continuada dos docentes como ação central a ser 

desempenhada pelos coordenadores. Segundo os autores, a função formadora se constitui em 

atividade que precisa ser priorizada no cotidiano da escola por estes profissionais –

posicionamento defendido também por diversos pesquisadores da área (PLACCO et al.,, 

2012; FRANCO, 2006; ALMEIDA, 2005; ROMAN, 2001). Garrido (2005, p. 9) afirma: 

 
O trabalho do professor-coordenador22 é fundamentalmente um trabalho de 

formação continuada em serviço. Ao subsidiar e organizar a reflexão dos professores 

sobre as razões que justificam suas opções pedagógicas e sobre as dificuldades que 

encontram para desenvolver o seu trabalho, o professor-coordenador está 

favorecendo a tomada de consciência dos professores sobre suas ações e o 

conhecimento sobre o contexto escolar em que atuam. Ao estimular o processo de 

tomada de decisão visando à proposição de alternativas para superar esses 

problemas e ao promover a constante retomada da atividade reflexiva, para 

readequar e aperfeiçoar as mediadas implementadas, o professor-coordenador está 

propiciando condições para o desenvolvimento profissional dos participantes, 

tornando-os autores de suas próprias práticas. 

 

 A realização da Formação Continuada no cotidiano da escola, entretanto, tem se 

colocado como um grande desafio – identificado largamente na literatura da área (ALMEIDA, 

2005; GARRIDO, 2005; ROMAN, 2001). Conforme os estudos, essa situação se dá em 

função de alguns motivos, dentre os quais se destacam: a rotina dos coordenadores 

pedagógicos marcada por atividades diversas que muitas vezes se sobrepõem ao objetivo da 

formação continuada; bem como em função de condições estruturais e definições 

institucionais que, por vezes, acabam descaracterizando esse papel do coordenador. Garrido 

(2005, p. 9) sinaliza que não existem fórmulas prontas a serem reproduzidas.  De acordo com 

a autora, “é preciso criar soluções adequadas a cada realidade”. Contudo, para Roman (2001, 

p. 173): 

O professor coordenador pedagógico aparece envolto em discursos democratizantes 

e condições práticas precarizadas. A contradição já se faz prenunciar no corpo da 

resolução que o institui: o professor coordenador pedagógico é o profissional que 

deve, ao mesmo tempo, trabalhar pela democratização da escola e pela implantação 

de diretrizes superiores, pela construção do trabalho coletivo docente e pelo fim da 

reprovação escolar por decreto, pela autonomia do trabalho educativo e por sua 

sujeição aos órgãos de planejamento e administração do sistema escolar.  

 

Em relação à Educação Municipal de Salvador, é possível identificar as contradições 

destacadas por Roman (2001), ao observarmos a relação entre o discurso oficial e a prática 

institucional definida pelo órgão central acerca da formação continuada na Rede. O 

documento que orienta as práticas em coordenação pedagógica, isto é, que sistematiza o 

discurso oficial, afirma a atuação do coordenador pedagógico a partir das três dimensões 

anteriormente apresentadas: articulador, formador e transformador. E, nesse caso, a formação 

                                                           
22 O termo professor-coordenador é utilizado por Garrido (2005), para se referir ao Coordenador Pedagógico. 
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continuada é afirmada como atribuição central ao trabalho desses profissionais na escola, ao 

passo que é reconhecida como um desafio em Salvador (SALVADOR, 2012, p. 53), em 

conformidade com os achados na literatura (PLACCO et al., 2012): 

 
A Rede Municipal de Salvador, assim como muitas outras redes, tem como grande 

desafio garantir espaços de formação in loco, ou seja, no interior das escolas, de 

modo que o coletivo de professores possa se encontrar para pensar a escola, suas 

práticas e construir aprendizagens necessárias ao seu fazer pedagógico. Possa, além 

disso, construir uma identidade institucional que só é conquistada quando se reflete 

conjuntamente sobre o Projeto Político Pedagógico.  

 

O documento reconhece que a atribuição do coordenador pedagógico como formador 

só poderá ser efetivada se esta for uma meta institucional e não apenas um desejo isolado 

desses profissionais e dos professores, conforme encontramos registrado no documento 

(SALVADOR, 2012, p. 80): 

 

Ao assumir a posição de que a formação continuada é um projeto institucional, 

torna-se fundamental criar mecanismos para a execução das ações. Desta forma, a 

parceria DIREÇÃO – COORDENAÇÃO torna-se essencial. A elaboração do Plano 

de Formação é uma importante estratégia para a viabilização dos espaços/tempos 

necessários. Somente com um gestor que reconheça e legitime o papel do 

coordenador como um articulador e um formador, responsável pela promoção de 

espaços formativos, é que este ambiente pode ser instaurado de forma efetiva e 

colaborativa.  

 

Segundo o discurso oficial, em destaque, a efetivação da formação continuada na 

escola parece que se dará muito mais como decorrência do compromisso dos profissionais que 

atuam na escola – implicação da gestão; coordenação e professores, do que a partir de uma 

relação institucional mais ampla. A dimensão mais individual aparece sobreposta às 

condições objetivas de realização da proposta pelos profissionais, que vão desde a sobrecarga 

de atividades por definição institucional, até as condições de tempo e espaço ao cumprimento 

dessa tarefa, por exemplo. Ao analisar o documento em destaque, parece que essa questão foi 

tensionada pelas coordenadoras pedagógicas ao longo do processo formativo específico e da 

própria construção do documento, que ao final termina afirmando que (SALVADOR, 2012, 

p.49): 

[...] não bastam as condições técnicas para que isto ocorra, ou seja, não basta 

querer fazer; é preciso saber fazer e poder fazer. Em relação ao saber fazer, o 

processo de formação tem oferecido subsídios teórico-práticos para uma ação cada 

vez mais qualificada, e, embora não sejam suficientes, deixam um importante ponto 

de partida para novas aprendizagens.  

 

O discurso posto no documento considera, então, a relação e ao mesmo tempo a 

distinção entre o querer fazer e o poder fazer a formação no interior da escola ao apresentar 
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uma espécie de lista de condicionantes para que essa atribuição de fato possa ser 

desempenhada pelas profissionais, recolocando-as como parte do processo e não como as 

principais responsáveis por esse (SALVADOR, 2012, p. 49).   

 

Quanto ao poder fazer, as condições institucionais, tanto da escola como da Rede, 

são de fundamental importância para apoiar e oferecer os subsídios necessários ao 

trabalho. Neste sentido, é preciso garantir:  

– Uma clareza por parte do diretor (gestor escolar) da centralidade desta atribuição, 

a fim de que seja um parceiro na constituição dos espaços reflexivos.  

– Condições de trabalho dignas que viabilizem a execução das atribuições do 

coordenador (carga horária compatível com o número de professores/salas; carga 

horária para a realização de Reuniões Pedagógicas).  

– Acessibilidade a materiais e equipamentos da escola.  

– Espaço apropriado para efetivar suas atribuições A formação continuada dos 

coordenadores foi também lembrada como uma condição fundamental para a 

qualificação do trabalho destes profissionais e a melhoria da sua atuação na Rede.  

 

O documento destaca, ainda, a necessidade de formação continuada para as 

profissionais. Garrido (2005, p. 11) afirma que é preciso, por isso, investir na formação dos 

coordenadores pedagógicos “na medida em que ele é o agente estimulador e articulador dos 

processos formativos no cotidiano da escola”. 

Vale resgatar que esse deslocamento no discurso oficial, ao atrelar as práticas 

cotidianas às condições objetivas, foi decorrente dos processos de disputa ocorridos ao longo 

da formação, em virtude dos encontros presenciais e do grupo de sistematização do 

documento que contava com representações de coordenadores das nove turmas existentes, 

possibilitando avanços no discurso instituído, tomado como referência mais tarde pela Rede. 

Contudo, no que tange às condições de realização da formação continuada pelas 

coordenadoras, a discrepância entre o discurso oficial e a realidade da escola permanece 

latente após o curso, conforme a reflexão da coordenadora Quelli: 

 

[...] o tempo é escasso, [...]. A minha escola é pequena, a gente tem que fazer [...] 

formação com os professores que são de áreas diferentes. [...] a gente tem o 

Conselho para dar conta. Então, precisa reunir para estar fazendo tudo ao mesmo 

tempo. [...] eu penso que há uma distância entre a realidade e o que está escrito, por 

quê? Para mim ainda não se parou para perceber qual a necessidade do coordenador, 

que trabalha, [...] em dois, três segmentos na escola. Como fazer isso? Como 

trabalhar isso? Para mim, ainda não teve uma formação para o coordenador, eu não 

sei se eu estou querendo demais, ou não sei direito o que eu quero ainda. Não 

cheguei a esse pensamento, mas eu acho que só existem materiais para a agente 

estudar, mas não existe ainda de fato uma formação para o coordenador, em ouvir 

esse coordenador. 

 

 Outro aspecto localizado acerca da formação continuada tanto na literatura (PLACCO 

et al., 2012; FRANCO, 2008; ALMEIDA, 2005; 2006; ROMAN, 2001) quanto no texto 

oficial de orientação ao coordenador pedagógico é que deve ser considerada na perspectiva 
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coletiva, a partir de reflexões votadas à realidade e necessidades da escola; bem como o 

espaço deve ser tomado como locus essencial aos processos formativos. Desse modo, as 

reuniões pedagógicas, conforme encontramos nas pesquisas (VOGT; 2012; GARRIDO, 2005; 

BRUNO; CHRISTOV, 2005, TORRES, 2005), são identificadas como um espaço potencial à 

formação docente e que carece, portanto, de mais estudos. Para Garrido (2005, p. 11): “[...] é 

nesse espaço coletivo que os professores, ao criarem sua proposta de ensino para responder 

aos desafios de sua escola, estão construindo sua qualificação profissional”. Essa questão 

também foi observada em Salvador, quando o documento oficial afirma a importância da 

Atividade Complementar, como espaço de formação continuada, dentro da escola 

(SALVADOR, 2012, p. 54): 

 

Usar o momento de AC como espaço de formação continuada: esse deve ser o 

principal objetivo do horário de Atividade Complementar. É o espaço para a 

efetivação do Plano de Formação, para o planejamento como instrumento de 

reflexão da prática, para a análise de resultados, enfim, para a reflexão sobre as 

questões pedagógicas da instituição, com vistas à melhoria do trabalho realizado.  

 

Além do momento coletivo, a atenção individual da coordenação pedagógica aos 

professores foi destacada como uma necessidade nesse documento. E algumas experiências, 

na época, ainda que informais, foram descritas por coordenadoras que participaram da 

formação e relataram que os momentos individuais com o professor aconteciam na escola 

uma vez por mês e era chamado de Plantão Pedagógico (SALVADOR, 2012, p. 56). Vale 

destacar que, na ocasião em que o documento referência foi construído, o que existia na Rede, 

ainda que de maneira extraoficial, era o AC Coletivo – o espaço coletivo de reflexão. Havia 

um tempo semanal, autorizado extraoficialmente pela SMED, de 2h por turno destinado às 

reuniões pedagógicas.  

Entretanto, essa situação provocava a redução de carga horária, em outras palavras, de 

duas horas semanais, suprimindo o tempo pedagógico mínimo ofertado aos alunos, 

contrariando a LDB 9394/ 96 – que afirma a garantia mínima de 800 horas-aulas como direito 

dos estudantes. Embora essa situação de ilegalidade estivesse exposta no município, era a 

alternativa apresentada por gestões anteriores à necessidade de organização coletiva no 

interior da escola, sendo esse processo naturalizado por toda a Rede.  

Na época em que o AC era coletivo, as coordenadoras pedagógicas já apontavam 

dificuldades à garantia desse momento na escola, em virtude dos motivos destacados nos 

estudos na área. Contudo, os processos de formação das CREs e, especialmente a formação 

específica para coordenador, afirmaram a importância dessa atribuição do mesmo, que passou 
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a ocupar também a agenda da escola, como prática reconhecida e valorizada pelos próprios 

coordenadores e outros profissionais.   

Diante das mudanças, as participantes da pesquisa, ao afirmarem a formação 

continuada como espaço de construção coletiva, destacaram o momento da Atividade 

Complementar coletiva como fundamental ao papel de articulação e mediação desempenhado 

por elas – condição perdida atualmente: 

 

Afrolaura – O encontro coletivo? É formação, é tudo. [...] o encontro coletivo [...] 

começa com a formação; começa com as problemáticas da escola, começa naquela 

demanda recolhida de desejo de estar falando. Hoje, você não tem onde falar, porque 

agora você fala e eu tenho que me dirigir diretamente à diretora. Eu não posso ajudar 

os meus colegas para dizer o que eu penso, o que eu posso fazer [...]. 

 

Todavia, esse cenário mudou a partir de avanços no Plano de Carreira aprovado em 

2014 – a garantia da Reserva de Jornada, a qual implicou no fim do espaço coletivo de 

reflexão, estudo e trocas de experiência no cotidiano da escola. Em outras palavras, o ganho 

na dimensão individual provocou a perda daquilo que é considerado por diversos autores 

(SOUZA, 2014; PATTO, 2008) como um dos potenciais à construção de práticas baseadas 

em princípios democráticos e de afirmação da autonomia da escola – o espaço coletivo de 

reflexão, passando a contradizer as Diretrizes Pedagógicas de Salvador, e se tornar motivo de 

questionamento por parte das participantes:  

 

A reserva interna, claro e evidente, que enquanto coordenadora eu vou sentar;  vou 

pensar o AC; vou organizar de forma que a gente discuta, mas o discurso oficial [...] 

ele está completamente diferente do que a gente vinha fazendo nos outros anos, em 

anos anteriores. (Rosa).  

 

As profissionais passam, então, a reconhecer ganhos e perdas nesse processo:  

 
Ana – Você está falando da reunião coletiva né. 

 

Afrolaura – É isso... que é necessária  

 

Ana – É isso, nós temos perdas e ganhos. 

 

Contudo, existe uma afirmação importante por parte das coordenadoras pedagógicas 

sobre a necessidade dos professores terem a atividade complementar individual junto ao 

coordenador. As participantes reconhecem essa conquista como um avanço decorrente da luta 

dos profissionais, que precisa ser valorizado e preservado, mesmo diante do pouco tempo para 

realização da formação continuada, por um lado:  
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Ana – eu acho que a gente precisa reconhecer que foi um ganho muito grande [a 

reserva de jornada] e mesmo sendo pouco espaço de tempo, a gente precisa batalhar 

para que [...] se fortaleça, porque se não a luta vai para o ralo.  

 

Por outro, diante desse novo modelo, as coordenadoras vão apresentando também 

desafios e potenciais vivenciados no cotidiano da escola acerca do AC, agora individual: 

 

Angélica – hoje o meu maior problema no grupo é que eles entendam que existe 

uma pessoa que precisa ler e estar a par do planejamento, que precisa se inteirar para 

contribuir, para colaborar. Então, muitos deles não cumprem esses prazos e me 

entregam tudo no último segundo. [...] eu acabo me sobrecarregando. Eu até já 

coloquei para o grupo: vocês fazem o planejamento individual do seu grupo e eu 

tenho por obrigação acompanhar o planejamento de todo grupo [...], da Educação 

Infantil até o terceiro ano. E é desumano eu ter que ler isso, fazer inferências num 

prazo tão curto [...]. 

 

Fernanda – os ACs individuais colaboraram para que eu desse uma atenção mais 

específica àquela necessidade que o professor tem com a sua turma. Então, a gente 

tem momentos muito grandes de trocas. Professor que está com dificuldade com o 

aluno, que tem uma dificuldade específica numa área, a gente busca algumas 

soluções, mas a minha dificuldade especifica hoje na Rede é em relação a prazos, o 

professor entender que eu preciso desse documento, do planejamento [...]. 

 

A dinâmica de acompanhamento individual reduziu o tempo dos coordenadores antes 

dedicado à leitura e análise das produções da própria escola, dada à quantidade de reuniões 

que precisam realizar por dia, por semana. Entretanto, o esforço dos coordenadores 

pedagógicos em construir uma perspectiva de AC como espaço formativo, mesmo na 

dimensão individual, foi observado. A questão do tempo, mais uma vez, se colocou como 

desafio e semelhante aos achados da literatura (VOGT, 2013). E, mesmo diante das diversas 

situações de urgência e emergência (PLACCO et. al., 2012; ALMEIDA, 2005; GARRIDO, 

2005; ROMAN, 2001), as coordenadoras pedagógicas demonstraram preocupação em cuidar 

desse momento, como afirma a participante Ana:  

 

Então, nós precisamos nos formar, os professores precisam se formar. A gente se 

forma junto, naquele curto espaço de tempo. [...] a coisa que eu mais amo de 

fazer é preparar o AC. Preparo o AC, e muito bem feito. Faço questão, eu 

amadureci, eu faço questão de fazer o AC. 

 

A situação passou a exigir das profissionais a organização de pautas bem delimitadas 

para que o tempo, do modo como está distribuído em cada escola e para cada professor, possa 

ser bem aproveitado: 

 

Ana – Não é fácil, mas a gente precisa [...] construir pautas de AC, muito bem 

delimitadas e correr atrás, porque se não a gente vai voltar e começar a dizer que não 

está tendo [...] tempo para formação, que tem isso que tem aquilo, porque aquele dia 
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que tínhamos antigamente não tem os mais, mas a gente tem outras coisas entendeu?  

É assim que penso. 

 

 A questão é que, embora todos os professores disponham de 1/3 da carga horária 

semanal destinada a planejamento, pesquisa, estudo entre outras tarefas, os horários dos 

profissionais são organizados na unidade escolar, a partir da dinâmica e disponibilidade dos 

mesmos. Isto significa, que, às vezes, para complementar a carga horária, o profissional 

precisa atuar em mais de uma unidade escolar, conforme destaca Fernanda: “Na minha escola, 

eu não consegui [organizar pequenos grupos] por conta dos horários dos especialistas das 

outras escolas. Eu tive que organizar de uma forma que ninguém se encontra praticamente 

[...]”. 

Em outras palavras, isso revela a possibilidade de uma fragmentação ainda maior no 

tempo destinado ao AC interno das profissionais, que depende de um professor para garantir a 

saída do outro da sala. Além disso, as demandas cotidianas (sobrecarga de trabalhos 

burocráticos), também destacadas pela participante Ana, muitas vezes tencionam tanto o 

coordenador pedagógico quanto os professores. Na tentativa de juntar o maior número de 

profissionais possíveis para garantir maior qualidade nas reuniões pedagógicas a 

coordenadora Rosa relata: 

   

[...] eu normalmente [...] abraço o fazer do horário, a distribuição de horário de lá da 

escola, porque [...] quando eu vou fazer o horário eu tento casar alguns professores 

naquelas reservas internas [...]. No ano passado, a gente conseguiu casar por ano de 

escolarização [...]. Esse ano eu já senti um pouco mais de dificuldade, porque nós 

estamos com Se Liga, Acelera e EJA e a estrutura [...] é diferente da [...] Classe 

Regular. Então, já foi mais complicado, mas de qualquer forma eu sempre tenho um 

ou dois professores fora da sala juntos. A gente consegue minimizar um pouco [...] é 

uma coisa que a gente está buscando esse ano [...].  

 

Desse modo, os desafios impostos por esse novo modelo de AC têm mobilizado as 

profissionais a refletirem e repensarem a própria rotina de trabalho no cotidiano da escola. A 

reserva de jornada foi implantada, sem que inicialmente houvesse uma orientação, via órgão 

central, quanto ao modo como as reuniões e formações deveriam ser organizadas pelos 

coordenadores pedagógicos, por exemplo:  

 

Angélica – eu agora aprendi a trabalhar com rotina. A novidade do AC individual, 

confesso, que me cansou um pouco. Eu fiquei no início [...] meio perdida, porque eu 

me sentia na obrigação de cumprir a tabela, [...] e isso cansava [...] o professor, 

porque nem toda semana ele tem problema para trazer, nem toda semana ele tem 

tempo. Ele tem os afazeres dele, de pesquisar [...], tem o material da escola 

disponível que ele precisa manipular e ver [...].   
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A organização desse tempo de AC interno passou a ocorrer a partir da realidade de 

cada espaço; da percepção e sensibilidade das profissionais para as reais necessidades dos 

educadores fossem acolhidas. Desse modo, o espaço de planejamento individual tem sido 

flexibilizado pelos coordenadores com vistas a atender as demandas específicas do trabalho 

de ambos os profissionais (coordenador e professor). A rotina apresentada pela coordenadora 

Angélica caracteriza bem a situação: 

 

Angélica – [...] hoje como é que eu me organizo? Eu tentei e consegui organizar dois 

dias de AC interno. Eu fico disponível para atendimento individual e nos demais 

dias eu estou colhendo as informações e demandas que eles trazem nos AC’s 

internos. Angélica, eu preciso de uma atividade e não estou conseguindo achar, ou 

eu preciso de um livro que tem na escola, mas não consegui achar, você pode me 

ajudar? Então, eu vou em busca de algo que possa ajudar o professor. Nesses 

intervalos eu também faço atendimento a aluno, quando o professor me pede, [...] ou 

quando a gestão também solicita que eu faça atendimento aos pais. Eu consigo 

organizar hoje a minha semana. Eu consigo me organizar para no dia da minha 

reserva realmente fazer o acompanhamento que eu não consegui fazer na escola: as 

leituras, buscar material. Hoje, eu consigo, mas no início foi muito difícil [...], 

porque o que é que eu fazia?  Eu ia acumulando as coisas, deixava para a reserva e 

quando chegava eu ficava louca, porque tinha tanta coisa para eu dar conta que 

acabava me perdendo um pouco, acabava me cansando, trabalhando muito mais no 

meu dia de reserva do que nos outros dias. Hoje, eu já consigo nessa dinâmica de 

quinze em quinze [...] e semanalmente caso ele tenha alguma necessidade. Não são 

todos que me procuram e a gente senta; uns gostam de sentar comigo, não abrem 

mão e eu também abro meu espaço para que eles venham, mas tem uns que gostam 

de sentar só e vêm de quinze em quinze e eu também respeito o espaço deles, porque 

eles também precisam de tempo para se organizar. 

 

Outro aspecto destacado nesse novo contexto é do ponto vista da concepção de 

formação, que acaba sendo fomentada por essas mudanças. O fato da política institucional já 

ter anunciado a racionalidade técnica como concepção, ao realizar a da compra do programa 

IAB e através da implantação do sistema gerencial, encontrou naquilo que deveria se 

constituir um avanço (Reserva de Jornada), decorrente da luta das educadoras e educadores, 

um caminho fértil ao aprofundamento dos processos de fragmentação da Rede, tanto dos 

processos pedagógicos, quanto da própria organização dos profissionais – elemento 

fundamental à lógica da educação tomada como mercadoria.  

Com a decisão institucional de padronizar o ensino da Rede através do sistema 

estruturado Nossa Rede, a formação também do ponto de vista institucional vai ganhando um 

contorno de repasse de informações pelos coordenadores pedagógicos no momento de AC 

individual, isto é, pseudoformação, com vistas a atender as exigências institucionais. A 

coordenadora Sofia descreve o momento de tensão no AC individual, quando tenta realizar o 

repasse da formação vivenciada por ela no Programa Nossa Rede. Tanto fica evidente a crítica 

ao modelo de AC por parte dela quanto o caráter de resistência do professor diante da 
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perspectiva mecânica da pseudoformação continuada, que vai ganhando forma nos momentos 

individuais:  

Sofia – no AC individual, em uma hora [...], mostrar para ele [o professor] tudo... 

levar material [...] não é a mesma coisa. [...]. O coordenador quando chega para o 

professor para mostrar: olhe [...] na formação a gente discutiu assim, assim, assim. O 

material foi esse aqui, eu trouxe para você; para fazer com você a mesma forma 

como quando eu estava lá. “Já sei isso aqui, não perca tempo [...] com isso não. Isso 

eu sei”. Mas eu tenho uma coisa diferente para lhe dar. [...] “não perca tempo com 

isso aqui”. 

 

Ao final do primeiro ano de implementação da reserva de jornada, o término do AC 

Coletivo passou a ser observado pelas participantes como um obstáculo institucional à 

organização dos processos formativos dentro da escola, revelando a perda da concepção de 

formação como construção coletiva, dentro desse espaço: 

 
Tânia – [...], no AC coletivo existia formação. Existia formação política; existia 

formação didática; existia formação comunitária, humanística. E perde-se isso! O 

professor ao se encontrar com o colega é para saber: você conseguiu dar a página 

tal? [...]. Você chegou até onde? [...]. Você não tem mais os pares naquela 

efervescência de aprendizagem, como nós estamos aqui [no Grupo Reflexivo] apesar 

de sermos uma amostra desse universo todo; de GRs diferentes; de segmentos 
diferentes; de formação de vida diferente. Nós estamos falando do mesmo objeto 

[...].  

 

A pseudoformação, isto é, o repasse de informações acerca do pacote educacional na 

Rede, passa a ser compreendida pelas profissionais como uma produção institucional 

intencional: “na escola o que está se construindo é [...] para você ir esquecendo sua 

identidade, você ir esquecendo que você precisa se formar, a partir de muito mais referências 

do que apenas um material”. (Rosa). Roman (2001, p. 173) afirma que: 

 

Inserido no contexto histórico de reforma neoliberal e na lógica autoritária da 

instituição, a educação continuada ou formação docente, pela qual o professor 

coordenador pedagógico deveria somar esforços, mais representaria a tentativa de 

doutrinação, de imposição mal disfarçada de ajustes ideológicos e estruturais: é 

preciso formar mentes e corpos para se adequarem ou se submeterem às reformas 

capitalistas.  

 

Essa situação vem atingindo profundamente não só o trabalho pedagógico da escola, 

bem como a própria constituição da identidade ocupacional. Além disso, existe a tensão na 

escola de quando os profissionais se depararam com as exigências institucionais e as 

possibilidades reais de realização: “A mesma Rede que quer que você faça, é a mesma [...] 

que não lhe dar esse espaço” (Quelli).   

Então, é possível afirmar que o modelo atual de reunião pedagógica individual, do 

ponto de vista da formação continuada, tem contribuído para a adequação das escolas à 
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concepção da racionalidade técnica, à medida que a lógica da transmissão de informação 

(pseudoformação) tem substituído o espaço coletivo de reflexão. A perspectiva tarefeira dos 

profissionais, presentes nas demandas institucionais a serem tratadas nesse modelo de AC, é 

identificada por uma das participantes ao se referir ao quanto isto tem provocado o 

distanciamento entre os pares: 

  

Afrolaura – a gente não se olha, a gente não se fala. Vai cair naquilo que se falou 

aqui, numa questão quase impessoal. Aí eu [...] tenho isso para fazer, eu faço, mas 

aquela discussão, aquela contribuição que cada um pode fazer [...]. 

 

Esse aspecto, além de ter sido bastante criticado ao longo da pesquisa pelas 

participantes, também se constituiu em grande preocupação, deixando no ar a seguinte 

questão: como esse espaço pode ser reconstituído oficialmente? A fragilidade no processo de 

articulação pedagógica e na própria organização das profissionais em torno das lutas por 

conquista de direitos também vai sendo destacada pelas participantes como decorrência dessas 

mudanças:  

 

Afrolaura – a gente tem que se organizar para não perder isso [o encontro coletivo], 

porque é isso que nos aproxima. [...]. essa discordância em relação à greve [...].  Por 

quê? Porque nós não conseguimos mais sentar juntos como antes. Nós estávamos 

lendo a cartilha [...] ao pé da letra, que a secretaria traz [...], ou seja, a gente criou 

uma desarticulação de pessoas dentro da escola. 

Angélica: não é do gosto dele [gestor municipal] que a gente se reúna, porque ele 

sabe que quando a gente se reúne a gente movimenta. Então, [...] cabe a gente lutar 

por isso [...].  

 

Ao que parece, esse novo modelo de Atividade Complementar se mostra conveniente 

à institucionalidade, pelo seu caráter desmobilizador. Desde 2013, a gestão municipal vem 

enfrentando processos de resistência coletiva frente ao Programa IAB; na construção e 

implementação do Plano de Carreira; na atualização do Plano Municipal de Educação, entre 

outros, transformando esse formato de atividade complementar, que consideramos legítimo e 

necessário, em estratégia de desarticulação da escola e dos seus profissionais, de 

fragmentação do trabalho pedagógico, relegando ao coordenador, cuja participação foi intensa 

nos processos de contraposição a tarefa de transmissão de informações.  

Além disso, a situação tem gerado uma sobrecarga de trabalho importante aos 

profissionais que precisam discutir a mesma pauta formativa com todos os professores 

individualmente, ocupando muito do seu tempo, retirando as possibilidades de garantir 

momentos de reflexão mais profundos, bem como de articulação de tantas partes, conforme 

relato da coordenadora Quelli: “[...] se você [...] como coordenador procurar coordenar cada 
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professor naquele espaço você também não tem a sua reserva, porque você passa a semana 

toda na escola falando a mesma coisa para diversos professores”. A coordenadora Angélica 

partilha sua experiência: 

 
[...] eu lembrei [...] da gestão compartilhada de sala de aula. Hoje nós temos o 

professor regente, o primeiro regente e temos os professores de áreas diversificadas 

[...] no meu caso Educação Física e a professora de dança. Esses professores 

substituem o primeiro regente no dia de reserva dele. Então, eles nãos se encontram. 

Pela dinâmica da escola, todos os professores, primeiro regente do Fundamental, 

saem de reserva na segunda e ficam os professores de áreas. [...] aí surgiu a fala dos 

professores de área sobre [...] a falta de contato com o professor para saber a 

dinâmica do trabalho dele, para fortalecer a dinâmica dele que tem menos tempo 

com essa turma. [...]. O professor de Educação Física me surpreendeu e disse: as 

vezes eu não me sinto integrante do grupo. [...] esse grupo entrou de paraquedas, 

encontraram a escola funcionando [...]. Você dá duas aulas aqui, duas aulas aqui, 

[...] depois você vai para outra escola. [...] eu acho que falta [...] a gente enxergar 

essa dinâmica nova. [...] E aí vem mais uma vez a importância desse encontro 

coletivo [...].  

 

Quanto maior o número de turmas e professores na escola, mais difícil vai se tornando 

o trabalho de formação e articulação pedagógica pelo coordenador, potencializando os 

processos de adaptação à política atual: 

 
Angélica – Eu acho que muito [...] vem da própria estrutura de Rede. Eu participei 

de uma reunião que uma vice-diretora, que falou que a escola dela tem muitos 

Redas, que não tem reserva de carga horária externa, mas a interna cada um tinha o 

seu horário. Ela disse que tinha duas turmas do mesmo segmento trabalhando coisas 

totalmente diferentes, tudo bem que cada turma tem a sua dinâmica, mas que ela 

estava muito preocupada com isso. É o que de fato [...] vai acabar acontecendo com 

a Rede, porque não existe mais diálogo entre os professores, quem divide com o 

grupo esse diálogo é o coordenador que passa nos AC’s individuais, mas a relação 

de troca entre eles não existe, não existe mais diálogo [...]. Quem faz essa 

articulação é o coordenador, mas nem sempre o coordenador dá conta disso, porque 

o dia a dia, o miudinho, a troca de experiência não está sendo feita [...]. 

 

Quelli – a maioria dos profissionais trabalham em duas, três escolas. Então, para a 

gente conversar em cinquenta minutos é muito rápido. [...] o tempo é escasso e isso 

dificulta realizar um bom trabalho. O espaço disponível, também. Na minha escola 

já não tem mais espaço, porque as sete salas estão ocupadas, só tem o espaço da 

secretaria. Então não dá para conversar, atender pai né, tudo ao mesmo tempo no 

mesmo lugar. Você acaba não se concentrando, porque o externo acaba interferindo 

naquele momento que a gente está conversando [...]. Então, essa é a dificuldade. 

 

Diante dessa situação, alternativas com vistas à garantia de contato entre os 

profissionais vão sendo implementadas internamente, mas a fragilidade das ações vai sendo 

evidenciada. Bem como os arranjos virtuais são tomados como alternativas à manutenção da 

discussão coletiva:  

 
Angélica – no caso da primeira e da segunda regente, como a escola é pequena e a 

professora fica lá todos os dias, então no recreio ela conversa com o professor: Eu 

estou trabalhando nessa linha e eles trocam os planejamentos deles. Eu sento com o 
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primeiro regente, compartilho com a segunda regente, mas não é a mesma coisa, de 

você sentar com o colega e ver as peculiaridades daquela turma [...]. 

 

Angélica – Em relação à questão do planejamento, uma estratégia que eu usei lá na 

escola foi assim: na sala dos professores botei um classificador para cada professor 

para ele colocar o planejamento semanal e todos poderem acessar. Assim, os 

especialistas colocam [...] também. [...] foi uma estratégia que estou buscando para 

que todo mundo saiba o que está acontecendo na sala de todo mundo, para que o 

professor tome ciência do que é que vai fazer. [...] hoje, a gente usa muito o zap, a 

gente discute o projeto no zap, [...] muita coisa acontece e é assim combinada no 

zap.  

 

É possível afirmar ainda que há uma potencial redução do tempo destinado à 

preparação dos momentos formativos pelo coordenador pedagógico, decorrentes das 

necessidades da própria escola, pois além de responder a dinâmica individual dos ACs, 

precisa realizar ao trabalho burocrático imposto pelos diversos pacotes educacionais e seus 

sistemas de monitoramento. E, mais uma vez, a prática institucional vai na contramão do 

discurso posto no documento de orientação aos coordenadores pedagógicos, ao afirmar que 

(SALVADOR, 2012, p. 33): 

 
[...] para a Rede a atuação do coordenador pedagógico não é entendida como uma 

atividade meramente técnica e burocrática, mas que se constitui em uma prática 

intelectual, complexa, que demanda condições de tempo (para viabilizar a efetivação 

de suas atribuições), espaço (para encontro com professores, alunos, gestores, pais), 

e clima institucional (cultura colaborativa e reconhecimento da importância da 

formação continuada).  

 

 A percepção dos profissionais da Rede como intelectuais parece estar, cada vez mais, 

distante no contexto atual. A coordenadora Rosa, no último encontro do grupo reflexivo, 

encontrava-se com um dos livros do pacote educacional destinado aos alunos em distorção 

idade-ano de escolarização. Ao se referir ao material utilizado na formação das profissionais, 

ainda muito mobilizada, passou a fazer a leitura de um trecho do mesmo, com vistas a 

demonstrar o sentimento diante do processo de pseudoformação ao qual havia sido submetida 

e, que, posteriormente, teria que repassar aos professores para que eles, por sua vez, fizessem 

uso do material junto aos alunos (SALVADOR, 2012, p. 33): 

 
Rosa – Começo a ler atividade: “um pula corda. Uma pessoa pega a corda de um 

lado, a outra pessoa pega corda do outro lado, essas duas”...olhe gente, eu chego a 

ficar... “as duas pessoas giram a corda e a outra pula e vai cantando o alfabeto A, B. 

C. D reticências... quando errar a pessoa recebe o papel onde tem a letra que errou e 

aí depois que todos terminarem de pular...” vamos fazer levantamento... Quem é que 

não sabe segurar na corda para girar a corda, para fazer com que ela rode, minha 

gente, pelo amor de Deus! Precisa que isso vá para o papel, ter um gasto daquele 

jeito? Eu sou idiota, eu sou idiota, eu sou idiota para fazer uma coisa dessa, pelo 

amor de Deus [....]? 

 

Ana – é por isso que é ensinar uma receita. 
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Tereza – e precisa ter um planejamento, uma descrição exata do que é a brincadeira, 

porque você não sabe fazer planejamento, seu planejamento não funciona, porque 

quando você prevê a atividade, você não descreve o passo a passo da atividade, 

certo? [...] eu me reservei a não ir no segundo dia, porque no primeiro dia já foi 

muito doído. A gente está ouvindo aquela fórmula mágica de que tudo vai dar certo 

a partir da execução das orientações. Eu saí de lá muito tensionada, porque [...] 

estavam culpabilizando... dando nomes mesmo: “olha a culpa é do professor, porque 

o professor não sabe planejar, mas você também tem culpa, porque você como 

coordenadora não olha o planejamento. Você não faz as inferências. Então, se você 

não faz as inferências e não diz ao professor o que está errado, você é culpada e não 

precisa de muita coisa para alfabetizar aliás para alfabetizar só precisa da boa 

vontade do professor”. Foi a hora que o caos se instaurou e todos começaram a 

debater. 

 

A partir dos relatos é possível observar que o modo como o espaço de formação tem 

sido definido pela gestão municipal, especialmente a partir dos ACs individuais, tem 

fortalecido também o sentido da “incompetência docente” na Rede, e, por conseguinte, o mal-

estar das profissionais, no qual a transmissão dos receituários passou a ser a pauta. Ao passo 

que a formação continuada coletiva foi colocada em segundo plano em Salvador, pois para 

que tanto o AC coletivo quanto o AC individual fossem garantidos necessitaria de 

investimento. Infelizmente, o que vem se sobrepondo como prioridade para a gestão atual é a 

manutenção da compra de pacotes educacionais e contratações de consultorias para a 

fabricação de resultados no desempenho dos alunos, com vistas à repercussão midiática de 

avanços na Rede.  

Portanto, o discurso de investimento na educação nem sempre dialoga com as reais 

necessidades das escolas (SOUZA; SARTI, 2014). E, por meio dessas e tantas outras decisões 

institucionais, o projeto neoliberal de educação vai ampliando seus tentáculos na educação 

municipal de Salvador, através das práticas de fragmentação, descontinuidade, 

individualização dos processos educacionais, além da estigmatização dos profissionais, que 

muitas vezes se sentem frustrados por não conseguirem “dar conta”, acompanhar o ritmo 

dessa avalanche intencionalmente produzida, como se fossem incompetentes: 

 
Rosa – Eu não sei se é a demanda de muitos professores, não sei se é a demanda de 

você estar fazendo AC aqui, aqui, aqui. Você estar resolvendo isso, isso, isso. [...]. 

Não sei se é essa organização, mas a gente não tem conseguido dar conta [...]. 

 

A contradição entre avanços do direito trabalhista e retrocessos na educação de 

Salvador pelo desmonte do espaço coletivo está posta como uma prática institucional. As 

mudanças ainda são muito recentes (um pouco mais de um ano) e até o presente momento, 

não foi observada nenhuma iniciativa da avaliação institucional em relação a esse processo, 

provocando certa angústia às profissionais por não conseguirem, até então, afirmar outras 
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alternativas que garantiriam as duas formas de Atividade Complementar (coletiva e 

individual). 

Contudo, a rebeldia pulsa no cotidiano das escolas, conforme encontramos em Patto 

(1993), imprimindo um caráter instituinte acerca da formação continuada coletiva. Assim, no 

primeiro ano de implementação do AC individual, os coletivos das escolas, ao se depararem 

com o aprofundamento da fragmentação e descontinuidade pedagógica na Rede, perceberam a 

fragilidade pedagógica a qual as escolas estavam submetidas, pela ausência do espaço 

coletivo de reflexão e tomada de decisões, passando a buscar alternativas no sentido de 

garantir esse espaço, considerado essencial na escola, ainda que de maneira clandestina, 

lembrando o potencial desse momento anterior na Rede. 

 

Fernanda – [...] nós lutamos muito por essa reserva, nós brigamos muito por essa 

reserva e depois nós ficamos também sem esse momento coletivo e caímos na 

clandestinidade...  

 

Grupo – risos 

 

Fernanda – [...] porque somos clandestinos. Nós estamos trabalhando na 

clandestinidade, porque se a gente não pode falar isso oficialmente, dizer [...] eu 

estou parando uma vez por mês, ou de quinze e quinze dias eu faço um AC 

coletivo... A gente não pode fazer isso, não pode fazer. 

 

Angélica – [...] também não podia quando era encontro semanal, porque estava 

dispensando aluno do mesmo jeito. 

 

Fernanda – mas é diferente toda Rede fazia, nós tínhamos o AC às sextas-feiras.  

 

Angélica – A gente era clandestina antes da reserva. 

 

Ao longo dos encontros do Grupo Reflexivo foi possível observar que muitas 

iniciativas de manutenção do espaço coletivo de reflexão estavam presentes em todas as 

unidades escolares, das quais as participantes da pesquisa fazem parte. Inevitavelmente, essa 

situação despertou a atenção para as ações que, embora, aparentemente se coloquem isoladas, 

estão conectadas pela necessidade do nós nas definições das escolas no cotidiano: 

 

Fernanda – deu para a gente algo que nós lutamos, mas tirou algo que a gente 

precisa e se faz necessário. Hoje, a Rede sabe que é necessário, a gente precisa, o 

órgão central representado pelas Regionais sabe que é necessário, por isso que eles 

dizem assim: oficialmente, não! Mas, não tem como a escola funcionar sem o seu 

grupo, sem se reunir.   

  

As iniciativas no campo do instituinte voltadas à afirmação do espaço coletivo podem 

ser interpretadas também como movimento de resistência frente às práticas institucionais 

dissonantes da vida da escola. As coordenadoras pedagógicas discutem a formação coletiva na 
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escola como espaço clandestino – a qual acaba tornando-se uma resposta individual (da 

escola) ao problema mais amplo (de Rede), produzido pela gestão municipal: 

 
Fernanda – Então, a gente sai do processo realmente oficial e vai para [...] essa coisa 

[clandestina]. Vai ficar assim até quando? Até quando [...] a gente vai ter que fingir? 

Vai ficar nesse jogo até quando? Porque eu acho que isso também não é bom [...], a 

gente precisa oficializar isso [...]. As escolas terão o direito de fazer encontros 

coletivos uma vez no mês, que seja. [...]. Nós não estamos aguentando... A gente [...] 

sente a necessidade, os professores falam “quando a gente vai conseguir sentar?” E 

as formações? Quando a gente vai ter as formações, chamar uma pessoa para dar 

uma oficina de matemática, uma formação de alfabetização. Como é que faz isso 

numa escola que não pode se reunir? Como é [...] que uma escola sobrevive dessa 

forma sem essa formação continuada em serviço? Você só, sentada com o 

coordenador ou aquele professor isolado.  

 

Quelli – E esse ano que diminuiu o tempo de Inglês. 

 

Fernanda – pois é. Você senta com um [professor]. Como é que você faz formação 

de matemática, formação de alfabetização, formação de... Enfim, constrói um 

documento. [...] tem que construir na clandestinidade nesses encontros escondidos. 

 

 

Ao relatar as iniciativas das escolas em resposta a esse problema as coordenadoras 

pedagógicas afirmam a necessidade unidade escolar como horizonte das decisões.  E para elas 

é preciso fazer aquilo que se acredita fundamental à escola: “então, vamos seguir como a 

gente está e isso não é uma desobediência não, é o simplesmente não acatar, não aceitar. [...] é 

você ver que tem coisas anteriores, tem uma história a ser considerada”. (Tereza).  Em alguns 

momentos, as profissionais afirmam que a própria Secretaria de Educação tem conhecimento 

do arranjo feito pelas escolas, mas institucionalmente não pode afirmar a prática, pois esta 

tem impedimentos legais: 

 

Afrolaura – a mesma Rede que não permite oficialmente que você faça 

reunião coletiva, fecha os olhos se você fizer. Então, você tem que aproveitar 

esse espaço que a Rede finge que não vê e fazer. 

 

Angélica – Se você for pedir oficialmente... vai ouvir um não. Então... a 

gente tem que... 

 

A perspectiva de autonomia da escola diante de tantas mudanças e, principalmente, da 

necessidade de se organizar coletivamente, parece que vai se reconstituindo no cotidiano da 

escola, ainda que extraoficialmente, pois no chão da escola pulsa o humano, a vida, as 

relações, e as práticas instituintes podem se tornar cada vez mais coletivas, nas quais o 

potencial de rebeldia intrínseco aos processos de reflexão e autorreflexão crítica se constituem 

parte das experiências formativas. 
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Outras alternativas de afirmação da autonomia da escola em respostas às imposições 

institucionais vão se revelando em uma espécie de retorno às experiências anteriores de 

construção coletiva. As participantes defendem como perspectiva de enfrentamento a política 

educacional liberal, no cotidiano da escola, o fortalecimento das práticas de reflexão coletiva, 

como o fortalecimento da relação com a comunidade; a valorização e implementação do 

Projeto Político Pedagógico; o fortalecimento dos Conselhos Escolares e a construção 

coletiva de espaços de trocas de experiências: 

 

Angélica – [...] enquanto a base não entender a sua força, seu valor, a gente vai 

continuar rodando em círculos [...], a gente tem o poder de articulação com a 

comunidade [...], como é que a gente faz isso? Exatamente deixando as coisas à 

mostra, mostrando a realidade da Rede [...] com ética. É uma poesia uma 

inauguração de uma escola, uma escola linda e maravilhosa [...] e o pai está 

influenciado pela mídia. [...]. Ele precisa desconstruir essa imagem e precisa se 

apropriar da escola do filho e entender como funciona essa engrenagem. [...], isso é 

nosso papel. É cansativo, é difícil. A gente luta entre nós mesmos, dentro da própria 

escola, porque tem colegas que acham que não vale a pena, não vale a pena comprar 

essa briga... ah, porque que eu vou fazer isso? Mas, infelizmente enquanto a gente 

não entender o nosso papel e a gente já deu prova disso quando a gente enfrentou o 

Alfa e Beto.  [...]. O que eu quero dizer com isso tudo... existem coisas que a gente 

pode e deve estar lutando dentro da escola eu estou com uma classe de primeiro ano 

lá que a gente recebeu com três alunos em condição especial de aprendizagem. Eu 

fui no miudinho chamei a mãe, a mãe de um que tem o espectro autista e disse a ela: 

a senhora tem a disponibilidade de ficar aqui para ver o trabalho da professora? 

Sentei com a professora, a gente vai pesquisar... essa mãe [...] que entendeu a 

importância da escola para o filho dela foi denunciar a Prefeitura toda instruída no 

Ministério Público, sem culpar diretor sem culpar a escola, pelo contrário dizendo 

que a professora é uma guerreira, porque ela não excluiu o meu filho. Ela está com 

minha filha e com mais dois e disse: a professora que se vire, porque é obrigação 

dela está com minha filha. A gente conquistou essa mãe, essa mãe estava lá com a 

gente e viu..., essa mãe fez assim: pró, eu não sei como essa professora consegue dar 

aula em meio a esse caos, mas uma coisa eu quero dizer qualquer pessoa que tiver 

uma filha especial eu vou dizer que venha para cá porque o acolhimento que vocês 

tiveram fez a diferença. Então, se a gente pega uma mãe dessa com o discurso como 

esse e deixa ela falar sozinha, não traz para gente, não usa o mecanismo que a gente 

tem que é conquistar o pai e mostrar ao pai a realidade essa mãe vai sair falando o 

que da escola a comunidade? 

 

Ana – ao passo que você se aliou a ela e ela se aliou a você. 

 

Angélica – Mas se eu trago uma mãe e mostro para ela a realidade. Essa mãe viu 

tudo, [...] viu as condições de merenda. [...] foi essa mãe que contaminou as outras 

duas e foram no Ministério Público e o tempo todo o discurso dela não foi dizendo 

que a escola não fez, foi dizendo que a escola está fazendo a parte dela, mas que ela 

quer o direito do filho dela.  

 

[...] 

 

Rosa – a nossa comunidade tem consciência de algumas coisas, como eu tenho, mas 

algumas estão ainda na gaveta lá fechada e na hora que eu sento aqui, que nós 

sentamos... eu preciso estar no debate com o outro [...]. Eu acredito que isso precisa 

acontecer na sala de aula, na escola, na comunidade, para que meus pais e os meus 

alunos possam pensar e refletir nas situações como aconteceu na escola de Angélica 

[...], isso precisa acontecer. 
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Ana – nós temos um poder... a gente está perto da comunidade e a gente precisa usar 

isso. 

 

[...] 

 

Tânia – é possível que a gente consiga trazer essa consciência, é possível que a 

gente consiga trazer a comunidade para junto da gente [...]? [...], na minha visão, a 

volta da Mostra Pedagógica que está em nosso PPP é fundamental. [...] quando eles 

tiraram a Mostra e trouxe todo resto, [...] a gente parou de trabalhar para dentro e 

passou a trabalhar para isso. Então, talvez usando o pré-requisito que os nossos PPPs 

não contemplam essas coisas aí, possa ir resgatando como uma fênix nossas Mostras 

Pedagógicas e a Rede possam voltar a se reenergizar, e ir para esse enfrentamento de 

não ficar aceitando qualquer coisa. 

 

[...] 

 

Tereza – posso acrescentar mais uma coisa? [...] formação para os nossos Conselhos 

Escolares, porque no Conselho Escolar tem os membros da comunidade que fazendo 

essa abertura das caixinhas que Rosa falou e eu fiquei pensando... poxa é o nosso 

canal na comunidade. Nós temos alunos, nós temos os pais que podem estar 

provocando a comunidade [...]. 

 

Tânia – [...] criar rodas de conversa com a comunidade e começar a discutir [...]. 

Quando a gente chega aqui e começa a ouvir um ao outro, as coisas vão fluindo, mas 

é preciso que eu, meu colega, o outro colega tenha coragem de participar e 

contribuir e a comunidade chegue junto. Chamar aluno, chamar a associação do 

bairro, chamar o padre, o pastor, [...] a líder religiosa de matriz africana e [...] 

discutir a escola, as dificuldades [...]. Para mim só tem um caminho [...], é a gente 

ajudar no empoderamento, com consciência, com formação. 

 

Desse modo, a disputa pela autonomia das escolas frente ao projeto que visa ao seu 

enquadramento e homogeneização vai encontrando nos processos formativos, isto é, nos 

espaços de reflexão coletiva possível à escola, um horizonte potencial de resistência em 

construção.  

Em se tratando ainda de experiência formativa, passamos à análise da próxima 

categoria que abordará uma das experiências de construção coletiva autônoma que tem se 

constituído o ponto de encontro de coordenadores pedagógicos após a finalização da 

formação específica pela Rede. Buscamos identificar a percepção das profissionais acerca da 

experiência de formação nesse espaço, chamado Coletivo de Coordenadores da Rede 

Municipal do Salvador. 

 

5.4 CATEGORIA 04 – COLETIVO DE COORDENADORES PEDAGÓGICOS – ESPAÇO 

DE FORMAÇÃO PARA CONTRADIÇÃO, RESISTÊNCIA E EXPERIÊNCIA 

 

 Ao longo dos encontros tanto do Grupo Reflexivo, quanto da Entrevista Individual, o 

espaço do Coletivo de Coordenadores transversalizou diversas discussões. Esse espaço foi 

destacado pelas participantes pelo caráter de importância que vem assumindo no processo de 
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constituição da identidade das coordenadoras pedagógicas (aspecto discutido na Categoria 1), 

bem como na formação dessas profissionais para o enfrentamento coletivo dos desafios postos 

pela institucionalidade e pela vida cotidiana da escola – elemento a ser aprofundado nesta 

seção.  

Para tanto, serão abordados o encontro das profissionais com esse espaço, bem como 

as experiências vivenciadas no mesmo, com vistas ao cumprimento do objetivo específico de 

analisar a percepção dos coordenadores pedagógicos acerca da experiência do coletivo de 

coordenadores como espaço de formação. Em outras palavras, buscar-se-á compreender o 

significado desse espaço para as coordenadoras no que tange ao aspecto da formação 

continuada. Tomaremos aqui a perspectiva de formação discutida por Adorno (2012), a qual 

deve servir para a contradição, resistência e experiência, com vistas identificar uma possível 

articulação entre esse conceito e as experiências formativas promovidas pelo espaço do 

Coletivo. 

Desse modo, o encontro no qual o tópico foi tratado teve como recurso mobilizador 

das participantes, com vistas a compartilharem suas experiências, imagens capturadas da 

página do Facebook do Coletivo e ao longo das discussões aqui apresentadas também serão 

utilizadas com vistas a ilustrar o discurso das participantes. 

O Coletivo de Coordenadores Pedagógicos, conforme discussões anteriores, foi criado 

em 2013, para se tornar um espaço de reflexão específica acerca da atuação e valorização 

profissional dos Coordenadores Pedagógicos da Rede Municipal de Salvador: 

 

Afrolaura – eu me lembrei logo do início [...] quando o Coletivo não era Coletivo, 

era simplesmente um grupo de coordenadores que chegou na Rede sem saber o que 

fazer, [...] sem visibilidade, porque era o faz tudo da escola e eu acredito que o 

Coletivo, a ideia do grupo [...] foi para sermos reconhecidas enquanto profissionais 

da área da coordenação pedagógica, concursado, que veio aqui para exercer uma 

função. Então, foi um espaço onde nos encontramos, não tinha sede como ainda não 

tem. Nos momentos de encontro para compartilhar as dificuldades e buscar 

caminhos para afrontar aquelas imposições [...] aquele grupo foi se constituindo e se 

fortalecendo a partir das nossas necessidades: um conversando com o outro, 

orientando aqueles mais frágeis, [...] porque quem chegou já tinha uma caminhada 

profissional sabia o que fazer e como afrontar. Muitas pessoas [...] eram novatas na 

área de educação. [...]. Eu via assim como um elo [...] para fortalecer [...] a área da 

coordenação pedagógica.  

 

O coletivo nasceu, portanto, pela necessidade de dar continuidade, inicialmente, ao 

processo interrompido de afirmação da identidade profissional através da formação específica, 

bem como de buscar a garantia junto à gestão municipal e sindicato da valorização 
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profissional, especialmente através da equiparação salarial. De acordo com o diálogo abaixo, 

a lacuna que se abriu na Rede foi sendo ocupada pelo Coletivo: 

 

Rosa – [...] a Rede vai saindo, ela vai se retirando e dando espaço, o Coletivo vai 

aparecendo. Eu percebo dessa forma, a GR sai, o órgão central vai saindo e vai 

dando espaço para que o Coletivo apareça. O Coletivo vai fazendo o papel que as 

GR’s e a Secretaria faziam anteriormente, que é o processo de formação, a 

construção coletiva. É o espaço que a gente tem para sentar, discutir, aprender, 

trocar com o outro. [...] a própria Rede termina dando esse espaço ao Coletivo.  

 

Tereza – Eu não vejo [...] assim... ah, estão nos cedendo espaço, acho que foi um 

tanto pesado... 

 

Rosa – [...] abriu um buraco e a gente entrou. 

 

Tereza – [...] o que eu preciso para me construir como coordenador? A gente busca 

[...] na SMED, não tem. A gente busca em que faz a articulação entre a SMED e 

escola [GRE], não tem. Ficamos procurando e nos questionando. [...]. O coletivo 

começa a se fortalecer como o espaço dessa articulação, dessa parceria, um espaço 

generoso, muito generoso. Um espaço de troca, de fato. [...] O que você tem para 

dizer? Às vezes você diz: estou contemplada nas falas (risos) [...]. O espaço que te 

dá a oportunidade de ampliar o discurso. 

 

Ademais, o impacto pedagógico imposto pelo Programa IAB, bem como as mudanças 

administrativas ocorridas em 2013, mobilizaram o Coletivo de Coordenadores a substituir os 

objetivos específicos de valorização profissional (do ponto de vista financeiro) pela pauta 

mais geral da Educação Municipal que foi sendo aprofundada ano a ano – traduzidas por 

disputas frente ao projeto de educação imposto pela gestão atual, através da luta pela 

autonomia pedagógica das escolas; por  participação na definição de aspectos no Plano 

Municipal de Educação, atualizado em 2016, até aspectos mais ligados as condições de 

trabalho e valorização profissional – luta pela construção, aprovação e implementação do 

Plano de Carreira, completamente atual: 

 
Fernanda – eu particularmente me sentia viva dentro da Rede, como eu posso dizer, 

faltou a palavra. [...] a gente se sentia fortalecido enquanto grupo para lutar não só 

pelos coordenadores, mas por toda a Rede Municipal e aos poucos nós fomos 

ganhando espaço. 

 

Na ocasião, foi solicitado às participantes que relatassem sobre o encontro com o 

espaço do Coletivo de Coordenadores Pedagógicos da Rede Municipal e o significado do 

ponto de vista da formação: 

 

Tânia – Quando é que os coordenadores voltam a se agrupar? No dia 30 de janeiro 

de 2013, eu não esqueço porque Rana [...] nos convoca a fazer a primeira reunião 

antes de voltarmos para as aulas. Ela passa o e-mail e eu digo: mas que maluca, no 

dia 30, de férias? Eu mesma disse: não vou, [...] mas aquilo ficou... deixa eu ver o 

que é, [...] porque a gente não está conseguindo nada. A primeira reunião foi na 
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Aplb.  Quando Rana apresenta [...] a proposta de nós voltarmos a nos reunir para 

poder ter um diálogo aberto e criar um documento pedindo à SMED um encontro 

com o Secretário para que ele recebesse as nossas reivindicações, porque o sindicato 

não estava nos ouvindo, nossa relação com a gestão não estava satisfatória e a gente 

também queria esse lugar que o Fórum tinha.  Eu disse: olhe, antes de nós 

estabelecermos qualquer coisa, [...] acredito que seria importante marcarmos uma 

segunda reunião com os nossos colegas que já têm uma trajetória, porque eles vão 

poder nos relatar o que impediu a continuidade... quais são as barreiras, quais são as 

dificuldades. Então, nós precisamos ouvir [...]. 

 

Angélica – eu participei desde o início, antes de ser coletivo [...] na primeira reunião 

que Rana convocou em plenas férias, fui por curiosidade para saber o que é que 

estava acontecendo e diante de tantas mudanças na Rede o que a gente poderia 

fazer? [...]. Eu encontrei um espaço que eu estava sentindo falta na Rede, era um 

espaço de discussão, de construção, da gente trocar experiências. Eu acho que dentro 

do Coletivo existe esse espaço de discussão e troca que promoveu o crescimento de 

muita gente. Muita gente que entrou nova na Rede e que veio para o Coletivo hoje 

enxerga a Rede com outro olhar. [...] muita gente abraçou e encontrou no coletivo 

esse espaço. 

 

Rosa – a prática das CRs de fazer com que a gente tivesse próximo, reunindo, 

conversando, discutindo me fez aproximar de Rana e através [dela] eu cheguei no 

Coletivo. [...]. Eu acredito que o coletivo [...] tem uma importância muito grande, 

tanto para o processo profissional como para processo pessoal, porque eu acho que 

no espaço do coletivo a gente consegue discutir as nossas demandas de escola, de 

trabalho, de tudo, mas a gente também tem uma formação [...] enquanto pessoa [...]. 

 

Desse modo, o Coletivo de Coordenadores é afirmado pelas participantes como um 

espaço de reflexão coletiva, que possibilita experimentar o lugar de fala e escuta, sem 

hierarquia, mas de trocas realizadas horizontalmente pelos coordenadores pedagógicos que 

desejam compartilhar experiência, caracterizado por uma das participantes como um espaço, 

portanto, de muita generosidade: 

 

Tereza – eu vejo no Coletivo um espaço de generosidade, um espaço onde as 

vaidades que existem, porque somos seres humanos, não estão aparecidas. Elas estão 

guardadas, porque não é o espaço dela. [...]. Então, esse espaço é cheio de 

generosidade, de construção [...]. Até na hora da organização, [...] tem gente 

buscando valorizar aquele grupo que está apresentando algo. 

 
 

Figura 14 – Encontro do Coletivo de Coordenadores (2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           

Fonte: Facebook do Coletivo de Coordenadores 
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O Coletivo de Coordenadores se constitui um espaço autônomo – um movimento 

social, sem inscrição institucional, mas que vai ganhando legitimidade na Educação 

Municipal de Salvador, a partir de elaborações de sínteses acerca dos problemas enfrentados 

pelas educadoras e educadores na Rede, bem como em virtude das disputas e lutas construídas 

a partir do espaço sindical e por fora dele, frente à gestão municipal, conforme relato: 

 
Tânia – um dos marcos [...] do coletivo fincando [...] suas raízes, foi a carta 

elaborada a muitas mãos, dizendo desse material [aponta os livros do IAB]. [...] foi 

essa carta que passou a ser referência, que foi entregue na APLB, me parece que foi 

entregue na SMED. [...]. Quando o Coletivo começa a dizer: é reunião de 

coordenadores, o Sindicato começa a saber e não dá importância. [...], o sindicato só 

passa a prestar a atenção que nós temos um grupo que faz a diferença em 2014, 

quando a gente vai para o segundo enfrentamento que é o Plano de Carreira [...], eles 

aí têm que parar e dizer: não dá para ignorar... 

 

Figura 15 – Caminhada em Defesa da Construção do Plano de Carreira (2013), no Centro da Cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Facebook do Coletivo de Coordenadores 

 

 

Tereza – a gente sempre tem um tensionamento com administração municipal muito 

forte pelos nossos direitos, pelos direitos dos professores, pelos direitos 

principalmente dos alunos e isso eu penso que é bom. Nesse movimento, mesmo que 

a gente tenha muitas lutas e poucos avanços, nos mobiliza para dizer assim: não 

estamos sós. A gente está buscando e temos conseguido, ainda que sem o 

reconhecimento devido, ainda que com entendimentos controversos, a gente tem 

conseguido caminhar e encaminhar muitas coisas. Eu percebo assim, essa 

organização dos coordenadores pedagógicos. 
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Figura 16 – Luta pelo envio do Plano de Carreira pelo Executivo à Câmara Municipal (2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Facebook do Coletivo de Coordenadores 

 
 

Figura 17 – Matéria publicada no Jornal É Massa (em 25 de novembro de 2014). 

 

 
Fonte: Facebook do Coletivo de Coordenadores 

 

A trajetória de enfrentamento vivenciada pelos coordenadores pedagógicos, através do 

Coletivo, encontrou, tanto na gestão municipal, quanto no movimento sindical, desafios: 

ambos tentaram invisibilizar o movimento. A coordenadora Tânia lembrou dessa época e de 

uma das estratégias para contribuir à organização dos profissionais:  

 

[...] quando encerrou 2013 não existia mais invisibilização, porque nós nos 

identificávamos e estabelecemos também uma parceria com o Fórum. [...]. Nós 

começamos a ser autorizadas a ir para os encontros do Coletivo.  
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Além da tentativa de invisibilizar a organização desses profissionais, os processos de 

estigmatização das coordenadoras pedagógicas que atuavam no Coletivo passaram a se 

constituir uma prática institucional: “eu lembro quando a gente chegava, quando [...] chegava 

o grupinho nas reuniões e na assembleia (risos), a gente via os olhares dos dirigentes do nosso 

sindicato, era como se dissessem “elas chegaram”, não é?” (Fernanda). 

Na maioria das vezes, essa situação se dava pelo fato dos posicionamentos contrários à 

institucionalidade e, em diversos momentos, às alternativas defendidas, pela direção sindical: 

 

Tereza – já vem aqueles abusados, já vem aquelas tensionadoras, já vem aquele 

povo que fica gritando... mas tem que ter alguém para gritar, tem que ter alguém 

para abusar, tem que ter alguém para mostrar o outro lado. [...]. Não se via isso em 

prol particular do coordenador, para ter benesses e conquistas na sua carreira 

profissional. Não! Era em prol da coletividade mesmo da Educação da Rede 

Municipal. Isso que eu acho [...] mais bacana [...]. 

 

 
Figura 18 – Jogral na frente da SMED. Luta contra o IAB (2013). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Facebook do Coletivo de Coordenadores 

 

 
Tânia – não era bom estar no encontro do Coletivo, entendeu? Não era bom! No 

começo, [...] o primeiro encontro foi na sede da APLB, o segundo encontro, o 

terceiro encontro, no quarto encontro começou a esvaziar. Eu fiquei invocada e uma 

fala de uma colega me chamou atenção. Ela disse assim: “ah, eu não vou nesse 

encontro não, porque minha diretora disse... olhe, você toda hora lá na APLB, esses 

encontros lá na APLB desses coordenadores. [...]. Então, eu comecei a entender que 

o espaço na APLB estava atrapalhando aquele comecinho. A gente já estava de 

cabeça na luta contra o IAB.  A gente escolhia o espaço [Sede da APLB], porque 

entendia que era nosso e porque era central para todo mundo, mas de repente a 

algumas pessoas começaram a faltar, foi quando eu disse: [...] as pessoas estão 

deixando de vir porque, os encontros estão sendo aqui. Nós temos que mudar daqui. 

Foi quando conseguimos [...] a sala na Escola X. [...]. Quando o encontro começa a 

ser lá, você vê que a sala começa a lotar, a sala começa a ficar cheia. 
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Figura 19 – Encontro do Coletivo de Coordenadores em uma escola (2014). 

 

                                                  
Fonte: Facebook do Coletivo de Coordenadores 

 

Aos poucos, o Coletivo de Coordenadores foi se constituindo na Rede uma referência 

aos demais profissionais, conforme relato de Rosa: “[...] o Coletivo de Coordenadores tem o 

respaldo nos outros grupos também. [...] quando algum coordenador participa do Coletivo, 

chega à escola e conversa com quem está na escola, é o Coletivo quem está falando”. Outros 

relatos vão reforçando a construção dessa referência no interior da escola e fora dela também: 

 

Tereza – Para falar da percepção do outro sobre o Coletivo, a semana passada, antes 

dessa, dos três dias de greve, eu fiquei refletindo numa fala de uma colega da escola. 

[...] no momento do embate, do vamos aderir ou não vamos aderir [à greve]. Eu 

achei interessante a colega dizer assim para mim: para tudo, como é que o Coletivo 

de Coordenadores está pensando? O que é que o Coletivo de Coordenadores está 

dizendo? Isso é reconhecimento de que o Coletivo é propositivo. E disse assim: o 

Coletivo de Coordenadores, vocês sabem que luta pelos direitos, agora a gente vai 

pensar como nós queremos lutar pelos nossos direitos ou deixar que alguém lute por 

nós? 

  

Afrolaura – Você está falando, eu me lembrei de anos passados, inclusive quando o 

Coletivo participou de mesa de negociação, que ousadia... 

 

Angélica – Muita ousadia, tem que ter alguém do Coletivo aqui. 

[...] 

Tânia – a gente ainda não conseguia falar diretamente com a SMED. [...] a primeira 

vez que nós atingimos esse patamar foi naquela foto da discussão sobre a reserva. 

Eu não me lembro de nenhum outro momento em que a SMED disse: nós queremos 

dialogar, mas aquele primeiro objetivo, que era a gente levar a nossa demanda, 

sermos ouvidos, foi naquele momento. [...]. Então, o Coletivo começa a agregar 

força. 
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Figura 20 – Reunião entre SMED, APLB Sindicato e Coletivo de Coordenadores para tratar da Reserva de 

Jornada desses profissionais (2014) 

 
Fonte: Facebook do Coletivo de Coordenadores 

 

Os documentos produzidos e as discussões pautadas pelo grupo ganhavam expressão 

junto aos demais profissionais, em virtude da pertinência e modo como as questões eram 

abordadas: com fundamentação (dados e fatos), além do aspecto lúdico articulado às 

abordagens: 

Fernanda – Nós fomos ganhando respeito. [...] aos poucos fomos ganhando 

confiança também da categoria, dos professores, da categoria como um todo, e os 

professores passaram a entender que nós não estávamos ali para dividir e sim para 

somar [...]. Eu acredito que quando eles perceberam que nós não estávamos apenas 

lutando pelos direitos dos coordenadores, mas por uma questão coletiva, nós fomos 

ganhando a categoria como aliados. Então, [...] a gente se reunia, a gente pensava 

propostas juntas de intervenção, para não aceitar o que estava sendo posto e trazer a 

categoria para isso também. Nós fizemos muita diferença... conseguimos vitórias 

[...]. 

 
Figura 21 – Reunião de estudo do documento: Plano de Carreira – da aprovação à regulamentação 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Facebook do Coletivo de Coordenadores 
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Tânia – a forma como a institucionalidade nos atingia, a gente devolvia. A gente 

passou a devolver, o pessoal dormia para abrir o Facebook de manhã antes de ir para 

a escola. [...]. O dia que nós divulgamos nossa análise sobre o Plano de Carreira, às 

dez horas da noite a Rede estava em polvorosa. [...] tudo era estudado, nada era à 

toa. A SMED e a Diretoria Sindical nos respeitavam, porque viam que a gente 

estava falando do mesmo patamar e não do mesmo lugar, que é diferente. [...]. Teve 

momentos que quando o Coletivo dizia uma coisa quem era questionada era a 

diretoria sindical... eu me lembro de várias coisas. Mas o Coletivo não disse isso, as 

meninas do coletivo publicaram isso, entendeu? 

 

Afrolaura – Referência, referência. 

 

 
Figura 22 – Ato na frente da SMED em defesa da implementação do Plano de Carreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Facebook do Coletivo de Coordenadores 

 

 

Vale destacar ainda que a referência do Coletivo de Coordenadores na Rede também 

foi interpretada por uma das participantes a partir da questão de gênero, no momento da 

entrevista individual: 

 

Tânia – eu acho que uma das coisas que fez o Coletivo ser o que ele é hoje é a 

referência que se tem na coragem de mulheres. As mulheres foram protagonistas de 

todo esse enfrentamento... de uma máquina dura machista e opressora. De homem 

ao nosso lado, só existiam dois, os outros todos ficavam meio a margem, mas de 

falar, de ir, de se expor só existiam dois. 

 

  A coragem das mulheres e as iniciativas delas ao enfrentarem a política educacional 

vão revelando o caráter machista presente na institucionalidade. Segundo a descrição da 

participante, a composição, majoritariamente feminina, faz com que esse espaço seja ainda 

mais respeitado na Rede. 
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Figura 23 – Feira de Denúncias em uma Praça de Salvador em defesa das condições de trabalho (2015) 

 

 

Fonte: Facebook do Coletivo de Coordenadores 

 

 
Tânia – Uma coisa que eu apenas acrescentaria sobretudo quando a gente se dirigiu 

ao Coletivo de Coordenadores que é a força feminina, faltou essa fala, a gente se 

prendeu muito ao movimento como algo tão natural, que se esqueceu de dar esse 

protagonismo ao feminino e também dizer quanto o masculino, nossos pares, 

reconheceu essa nossa força. Então, a gente vê colegas conosco trabalhando de igual 

para igual, mas respeitando a liderança feminina no movimento pedagógico, político 

de resistência, de enfrentamento [...]. A gente vê uma gestão do executivo, querendo 

mostrar o masculino: olhe o percentual de gerentes da regional? Então, essa coisa 

vertical, impositiva: quem que fala? Quem que recebe? Quem é? [...] a gente vai 

vendo que uma visão muito machista, enquanto nossos colegas não se portaram 

dessa forma. Quando eles viram aquela força feminina brotando, gritando, dizendo 

“não vamos aceitar” e eles [os coordenadores] disseram: “onde é que a gente pode 

ajudar? Eu estou aqui para ajudar”. E a gente se tratou como igual, foi uma coisa 

muito positiva, mas eminentemente era uma força feminina, é uma força feminina – 

o Coletivo de Coordenadores, a Rede em si. E, nesse momento, a gente não viu 
dualidade e eu acho que isso foi muito positivo [...]. Colegas que estão aí fazendo 

mestrado e que se sentiam super à vontade em estar ali dividindo aquela luta, 

segurando uma bandeira, se fantasiando. Quando a gente levou o lúdico para a nossa 

luta, quando a gente resolveu dar a essa luta, não aquela visão antiga sindicalizada, 

engessada, naquelas práticas, naquele simbolismo da bandeira que está erguida e que 

ainda marcha [...]. A gente trouxe uma coisa que é do feminino, do simbólico, [...] 

de mexer com as coisas sérias, transformando aquilo num espaço onde as pessoas 

pudessem tirar daquela luta um peso menor. A gente não estava indo para uma 

guerra, apesar de usar a luta no sentido da resistência, a gente não estava ali para 

matar ninguém, a gente estava ali para defender o que a gente acreditava. E o 

feminino apareceu nas suas diversas facetas [...]. O fato de ter um filho pequeno não 

impediu de uma coordenadora estar no movimento, de alguém estar grávida e estar 

no movimento, de estar contribuindo, está entendendo? Não impedia, como naquele 

encontro de coordenadoras, daquela menininha [filha de uma das coordenadoras 

pedagógicas] lá no meio do salão e a gente está ali naquela roda de conversa. Essas 

coisas fazem a diferença. Então assim, o que eu acrescentaria é essa força feminina 

que a gente tem na educação, na educação dos anos iniciais, que se a gente for para 

Ensino Médio, for para o Fundamental II, a gente começa a ver um equilíbrio, [...] 

mas na Educação Infantil e no Fundamental I, o feminino que é responsável por 

nutrir, que é responsável por educar, que é responsável por proteger, por cuidar 

dessas crianças... Isso se manifesta nesse movimento de levar o conhecimento, de 

estruturar um texto, de partilhar, de pulverizar, de chamar para luta, de dar coragem, 

de acolher quem está fraco, de dividir as dores, de distribuir tarefas, de ter 

humildade, de pedir ajuda e isso se reverberou nas escolas também. Talvez porque a 

formação continuada não morre [...]. 
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É preciso destacar que a participação política das mulheres no Brasil ainda é algo 

muito recente – cujo marco principal se dá pela garantia do direito ao voto, em 1932. A 

profissão do magistério tem, em suas raízes, uma presença feminina importante, cuja lógica 

da maternidade ainda se coloca comum, especialmente quando voltada para crianças muito 

pequenas (o cuidado). Desse modo, a expectativa institucional da execução de tarefas pelas 

profissionais que atuam especialmente nas primeiras etapas de escolarização das crianças, 

revela o caráter machista presente nas relações institucionais, o qual questiona o caráter 

intelectual de produção do conhecimento pelas educadoras, prática tão presente ainda nos dias 

atuais, bem como pela ocupação de cargos de controle, como mostra a realidade de Salvador, 

ocupado por homens. Contudo, a ousadia das coordenadoras pedagógicas na Rede já marcou a 

história da Educação Municipal de Salvador, pelo espaço de formação criado por elas em 

contraposição a essa perspectiva machista de pensar a educação, através da organização do 

Coletivo de Coordenadoras Pedagógicas. 

O Coletivo de Coordenadoras, portanto, é um movimento majoritariamente feminino 

que nasce da base da categoria a partir de um segmento profissional (as coordenadoras 

pedagógicas) que não se percebia representado em suas pautas pela direção sindical. Assim, o 

modo de organização do Coletivo de Coordenadoras passou a inspirar outros grupos 

específicos na Rede, conforme se recordou a coordenadora Tânia:  

 

[...] a gente começa a encorajar grupos para ser uma contra voz à diretoria sindical. 

A partir do Coletivo de coordenadores começam a vir outros grupos, a APLB não 

tinha mais o Coletivo de Coordenadores e Fórum para enfrentar. Ela tinha um monte 

de gente para enfrentar.  

 

 Depois do Coletivo, outros grupos se organizaram na Rede Municipal de Salvador 

para atuar politicamente em defesa da educação, quais sejam: Educadores do Projeto Popular; 

Levante Unificado dos Trabalhadores em Educação; Coletivo Educadores pela Base; Grupo 

de Arte-educadores; Oposição Cutista, além do Fórum de Gestores que serviu de inspiração à 

criação do próprio Coletivo, ampliando o nível de organização e resistência dos profissionais 

na base do sindicato.  

As assembleias do Município de Salvador podem ser consideradas, atualmente, 

espaços intensos de formação, onde a qualidade das intervenções impulsiona o exercício da 

reflexão crítica, diante dos inúmeros discursos ali pautados. Para além da diretoria sindical, 

diversas representações dos coletivos vão confrontando ou entrando em consenso nos seus 

posicionamentos, revelando contradições, desafios e potenciais na luta pela qualidade da 

educação.  
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A presença expressiva dos profissionais nas assembleias demarca a disposição de 

escutar, debater e se manifestar diante das colocações partilhadas no espaço, muitas vezes, em 

condições adversas (calor intenso no ginásio onde normalmente é realizada; sem espaço para 

acomodação de todos), o que revela o desejo da categoria em participar e contribuir 

politicamente acerca as questões da Educação do Município. 

 

Figura 24 – Assembleia dos Profissionais da Educação Municipal de Salvador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Facebook do Coletivo de Coordenadores 

 

Em 2016, considerando a importância da agenda de luta (a implementação do Plano de 

Carreira) e necessidade, portanto, de maior unidade em torno da pauta, a maioria dos 

Coletivos decidiu unificar os posicionamentos através da criação do Fórum de Educação da 

Rede, quando passou a produzir, juntos, reflexões críticas, apontando possibilidades de 

enfrentamento para que os avanços necessários ocorressem. Uma das coordenadoras trata 

desse momento de organização: “[...] a pergunta era [...] qual é a bandeira desses atos que a 

gente vai fazer? Qual é a bandeira que vamos defender na assembleia? Porque tudo mais 

vinha a partir disso: o discurso, os documentos, as plaquinhas, a ludicidade”. (TÂNIA). 

É possível afirmar que o Coletivo de Coordenadores tem buscado se colocar como nó 

em um tecido intencionalmente fragmentado pela gestão municipal, cujas pautas defendidas, 

portanto, não poderiam ser reduzidas às questões específicas e sim deveriam contribuir para 

fortalecer os nós na Rede, de modo que possa se constituir tecido. Essa compreensão pode ser 

observada na logomarca do Coletivo, cujo sentido é definido por uma das coordenadoras ao 

longo das discussões: “nós temos que buscar as conquistas para o todo, porque a maioria é 

que vai ter força” (Tânia). 
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Figura 25 – Logomarca do Coletivo de Coordenadores Pedagógicos 

 

Crédito da Logomarca Designer: Ana Clara Araújo 

Fonte: Facebook do Coletivo de Coordenadores 

 

Do ponto de vista da organização, o Coletivo de Coordenadores atualmente conta com 

uma coordenação formada por oito coordenadoras pedagógicas, e tem sido constituída no 

percurso das lutas. Inicialmente, buscou-se garantir na composição da coordenação 

representações regionais, contudo o engajamento de profissionais das diversas regiões da 

cidade nem sempre permitiu essa representação. Tudo no Coletivo se dá por adesão e por isso 

conta principalmente com o desejo das pessoas em perceberem a necessidade e a 

possibilidade de engajamento nas tarefas e lutas decorrentes das reflexões ocorridas nos 

encontros.  

Quanto aos temas abordados nas reuniões, partem de questões que estão provocando 

incômodo no cotidiano da escola, com articulação mais ampla voltada às políticas 

educacionais. A formação continuada, segundo as participantes, busca estabelecer conexões 

entre a vida cotidiana da escola, com dimensões mais amplas da política educacional, como 

aspectos ligados à economia, política e sociedade, considerando as experiências das 

profissionais; além de tentar identificar contradições presentes entre o discurso instituído e as 

condições objetivas de implementação das propostas no interior da escola; busca ainda 

reconhecer potenciais de resistência, com vistas a contribuir para a construção de 

enfrentamento à política neoliberal na educação municipal. 

Desse modo, a formação continuada realizada no Coletivo de Coordenadores será 

refletida a partir dos sentidos definidos por Adorno (2012), quando afirma que deve servir 

para experiência, contradição e resistência.  

Para a coordenadora Angélica, o Coletivo de Coordenadores: “é um espaço de 

formação ampliado, porque traz para gente também questões políticas, questões de legislação, 

que fogem um pouco da discussão que a Rede traz [...]”. As discussões propostas pelo 

Coletivo parecem contribuir à construção da experiência, conforme encontramos em Adorno 
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(2012), ao permitir que as profissionais, a partir dos seus saberes e fazeres, conectados a 

dimensões mais amplas da política educacional e, porque, não dizer, de aspectos que 

estruturam a sociedade, possam elaborar o conteúdo dos objetos discutidos em suas tensões e 

contradições, tomando-se também como objeto a ser refletido. 

 

 

Figura 26 – I Seminário do Coletivo de Coordenadores Pedagógicos da Rede Municipal de Salvador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Facebook do Coletivo de Coordenadores 

 

Desse modo, os processos cotidianos passam a ganhar significado coletivo, gerando 

consciência acerca da intencionalidade presente nas linhas e entrelinhas da política 
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educacional imposta à Rede. As participantes se veem parte de um tecido, onde o “nós” vai 

sendo afirmado a partir das trocas de experiências. 

 

Figura 27 – Colcha de Retalhos com Pautas discutidas na Rede em 2014 

 

Fonte: Facebook do Coletivo de Coordenadores 

 

O Coletivo de Coordenadores aparece como um lugar onde é possível dizer o que se 

pensa sobre Rede. O tempo dos encontros é destinado ao exercício da reflexão crítica e não à 

reprodução de manuais definidos pela institucionalidade, repercutindo diretamente nas ações 

das coordenadoras pedagógicas, no cotidiano da escola: 

 

Sofia – houve um encontro que teve uns classificadores com documentação, as leis, 

porque a gente fazia [...] sem ter o respaldo [...], eu não estava acostumada a isso, 

onde é que está isso registrado e documentado? Depois o Coletivo de Coordenadores 

foi organizando tudo isso, mostrando para a gente os documentos necessários, que a 

gente tinha que ter em nossa mesinha... todo mundo correndo para ter esses 

documentos. Puxa, como é que eu nunca pensei? Por que é que a gente faz as coisas 

e [...] não procura ver o porquê? [...]. A gente não tinha esclarecimento, nós 

simplesmente sabíamos de uma forma, mas esclarecimento real das coisas, o que diz 

a lei em relação a isso que a gente faz, a importância da documentação... houve um 

crescimento muito grande das pessoas [...] digamos que eu tive dez anos na Rede e 

eu não tive o esclarecimento que eu tive em quatro anos de Coletivo. Então, a gente 

teve base legal de muita coisa. Eu desconhecia que eu poderia recorrer ao Ministério 

Público por algum aluno especial, mas era lá que eu tinha que ir. “Não se envolve 

com essas coisas, com o MP, olha seu nome vai ficar gravado”. No primeiro 

encontro do Coletivo a gente estava lá. A gente perde o receio depois da primeira 

ida, depois da primeira fala sobre aquilo que você acredita. Então, tem muita gente 

que pode estar no Coletivo sem falar, mas está ouvindo... 

 

O sentido de experiência, portanto, vai sendo afirmado nesse espaço à medida que as 

profissionais revelam atitudes baseadas nos processos de reflexão e autorreflexão crítica, 

especialmente quando expressam o fato de não mais vivenciar o cotidiano da escola sem 

buscar interpretar o sentido das demandas colocadas pela institucionalidade, revelando a 

superação de aspectos da alienação presentes no dia a dia da escola, conforme discurso:  
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Angélica – Então, quando a gente promove encontros para discussão não é apenas 

de discussões pedagógicas, mas de discussões políticas. Trabalha com a legislação, 

traz o esclarecimento daquilo que está sendo imposto e que a gente pode mudar a 

história. Eu acho que é o diferencial [...], eu pelo menos me vejo assim: quem eu era 

antes do Coletivo na Rede e depois. A minha visão dentro da própria Rede, de estar 

dentro de uma Rede municipal, é mais ou menos isso.  

 

 

Figura 28 – Convite para o Encontro Reflexivo (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Facebook do Coletivo de Coordenadores 

 

É significativo, portanto, o reconhecimento do Coletivo de Coordenadores como um 

marco na constituição da identidade política das profissionais em virtude da formação 

continuada promovida por esse espaço, a partir de debates teóricos e construção de práticas de 

enfretamento político, diante do processo de mercantilização da Rede.  

A experiência do Coletivo de Coordenadores aponta também para o potencial de 

formação pautada na contradição, quando as participantes refletem sobre o contraste, o 

descompasso entre o discurso e a prática instituída. As profissionais vão revelando, ao longo 

de toda a pesquisa, o potencial de reflexão e autorreflexão crítica provocado por esse espaço, 

pautado nas tensões e contradições dos processos educacionais do município. 

 Segundo Adorno (2012), os processos de reflexão e autorreflexão crítica contribuem à 

construção de consciência e possibilitam também a humanização, presente na sensibilização 

dos sujeitos: 

Tereza – a gente vê que ficou muito tempo presa, sem nos dar conta do que é maior, 

do que estava nos atrapalhando. Esse espaço nos ajuda a observar de uma forma 

mais efetiva, o porquê aquilo aconteceu.  É um espaço da gente pensar na história, 

do que é, do que foi, porque a gente está aqui e o que é que a gente precisa fazer? É 
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um espaço que não deixa o outro esmorecer. Hoje, eu não estou lá na frente, embora 

aguerrida, mas tem um bocado lá. Estou representada! Amanhã vou lá na frente e 

apoio quem está [...]. 

   

Os espaços de reflexão e autorreflexão crítica na Rede, dentre os quais se destaca o 

Coletivo de Coordenadores, tem impulsionado, portanto, as educadoras e educadores a uma 

participação mais ativa na construção de lutas e estratégias de enfrentamento coletivas e 

individuais, dentro e fora das escolas, em defesa da qualidade da Educação Municipal de 

Salvador. Esse fato caracteriza o potencial de resistência presente na formação que visa à 

transformação, na qual os indivíduos vão transformando-se a si na relação com o objeto – 

nesse caso a educação (ADORNO, 2012). 

Para Patto (1999), a rebeldia pulsa no corpo da escola e, no caso da Rede Municipal de 

Salvador, dentro e fora dela, em virtude, por exemplo, da experiência de organização coletiva 

e autônoma desse grupo, cuja burocracia não tem conseguido eliminar os sujeitos; ainda que 

as tentativas de amordaçá-los tenham sido aprofundadas no último período. Embora saibamos 

do potencial de crítica dos educadores frente às políticas educacionais espalhadas em todo o 

país, o caráter intelectual desses profissionais tem sido desconsiderado, relegando a eles 

apenas a execução de propostas. Faz-se necessário buscar formas de garantir a valorização e a 

produção intelectual dos profissionais, aspecto destacado por uma das coordenadoras 

pedagógicas ao se recordar do papel de executora delegado pela Rede aos coordenadores e a 

resposta construída pelo Coletivo de Coordenadores: 

 

Angélica – quando a gente propõe a reunião do Coletivo de Coordenadores, a gente 

propõe no sentido de discutir a visão político-pedagógica da nossa atuação, através 

da troca de experiências.  A jornada de pedagógica da Rede, a gente recebe a função 

de executar. Recentemente se instituiu a Pré-jornada, mas quem participa da 

construção dessa jornada não é a gente, não é a gente que é convidada para o 

lançamento da proposta de Rede, quem vai é o gestor [...].   

 

A perspectiva coletiva de reflexão, defendida por Patto (2008) e tantos outros autores, 

é apontada como uma alternativa que pode contribuir para que a dimensão da crítica isolada 

possa ser ultrapassada pela dimensão coletiva de construção da crítica. E, desse modo, as 

práticas de resistência coletiva possam ser potencializadas, por exemplo, no enfrentamento da 

política educacional, pautada na racionalidade técnica, como tem sido observada na realidade 

de Salvador: 

Angélica – e na contramão, a gente na ousadia, lança a nossa Pré-jornada. Vamos 

discutir aqui qual é o tema da Rede. O que é que a gente pode contribuir, o que é que 

a gente pode construir coletivamente para criar a nossa identidade dentro dessa 

Rede. Então, eu vejo muito mais do que a construção da identidade, é a criação e 

construção da nossa função dentro dessa Rede. [...] o espaço que nos foi roubado de 
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forma regional a gente constrói de forma coletiva, não com divisão de regional, mas 

de forma coletiva. 

 

Desse modo, o espaço do Coletivo de Coordenadores se diferencia do coletivo das 

escolas, pois consegue estabelecer nós de resistência a partir da conexão entre diversas 

unidades escolares do município de Salvador, onde o potencial de crítica disperso no 

cotidiano escolar, atualmente aprofundados pelo projeto de fragmentação institucional, segue 

produzindo eco coletivo. O potencial da formação pautada no reconhecimento dos 

profissionais como intelectuais transformadores (GIROUX, 1997), isto é, que os compreende 

como construtores de conhecimento e não como meros executores de prescrições 

educacionais externas, pode ser identificado como um referencial presente no Coletivo de 

Coordenadores, fortalecendo a prática dos profissionais, a partir da leitura sobre a realidade 

educacional do município, relação com as experiências das participantes:  

 

Fernanda – a gente se fortalece mesmo, se fortalece enquanto coletivo, mas se 

fortalece também individualmente, enquanto profissional, enquanto pessoa [...], 

entendendo como é que as coisas funcionam. Naquele espaço, a gente entende... 

quando começa a ouvir os colegas, coisas que a gente não tinha percebido das 

estratégias políticas [...] a gente vai abrindo o olho: puxa, é isso mesmo? Olhe para 

aqui! 

 

O primeiro exemplo de elaboração intelectual como forma de construir resistência 

frente às imposições da gestão municipal foi a construção do documento sobre o Programa 

IAB. O documento construído pelo Coletivo foi tomado como referência pela Universidade 

Federal da Bahia para mobilizar o debate em relação à perspectiva de alfabetização a ser 

implementada na cidade do Salvador. Os profissionais que comumente são tomados pela 

perspectiva de execução de tarefas tomam a dianteira do processo e assumem o lugar de 

produtores de conhecimento – ao estudar e elaborar, a partir da relação teoria-prática-

realidade, interpretações acerca do significado do Programa Alfa e Beto, para a cidade do 

Salvador destacando incoerências mais amplas (concepção de educação) até aspectos mais 

específicos (como a questão do racismo presente no material implementado na cidade mais 

negra fora da África) (ANEXO A, p. 281). 
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Figura 29 – Debate sobre o Programa Municipal para a Alfabetização na Idade Certa 

Universidade Federal da Bahia (2013) 

 

Fonte: Facebook do Coletivo de Coordenadores 

 

A compreensão dos profissionais como intelectuais transformadores parece fazer 

sentido também nas ações do Coletivo, considerando a abordagem de Giroux (1997), quando 

afirma a necessidade de tornar o pedagógico mais político e o político mais pedagógico no 

chão das escolas. A formação política ganha maior sentido para as participantes quando estas 

passam a fazer parte desse espaço: 

 

Quelli – formação [...] do Coletivo? Além de pensar no pedagógico da escola é 

política, de participar, de lutar. Vamos lutar pelo quê? Vamos correr atrás do quê? 

Quando eu cheguei à Rede [...], não conhecia muita coisa. A gente vem só pensando 

na escola, no pedagógico, não está pensando em outras questões [...]. Então, o 

coletivo me fez pensar [...] não só como coordenadora da Rede, mas como pessoa 

[...].  Olha você não pode ficar pensando que tem que vim para escola e [...] que só 

do seu cantinho você vai mudar.  A gente tem que lutar por todos. 

 
 

Figura 30 – Campanha Salarial 2015 

 

 
            

Fonte: Facebook do Coletivo de Coordenadores 
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Fernanda – enquanto formação política, enquanto identidade de coordenador 

pedagógico foi extremamente importante. Inclusive eu sinto, por [...] não de ter 

conseguido participar de tantas reuniões, diante das questões, das demandas da 

escola. Eu sentia falta disso, eu acho que eu poderia [...] ter amadurecido ainda mais 

[...]. 

 

É possível afirmar, então, que o Coletivo de Coordenadores vem contribuindo para a 

realização de uma leitura política da educação municipal, a partir da análise de legislações, 

diretrizes, documentos, pesquisas acadêmicas articuladas com as experiências das 

profissionais no interior da escola. 

Atualmente, os desafios enfrentados pelo Coletivo de Coordenadores dialogam, por 

um lado, com as demandas colocadas pelo cenário nacional (retrocessos trabalhistas 

importantes, atrelados à tentativa de coibição do questionamento popular das trabalhadoras e 

trabalhadores) adiando, de certo modo, o aprofundamento da reflexão acerca de questões mais 

específicas do município. E, por outro, se dá em função dos processos vivenciados pelas 

educadoras nas últimas campanhas salariais – a postura agressiva da gestão municipal diante 

das últimas greves e paralisações. As situações construídas nesse período provocaram certa 

descrença e fragilidade no engajamento das profissionais nas lutas. Uma das participantes 

denomina o momento atual vivenciado na Rede de deserto: 

 

Tânia – o momento político do país [...] é responsável diretamente por esse 

momento de deserto que nós estamos vivendo na Rede Municipal de Ensino e não é 

só no coletivo. [...]. Eu batizei esse momento de deserto, porque depois de uma 

tempestade de areia, a gente pode descobrir o Oásis. [...] nós estamos vivendo um 

deserto, [...] fruto de um desgaste político nacional, ajudado pela forma punitiva que 

nós sofremos no ano passado. [...] nesses 12 anos como [...] servidora municipal, 

participando das assembleias com o sindicato... quem estava no movimento dessa 

vez, em sua grande maioria, sabia exatamente como o jogo estava acontecendo. Ao 

entrarmos na greve, nós desafiamos três instituicionalidades [o sindicato; a 

prefeitura e Ministério Público]. [...] para quem sempre viveu, sendo representado e 

naquele momento conduz e induz, dá o texto dessa greve, foi um salto muito alto, 

muito alto. As pessoas estavam muito mobilizadas e os que ainda estavam em 

dúvida queriam acreditar que era o melhor a fazer.  O temor que mobilizou muitos 

deles, [...] não os fez ficar engessados, mas a vida não é só isso. [...] a gente vai e se 

depara com realidade individual, não é mais a coletiva.  
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                    Figura 31 – Greve Nacional da Educação contra a PEC 55 (2017) 

                  

Fonte: Facebook do Coletivo de Coordenadores 

 

Figura 32 – Ato contra a Reforma da Previdência (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fonte: Facebook do Coletivo de Coordenadores 

 

A greve de 2016 foi um marco na Rede Municipal, pois trouxe à tona a falácia 

produzida pela gestão municipal em relação à garantia da Reserva de Jornada. A Prefeitura, 

diante do Ministério Público, Sindicato e Comissão de Educação da Câmara de Vereadores, 

anunciou que para garantir o direito à época eram necessários um pouco mais de 300 

profissionais a serem contratados. Contudo, a base passou a organizar um levantamento da 

demanda junto às escolas, ainda que informalmente, durante as assembleias e através das 

redes sociais.  

Na ocasião, uma promotora do Ministério Público solicitou que os profissionais 

ponderassem em relação à greve, pois a prefeitura havia se comprometido através de um 

Termo de Ajustamento e Conduta que contrataria os profissionais necessários e garantiria a 

reserva a todos os professores da Rede. O Coletivo de Coordenadores passou a contribuir com 

o levantamento e sistematização dos dados. Todavia, o levantamento informal realizado pelas 

educadoras demonstrou logo que a demanda de profissionais para a garantia do direito era 

muito maior do que a sinalizada pela gestão municipal – um pouco mais que o dobro. Em 
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virtude da discrepância entre os dados da Prefeitura e a realidade da escola, a greve se tornou 

uma alternativa para que essa realidade fosse exposta e resolvida.  

Na época, todos os coletivos da base passaram a exigir transparência dos dados por 

parte da Prefeitura para que as negociações pudessem seguir. A Comissão de Educação da 

Câmara de Vereadores solicitou formalmente uma lista detalhada com as demandas de cada 

escola, ao passo que o sindicato passou a solicitar que as escolas também registrassem a 

própria demanda. Em paralelo, os coletivos da base continuaram a sistematização dos dados e 

solicitaram à Comissão de Educação o acesso à lista institucional. Quando a lista da Prefeitura 

foi divulgada e os dados foram cruzados, a demanda de profissionais chegava perto de 1.300. 

A falácia estava exposta e a defesa dos coletivos era que o recuo da greve só ocorresse quando 

as contratações fossem publicadas em diário oficial e os profissionais passassem chegar às 

escolas. A ousadia pulsava na Rede: 

 
Tânia – nós chegamos a esse nível. Nós chegamos na lateral do ginásio de Pituaçu e 

dissemos que não íamos obedecer a orientação do Ministério Público... 

simplesmente isso... não só dissemos, como justificamos e dissemos de que lugar 

estávamos falando.  

 

Rosa – Eu acho que nós fomos ousados, nós fomos ousadas [...] quando paralisamos. 

[...] eu estava num momento sério de família, eu disse ao pessoal: estou com vocês, 

não vou poder estar na luta, mas estou lutando... desça minhas faltas e eu tinha 

condição de dizer, eu tenho atestado médico.  [...] pode descer minhas faltas, eu 

estou junto com todo mundo, porque se eu tivesse aqui eu estaria também. 

 

A prefeitura convocou mais de 1200 profissionais em regime Reda e passou a garantir 

quase que integralmente a reserva, porque ainda hoje existem escolas sem esse direito 

garantido: “a reserva não foi dada a todos e até hoje não foi dada a todos. Eu estou numa 

escola como coordenadora e o professor do 5º ano não tem reserva. Vira e mexe, [...] ele diz: 

tanta briga pela reserva e cadê a reserva?” (Tânia). 

Ademais, em função de greves e paralisações por reajuste salarial, sanções começaram 

a ser utilizadas pela gestão municipal para dispersar o movimento. Os salários das 

profissionais passaram a ser cortados diante das paralisações. Isto aconteceu nos anos de 2016 

e 2017, constituindo-se uma experiência nova na história da Rede Municipal, trazendo 

repercussões significativas tanto na dimensão individual, quanto coletiva. Esse processo 

doloroso fica exposto nos relatos das profissionais:  

 

Rosa – a questão salarial é uma coisa forte para qualquer pessoa, [...] sobrevivência. 

[...]. Isso é um ponto forte, [...] barriga fala primeiro do que qualquer outra coisa. 

Então, o nome de uma das porradas seria esta. A outra é que alguns de nós, alguns 

de nossos parceiros nesta hora precisaram recorrer a outras situações, a outras 

pessoas para poder... nesse momento você mexeu com o íntimo da pessoa. Então, ele 
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mexeu numa ferida. [...] as pessoas estão fragilizadas [...], a minha dor nessa hora 

ficou para mim. [...] eu acredito que naquele término de greve a gente precisava 

estar mais junta para que esse ano a gente não tivesse como a gente está, cada um no 

seu cantinho, sentiu do seu jeito, chorou do seu jeito e aí a gente não conseguiu 

fortalecer quem está do lado da gente. 

 

Tânia – eu vejo muitas outras coisas aí... o corte financeiro... não foi o corte, foi 

como cortou...essa é a minha visão... não foi o corte, foi a forma como cortou, 

porque cortar todo mundo sabia que ia cortar... ele pensou exatamente como atingir 

as pessoas na sua individualidade, porque até então nós éramos um coletivo de 

educadores na certeza de que podia vir um Golias que quem afunda somos nós, mas 

ele cortou sabendo da individualidade. Então, ele cortou de quem não aderiu a greve, 

cortou do diretor, cortou de gente das GRs. [...]cortou do colega que por suas 

questões individuais, por medo, ou porque não concorda politicamente com essas 

atitudes e foi lá trabalhar. Ele cortou 100, 70, 80, 20%, e não cortou de quem fez 

greve. Teve gente que fez greve e ele não cortou. Então, criou o fosso da discórdia 

[...] e de forma cruel.  

 

Rosa – E aí [...] no mês seguinte cortou o restante que não tinha cortado. 

 

Tânia – Ele dividiu em duas frentes, primeiro atingiu um grupo para que o outro 

ficasse sofrendo, 30 dias de ansiedade, vendo a dor do outro sem saber...  

 

 

Por outro lado, a consciência acerca de possíveis decorrências nos processos das lutas 

trabalhistas também se colocou presente no discurso das participantes como algo fundamental 

à construção do enfrentamento, bem como apareceu a importância da solidariedade entre os 

profissionais nessas circunstâncias: 

 
Afrolaura – eu acho que todo trabalhador sabe que quando a gente faz um 

movimento desse [...] é passível de cortar o salário. Então, eu acho que não é uma 

novidade porque nós vendemos a nossa força de trabalho para receber o dinheiro e 

quando eu paro de trabalhar... os outros governos não agiram dessa forma, mas é 

uma possiblidade bem real. Então, quando eu entrei, [...] sabia o que estava fazendo. 

Eu sabia também que o abalo ia ser meu, eu [...] entrei consciente. Eu tinha 

estratégias para que, se aquilo acontecesse, estar preparada e não sofrer. Então, essa 

questão da greve, acho que para todos é uma questão que antes de entrar [tem que] 

se preparar, se fortalecer para ter condição de ir para o enfrentamento [...]. 

 

Tânia – o coletivo ajudou, na medida do possível, [...] emprestou dinheiro a colegas 

para pagar seguro de carro; escola de menino; colegas que tiveram 100% do dinheiro 

cortado. [...]. Eu me lembro de que meu marido veio me questionar porque eu estava 

emprestando dinheiro e eu virei para ele e disse: eu também sou responsável por 

essa greve e eu sou responsável pelo 0% que minha colega recebeu, portanto, se eu 

tenho de onde tirar, eu vou dar sim.  

 

 

O novo modelo de jornada de trabalho, em que as coordenadoras também têm agendas 

de AC e Reserva de Jornada distintas, tem dificultado a participação presencial das mesmas 

nos encontros; além dos receios, provocados pela tentativa de controle da ação dos diversos 

grupos na Rede, através do silenciamento dos profissionais, especialmente nos espaços 

virtuais: 
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Tânia – nós usamos as Redes Sociais para nos unir, nos fortalecer, multiplicar 

informação e estratégias. E essa mesma Rede Social, [...] o antigo secretário passou 

a usar com um viés de monitoramento, aí as pessoas passaram a ser chamadas, 

porque curtiam... 

 

Afrolaura – isso é fato mesmo! 

 

Tânia – eu tenho conhecimento, não pela Secretaria, mas pelos pares na escola. 

 

Afrolaura – eu também já escutei, mas nunca tive... 

 

Tânia – tive de colegas dizerem: olhe, você cuidado a fazer comentário nos posts de 

não sei o que [...]. Então, eu já estou ferrada, sem dinheiro e ainda por cima eu não 

posso me expressar...  

 

Patto (2005, p. 100) afirma que “não se pode decretar, categoricamente, a morte do 

sujeito. Impedido, o desejo pulsa, manifesta-se pelas frestas, fala como pode”. Em 

consonância com a autora existe o reconhecimento de que os problemas continuam latentes, e 

a metáfora do deserto, mencionada anteriormente por uma participante, é afirmada por outra 

como algo que pode fragilizar e distanciar os profissionais da luta, mas também pode se 

constituir elo. A organização dos profissionais (nós) para construir processos de resistência, 

continua ecoando como uma demanda intrínseca na Rede. O Coletivo de Coordenadores 

continua sendo afirmado pelas participantes, portanto, como uma referência a essa 

organização, que precisa seguir contribuindo nos processos de enfrentamento aos retrocessos 

da política educacional local, bem como nacional: 

 

Afrolaura – Eu acredito [...] que o deserto pode separar, mas também pode unir, 

porque quando você se sentir acuado você vai buscar onde? Você vai buscar força 

numa liderança e eu acho que pode ser que o coletivo esteja morno, mas ele tem um 

lugar. [...].  Ele é reconhecido pelo sindicato, pela secretaria de educação e também 

pelos professores, porque coordenadores não eram reconhecidos por ninguém e 

agora sim. Nós somos referência... eu acredito que a situação vai piorar, a situação 

do país, esses arrochos [...], virão muitas sanções, virão coisas inacreditáveis e você 

vai buscar apoio onde? É no sindicato? Que já disse “a situação não vai mudar, não, 

e acabou e o país está dessa forma”. Não, você vai buscar apoio em quem possa te 

dar um apoio pelo menos fazer uma leitura clara. Não é tão macabro assim... 

Auxiliar de Pesquisa: Esse deserto não tem tanta chuva de areia não... 

 

Afrolaura – Não, não! Ele pode se transformar em um Oásis de uma hora para outra.  

 

Rosa – eu acho que esse ano por conta da porrada que a gente tomou [em 2016] a 

gente está um pouco temerosa, mas o que não quer dizer que a gente não esteja 

pronta para continuar na luta. Eu acho que a gente continua pronta para luta. Agora a 

gente [...] está precisando conversar, a gente está precisando reunir, a gente está 

precisando sentar juntos para refletir [...] porque o chicote vai continuar batendo e se 

a gente não fortalecer... a gente pode cair e para que a gente não caia, enquanto a 

gente tem perna para poder estar em pé, a gente precisa fortalecer esse grupo. 
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Ademais, a certeza de que é preciso caminhar e continuar buscando formas de 

resistência coletiva persiste na compreensão das participantes, mesmo diante de uma 

conjuntura tão difícil: 

 

Rosa – eu não posso desacreditar de tudo, [...] no dia que eu achar que não [...] tem 

mais jeito vou desistir e eu não quero desistir, ainda. [...]. Eu não quero desistir, 

porque eu acredito. [...] meu sobrinho de dez anos estava com um livro [...] e lá 

estava escrito assim: como as pessoas, os animais ficaram assustados e 

provavelmente farão tudo que você mandar se você chicoteá-los o suficiente. Eu 

inverto essa primeira parte como os animais, as pessoas ficarão assustadas e 

provavelmente farão tudo que você mandar se você chicoteá-las o suficiente, 

entendeu? É um livro de dez anos, eu preciso estar com esse texto daqui para o 

aluno do primeiro ano do fundamental, sentar com ele e conversar com ele e reler 

com ele de uma outra forma [...]fazer com que ele reflita e trazer para aqui, para que 

que eu possa ter formação continuada. 

 

A educação de Salvador, ainda em consonância com Patto (2008), tem se mostrado um 

palco concomitante de subordinação e insubordinação, onde a voz silenciada pela 

institucionalidade vai buscando nos espaços coletivos romper as mordaças, revelando o 

potencial de transformação. O Coletivo de Coordenadores Pedagógicos pode ser afirmado 

como uma prática instituinte marcada pela oferta de formação continuada pautada na 

experiência, contradição e resistência, cujos processos de reflexão e autorreflexão crítica têm 

contribuído de maneira significativa para o enfretamento à política neoliberal e ao próprio 

mercado da formação continuada em Salvador.  
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6 OS NÓS EM MOVIMENTO: CONSIDERAÇÕES 

 

A construção das considerações de um trabalho acadêmico expressa percepções e 

interpretações sistematizadas acerca de um determinado fenômeno, decorrentes de um 

percurso teórico-metodológico construído em direção a um contexto, ou recorte específico. 

Começamos com esta afirmação para justificar que os aspectos aqui apresentados não 

pretendem responder, de maneira estática, à questão proposta na pesquisa (como as 

coordenadoras pedagógicas do Coletivo de Coordenadores Pedagógicos compreendem o 

processo de Formação Continuada na Rede Municipal de Salvador), mas, sobretudo, 

reconhecer que esta indagação se encontra em movimento, pois se constitui na tensão entre o 

discurso oficial e a vida cotidiana da escola E, por este motivo, pulsam elementos de 

subordinação e insubordinação presentes nesta relação (PATTO, 2008; EZPELETA; 

ROCKWELL, 1986). 

Vale ressaltar ainda que nas considerações de uma pesquisa qualitativa, mediada pelo 

caráter de inspiração crítica, o processo é o horizonte. O compromisso assumido é o de 

contribuir para o aprofundamento de reflexões, a partir de tensionamentos e contradições 

observadas ao longo do processo, diferentemente da perspectiva, onde os resultados são 

apresentados como soluções imediatas, muitas vezes, deslocadas das condições objetivas do 

contexto pesquisado. A perspectiva cartesiana de afirmação de resultados pode reforçar, 

ainda, o sentido da incompetência dos profissionais, conforme crítica apresentada por Souza 

(2014), sobre as produções acadêmicas inauguradas na década de 1980, cujas prescrições 

mais reforçaram os processos de responsabilização e culpabilização, por exemplo, do espaço 

escolar e dos profissionais que o constroem, pela baixa qualidade da educação brasileira. 

Ocasião também em que o argumento da necessidade de Formação Continuada se fortaleceu, 

como uma resposta reducionista e imediatista ao problema do fracasso escolar.  

A importância da formação continuada é afirmada nesse trabalho por esta ser 

compreendida como uma necessidade intrínseca aos profissionais que manejam com a 

construção do conhecimento e não como produto a ser consumido, em virtude dos ditames de 

mercado. O posicionamento assumido na tese é de que o espaço da formação continuada 

precisa se constituir em lócus onde o pensamento crítico se expresse, a partir da construção do 

nós, isto é, das práticas coletivas de reflexão e autorreflexão crítica. (ADORNO, 2012).  

Sintamo-nos impelidas a afirmar que esta pesquisa esteve carregada de “Nós”, com a 

multiplicidade de sentidos que este termo possa ter. E “na Rede”, pois tratou de um objeto 

compreendido a partir em uma versão local, a partir de um lugar de fala tanto da 
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pesquisadora, quanto das participantes – a Rede Municipal de Educação de Salvador. A 

construção da síntese “Nós na Rede” permitiu significar tanto processos objetivos, quanto 

subjetivos que compuseram o percurso desse trabalho. O pronome nós foi utilizado e 

problematizado inúmeras vezes nos discursos das participantes com o sentido de expressar o 

ser parte, o fazer parte, o se sentir parte da construção da educação do município, no que 

tange às políticas educacionais, especialmente em relação à formação continuada. O sentido 

do nós, como coletividade na Rede, foi motivo de problematização em diferentes momentos e 

etapas da pesquisa, ao passo que o pronome demarcou também o aspecto da identidade 

ocupacional das coordenadoras pedagógicas no município, sob o questionamento: quem é o 

nós, coordenadoras pedagógicas na Rede?  

Outro sentido da palavra nós assumido nesse trabalho foi no que se refere ao 

substantivo nó, flexionado no plural. Nesse caso, os nós foram abordados como tensões, 

contradições, desafios na relação entre o discurso institucional e a vida cotidiana da escola 

destacados pelas participantes acerca do fenômeno estudado. E, por fim o terceiro sentido 

dessa palavra, os nós tomado como metáfora para expressar processos de articulação dos fios 

de um mesmo tecido – a educação municipal de Salvador, através da aproximação de 

concepções e experiências construídas pelas escolas e por outras iniciativas no que se refere à 

formação continuada. Essas são algumas das interpretações utilizadas para o termo nós, que 

certamente poderão despertar outras formas de compreensão e crítica, por profissionais, 

pesquisadores que, ao se debruçarem à leitura desse texto, sintam-se mobilizados à crítica, 

bem como à ampliação e aprofundamento das questões aqui propostas, despertadas e/ou 

reafirmadas – um dos potenciais da pesquisa acadêmica. 

Quanto aos desafios e potenciais do processo, a pesquisa atravessou situações próprias 

ao contexto acadêmico e, também em relação às condições objetivas enfrentadas pelo humano 

que a produz. Sobre o primeiro aspecto, destacamos a tensão colocada pela mudança de 

objeto frente ao tempo – terceiro ano de doutorado, fruto do contexto de mudanças da política 

educacional do município de Salvador, bem como da mudança de orientação e linha de 

pesquisa. Consideramos, no entanto, esta decisão a mais acertada, pelo caráter mobilizador do 

objeto redimensionado, em virtude da inscrição profissional e teórica; além da relevância da 

questão à educação municipal, especialmente após o advento de insubordinação da Rede 

frente ao pacote educacional IAB, em 2013, reverberando no desejo de compreender a 

questão da Formação Continuada na Educação Municipal, a partir de um dos grupos 

profissionais que se destacou no processo de questionamento – as coordenadoras pedagógicas 

do Coletivo de Coordenadores Pedagógicos de Salvador. 
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Fazermos parte desse grupo profissional também se constituiu potencial e desafio. Por 

um lado, conhecer de perto o contexto do fenômeno estudado possibilitou a construção de 

conexões mais amplas e profundas. Foi possível também nos surpreender com percepções e 

iniciativas das escolas pautadas no sentido coletivo, ainda que não planejadas 

intencionalmente na dimensão de Rede, quando acreditava que essas iniciativas eram práticas 

esporádicas e individuais. No entanto, a clandestinidade das ações se colocou como 

decorrência da reflexão crítica dos profissionais acerca do confronto entre a política 

institucional e as necessidades da escola, sobrepondo-se aos processos de tensionamento, as 

experiências de construção coletiva pautadas no horizonte da autonomia pedagógica 

vivenciada na Rede entre os anos de 2005-2012. 

Por outro lado, o desafio de fazer parte da Rede foi demarcado pela necessidade de 

construção do processo de estranhamento ao objeto, conforme encontramos em André (1983). 

Tanto a atividade de orientação e acompanhamento do grupo de EPIS, bem como a 

participação da auxiliar de pesquisa contribuíram de maneira significativa para que o nosso 

envolvimento com a questão estudada fosse traduzido, em cada etapa, em compromisso ético 

com o trabalho e com as participantes – aspecto aprofundado ainda mais pela experiência de 

submissão e aprovação do projeto no Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Enfermagem da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Do ponto de vista institucional, a 

SMED disponibilizou a maior parte dos dados solicitados e a UFBA garantiu a estrutura física 

necessária à implementação das estratégias metodológicas (Grupo Reflexivo e Entrevista 

Individual).  

Em relação ao segundo aspecto, a dimensão humana, dialogou com o próprio sentido 

do trabalho, no que tange à relação entre a formação e valorização profissional. As mudanças 

decorrentes do Plano de Carreira, em 2014, retirou a garantia da continuidade de licença para 

estudo, caso um profissional concluísse o mestrado e fosse aprovado imediatamente no curso 

de doutorado – nosso caso. Atualmente, o profissional nessas condições precisa retornar ao 

trabalho e cumprir uma vez e meia o tempo de licença gozado anteriormente, no caso três 

anos, para que somente depois possa requerer nova licença. Desse modo, foi junto com a 

jornada de 40h de atuação na escola que este trabalho foi construído. 

As considerações aqui postas pretendem expressar a compreensão acerca dos nós em 

movimentos na Rede Municipal de Ensino de Salvador, no que tange ao objetivo central da 

pesquisa de compreender a formação continuada na perspectiva de coordenadoras 

pedagógicas que fazem parte do Coletivo de Coordenadores, buscando destacar tensões, 

desafios e potenciais presentes nesse contexto. Para isto, os objetivos específicos foram 



256 
 

essenciais ao percurso, ao buscar: traçar o perfil do Coordenador Pedagógico da Rede 

Municipal de Educação de Salvador; realizar um levantamento dos processos de Formação 

Continuada da Rede Municipal de Educação de Salvador no período de 2005-2017; identificar 

a percepção dos coordenadores pedagógicos acerca da trajetória de Formação Continuada na 

Rede Municipal de Salvador nesse período; identificar tensões, desafios e potenciais que se 

apresentam no processo de formação continuada no cotidiano escolar; problematizar o 

processo de formação dos Coordenadores Pedagógicos na Rede Municipal de Educação e as 

implicações desta na sua atuação como formador; e analisar a percepção dos coordenadores 

pedagógicos acerca da experiência do Coletivo de Coordenadores Pedagógicos como espaço 

de formação. 

A partir da Análise de Prosa (ANDRÉ, 1983) foi possível compreender tensões, 

desafios e potenciais presentes na Formação Continuada na Rede ao realizar a articulação 

entre o discurso das participantes, consequentes dos encontros do Grupo Reflexivo e das 

Entrevistas Individuais, estabelecendo relação com a análise de documentos oficiais (FLICK, 

2009). Assim, a compreensão das coordenadoras pedagógicas acerca da trajetória de 

Formação Continuada na Rede se deu no confronto entre a história documentada (discursos e 

práticas institucionais) e a história não documentada das escolas, tomada pela tensão e 

contradição próprias ao terreno de disputa colocado. (EZPELLETA; ROCKWELL, 1986; 

PATTO, 2008). Os procedimentos de validação das interpretações das participantes foram 

viabilizados através da credibilidade dos dados (devolutiva às participantes), bem como a 

comprovação da inferência por outros juízes (orientadora; grupo de pesquisa e auxiliar de 

pesquisa e consultas informais a profissionais mais antigos na Rede, com vistas a garantir a 

sequência cronológica dos fatos que não foram disponibilizados oficialmente pela SMED). 

O processo de análise e organização dos resultados da pesquisa, conforme proposto 

por André (1983) e Checchia (2006) foi organizado a partir da sistematização de quatro 

categorias: Construção da identidade do coordenador pedagógico: um terreno em disputa; 

Trajetória da Formação Continuada na Rede: tensão entre o instituído e instituinte; 

Coordenação Pedagógica e Formação Continuada  na Rede: tensões, desafios e potenciais e, 

por fim, a quarta categoria Coletivo de Coordenadores Pedagógicos: espaço de formação para 

contradição, resistência e experiência. 

Com vistas à organização didática da apresentação das considerações, essa sequência 

de categorias foi articulada aos objetivos específicos afirmados ao longo do trabalho para 

responder ao objetivo geral, dando luz aos elementos de tensão, desafios e potenciais que 

atravessaram a compreensão das participantes acerca do processo de Formação Continuada na 
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Rede. Antes, porém, faz-se necessário apresentar algumas afirmações relacionadas ao 

contexto mais geral, no qual o objeto da pesquisa se constitui. 

A formação dos indivíduos nesse contexto é exigida com foco na ideia do profissional 

flexível e proativo, isto é, de que sejam capazes de resolver problemas imediatos. Essa 

perspectiva discursiva está posta nos documentos oficiais, transformando o sentido de 

autonomia da escola, por exemplo, em deslocamento da responsabilidade do Estado, para a 

dimensão mais individual – da escola. 

Esta situação é exposta na realidade de Salvador, pelas participantes, quando 

observada, ao longo da pesquisa, a discrepância entre o discurso oficial (que versa sobre os 

princípios da gestão democrática e autonomia das escolas) frente aos processos de 

precarização das unidades escolares e das relações de trabalho experienciadas na vida 

cotidiana pelos profissionais – contradição posta pelo sistema capitalista. As condições 

objetivas que de fato viabilizem a constituição de princípios democráticos e da autonomia das 

escolas são negadas cotidianamente. O que há de fato é a descentralização dos problemas 

educacionais e o crescimento das exigências de que estes sejam resolvidos pelos indivíduos 

que constroem a escola – professores, coordenadores pedagógicos, gestores e os diversos 

profissionais que atuam nesse espaço – como se a produção do fracasso escolar fosse 

resultado da expressão individual do trabalho pedagógico dos educadores, deslocado das 

intencionalidades e práticas postas através das políticas educacionais e seus sistemas. 

Ainda dialogando com essa perspectiva, a formação continuada, portanto, é afirmada 

como um antídoto à “incompetência” docente, considerada por esta lógica uma das principais 

responsáveis pelo fracasso escolar – argumento que ancora a criação e fortalecimento do 

mercado da formação docente em diversos países, segundo Souza e Sarti (2014). Essa 

perspectiva foi observada em Salvador, de maneira mais ampla, a partir de 2008, com a 

compra do primeiro pacote educacional, Cidade Educadora Aymará, pela gestão municipal da 

época.   

Por outro lado, podemos afirmar que, de maneira concomitante aos processos de 

imposição da concepção neoliberal de educação e formação em Salvador, a realidade da Rede 

Municipal de Ensino mostrou que os processos de tensionamento e resistência a esse modelo 

espalhados no Brasil, também encontraram eco na cidade. Coexiste, portanto, no município, 

um conflito importante entre a letra escrita nos documentos oficiais (que afirma valores 

fundamentais como a democracia e autonomia da escola); as práticas institucionais que, 

especialmente nos últimos cinco anos, têm negado expressamente esse discurso (com a 
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introdução do modelo empresarial de educação e a racionalidade técnica como concepção) e a 

vida cotidiana, onde pulsam os processos de adaptação e resistência.  

A análise acerca da trajetória da Formação Continuada na Rede mostrou, portanto, um 

acirrado e ininterrupto confronto entre o discurso oficial, a prática institucional e o cotidiano 

das escolas, onde a disputa de versões vai sendo afirmada por meio de movimentos de 

adaptação impostos pela institucionalidade, e dialeticamente de resistência, construídos 

coletivamente pela via sindical, por iniciativas como o Coletivo de Coordenadores, bem como 

por movimentações dos coletivos no locus específico das escolas.  

Nesse acirrado e ininterrupto confronto, muitas movimentações foram feitas de ambos 

os lados, no sentido de garantir os processos de adaptação da educação municipal às intenções 

de mercado, pela gestão institucional e, na contraposição deste sentido, as educadoras e 

educadores também se posicionaram. O questionamento das profissionais às práticas 

instituídas não trata simplesmente de um veto a uma ou a outra iniciativa institucional, mas 

toma forma de resistência quando as ações institucionais, de maneira explícita ou implícita, 

trazem como tônica a negação da autonomia pedagógica das escolas – concepção que foi 

apropriada pela Rede como horizonte político-pedagógico, posto nos documentos oficiais e 

fortalecido por iniciativas institucionais entre os anos de 2005-2012, através, por exemplo, da 

construção das Diretrizes Pedagógicas da Rede (2006); do Plano Municipal de Educação 

(2008); do fortalecimento das eleições diretas para gestores escolares e Conselho Escolar, ao 

longo do período estudado. 

Nesse sentido, foi possível observar que a negação da autonomia como experiência em 

construção, até o momento, não conseguiu infertilizar as práticas construídas pela escola. Pelo 

contrário, nessa trajetória estudada, a política educacional instituída apartada desse princípio 

sofreu derrotas. Em outras palavras, foi atravessada e descaracterizada pela vida das escolas, 

impondo o recuo das gestões em relação a uma série de definições institucionais contrárias a 

esse princípio. Muitos foram os exemplos de conflitos, disputas, movimentos de resistência 

descritos ao longo do trabalho, em torno principalmente, dos processos formativos 

decorrentes ou não de pacotes educacionais.  

A disputa por maior participação das educadoras e educadores nas definições dos 

processos formativos foi evidenciada em momentos como: a formação continuada específica 

para coordenador ofertada pela Rede, quando as coordenadoras pedagógicas disputaram a 

participação diretamente na produção do documento institucional sobre a própria atuação na 

Rede; nas formações do Pacto Estadual e PNAIC, quando os professores questionaram a 

execução de planejamentos previamente definidos, exigindo o redimensionamento da 
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proposta, que passou a assumir o caráter de adaptação e construção coletiva das propostas, 

considerando as necessidades da escola; no episódio da rejeição e devolução coletiva do 

Programa Alfa e Beto pela Rede; até o processo mais atual de crítica ao Programa Nossa 

Rede, expresso pela baixa adesão, através do discurso de descompasso do mesmo frente à 

realidade das escolas até pela não utilização dos materiais por algumas escolas, em virtude do 

atraso importante na chegada dos mesmos. Além disso, há outros exemplos de lutas mais 

gerais que demarcaram o desejo, a busca e a conquista pela participação direta nas discussões 

institucionais: a construção e aprovação coletiva do Plano de Carreira e a luta contra o 

processo de privatização da Educação Municipal posta no PME pelo discurso da 

reorganização do espaço escolar, tão avançada em algumas capitais (Goiás; Mato Grosso do 

Sul), aspecto retirado do último documento. Embora, as práticas institucionais continuem 

apontando para a política de fechamento de turmas e escolas, ano a ano (ANEXO M, p. 318), 

os embates influenciaram e continuam influenciando a política educacional local. 

Percebe-se também que, mesmo que as diversas gestões estivessem orientadas pelas 

concepções de agências internacionais, não conseguiram enquadrar a Educação Municipal de 

Salvador na perspectiva de pacote. No entanto, tiveram uma vitória parcial, pois a 

fragmentação da Rede está em curso, em virtude da descontinuidade das ações instituicionais, 

bem como em função da multiplicidade de pacotes educacionais desde 2008, apresentados em 

uma dinâmica que, por vezes, acaba confundindo, desmotivando e fragilizando as práticas 

pedagógicas construídas no chão da escola. Diante dos processos de fragmentação e 

descontinuidade político-pedagógica presentes na trajetória da formação continuada, aspectos 

relacionados à subjetividade das participantes também se expressaram e foram traduzidos pela 

definição de uma Rede de tensões, marcada pelo ceticismo, descrença nas propostas 

instituídas e desânimo, produzindo efeitos de mal-estar nas profissionais.  

Por outro lado, os movimentos de resistência coexistem dialeticamente na vida da 

escola e as participantes também se percebem mais fortalecidas, encorajadas, diante dos 

tensionamentos provocados pela política educacional instituída. A rebeldia da escola, 

conforme afirmada por Patto (1993), se expressa em Salvador e pode ser ainda mais 

qualificada, pois, para além de negar o que tem sido feito, é possível ver claros elementos de 

afirmação de concepções que se materializam na prática, com vistas a romper os processos 

fragmentação, principalmente quando o componente político educacional vai se fortalecendo 

na Rede, inspirando a organização coletiva dos profissionais dentro e fora da escola, por meio 

de grupos que passam a se constituir em espaços formativos.  
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Nesse contexto, o Coletivo de Coordenadores Pedagógicos aparece como uma 

organização coletiva, que busca contribuir ao enlaçamento dos nós do tecido educacional em 

Salvador, que se encontra em processo de fragmentação intencionalmente produzida. A 

formação continuada foi refletida a partir da compreensão da construção das profissionais que 

compõem esse movimento – as coordenadoras pedagógicas e, por isso, fez-se necessário 

sistematizar a trajetória dessas profissionais na Rede para melhor situar a compreensão dessas 

acerca do objeto.  

Assim, na primeira categoria, Construção da Identidade do Coordenador Pedagógico: 

um terreno em disputa, buscou-se traçar o perfil do coordenador pedagógico na Educação 

Municipal de Salvador, problematizando o processo de Formação na Rede e as implicações 

desta na atuação das profissionais como formadoras. Partimos da concepção de Bohoslavsky 

(2013), que afirma a constituição da identidade ocupacional como um processo marcado pela 

trajetória histórica dos indivíduos e se constitui a partir das expectativas dos outros acerca do 

papel a ser desempenhado pelos profissionais. 

A identidade das Coordenadoras Pedagógicas na Rede tem sido atravessada pela 

trajetória histórica das distintas concepções da profissão no Brasil: inspeção, supervisão e 

coordenação, de acordo com as intenções governamentais em cada época, conforme 

encontramos em Saviani (2010) e Venas (2013). Com o advento do concurso público em 

2004, que trouxe a especificidade do cargo para Salvador, a identidade ocupacional passou a 

se constituir em um terreno de disputa, marcado por tensões, desafios e potenciais. Embora o 

edital do concurso indicasse as atribuições desses profissionais, a realidade encontrada na 

Rede pelas Coordenadoras Pedagógicas que ingressaram no ano de 2005 foi caracterizada por 

processos de invisibilidade; desvalorização; equívocos por parte das profissionais e de outros 

sobre as atribuições das mesmas, percebidas, muitas vezes, na escola como o “faz tudo”. Os 

embates e processos de negociação com a gestão escolar, professores, sindicato e órgão 

central demonstraram a busca pela afirmação da identidade ocupacional; ao passo que o 

engajamento nas lutas, inicialmente, visava à valorização do ponto de vista financeiro.  

Em outras palavras, não havia referência de trabalho em coordenação pedagógica na 

Rede, sendo as experiências individuais (pessoais e profissionais) norte inicial ao 

desenvolvimento das práticas realizadas pelas profissionais na escola. Atualmente, as 

coordenadoras pedagógicas compreendem sua função baseada no tripé: articulação 

pedagógica, formação e transformação da realidade (de práticas no interior da escola), mas 

reconhecem desafios ao tentarem exercer a função, dentre os quais destaca-se: as condições 

de trabalho e a falta de tempo para desempenhar suas atribuições; os processos de 
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fragmentação e descontinuidade político-pedagógica na Rede (se coloca como uma barreira 

ao aprofundamento e ampliação das reflexões em torno da construção pedagógica das 

escolas); o aumento de tarefas burocráticas (tem reduzido o tempo de dedicação das 

profissionais aos processos de articulação e formação na escola); além da desvalorização 

profissional, tanto pela negação do caráter intelectual das coordenadoras pedagógicas, quanto 

pelo aspecto financeiro decorrente da não implementação integral do Plano de Carreira. 

Aspectos semelhantes aos achados da literatura (PLACCO et. al, 2012; MIZIARA, 2014).  

A concepção das profissionais sobre suas atribuições na escola encontra-se em 

consonância tanto com o discurso oficial da Rede quanto com as referências na área, mas ao 

refletirem criticamente acerca do descompasso enfrentado por elas no cotidiano das escolas, o 

que se expressa é a afirmação de Roman (2001, p. 173), ao destacar que o coordenador 

pedagógico “aparece envolto em discursos democratizantes e condições práticas precarizadas” 

e sua função se assenta na contradição de trabalhar ao mesmo tempo pela democratização da 

escola e implementação das definições institucionais.   

Quanto às contribuições dos espaços formativos na construção dessa identidade, as 

coordenadoras pedagógicas reconheceram os espaços das CREs, a formação específica para 

as coordenadoras e os encontros do Coletivo de Coordenadores Pedagógicos como espaços 

decisivos à constituição dessa identidade na perspectiva coletiva. Reconhecem, portanto, nas 

formações coletivas promovidas pelas CREs o potencial de aproximação de experiências em 

coordenação pedagógica, que ajudou a fortalecer a atuação das mesmas no cotidiano da 

escola. A formação específica ofertada pela SMED aparece como um divisor de águas na 

afirmação dessa identidade, na dimensão de Rede, por ter se tratado de uma experiência 

coletiva que teve como decorrência a produção de um documento com a participação direta 

das profissionais, a ser tomado, posteriormente, como referência pela educação municipal, 

transformando-se em discurso oficial em torno das práticas em coordenação. E o Coletivo de 

Coordenadores é caracterizado como um espaço de formação político-pedagógica, decorrente 

da organização autônoma das profissionais, que tem contribuído para a consolidação da 

identidade dos profissionais na Rede, demarcando-a em seu caráter político.  

Atualmente, a afirmação dessa identidade segue em disputa, especialmente, pela 

mudança da política educacional que passou a assumir a concepção gerencial e a 

racionalidade técnica como horizontes de atuação profissional. Essa condição de mudança 

tem afetado diretamente a constituição da identidade das profissionais, pela insistente 

tentativa de descaracterização do tripé que alicerça a função das coordenadoras pedagógicas, 

afirmado no discurso oficial da Rede (articulação/formação e transformação), através da 
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sobrecarga de tarefas burocráticas, afetando a autonomia do trabalho pedagógico 

desempenhado por elas, realidade que se assemelha à experiência vivenciada pelas 

Coordenadoras Pedagógicas na cidade de São Paulo e no Estado de Goiás, segundo Roman 

(2001) e Silva e Sampaio (2015). 

As definições institucionais impostas em Salvador, portanto, vêm tentando transformar 

a atribuição de articulação pedagógica no interior da escola, em articulação de pacotes 

educacionais pelas educadoras; a formação coletiva voltada às necessidades da escola em 

transmissão de informações sobre os pacotes; e os potenciais de transformação através da 

produção de conhecimento e de criação de novas experiências em pressão para a adaptação 

das escolas às receitas externas consumidas pela gestão municipal. O que tem recolocado 

essas profissionais à condição de “tarefeiras”, executores das prescrições institucionais. 

A identidade do coordenador pedagógico (articulador, formador e transformador da 

realidade) continua em processo de disputa. E, nesse sentido, o Coletivo de Coordenadores 

Pedagógicos segue como um espaço fundamental à organização das profissionais no que 

tange ao fortalecimento da identidade ocupacional, pautada no reconhecimento e valorização 

da autonomia do trabalho pedagógico no interior da escola e por reconhecer os profissionais 

como intelectuais transformadores que, embora não sejam valorizados em seus conhecimentos 

e experiências, pela institucionalidade, precisa continuar disputado avanços na educação a 

partir da construção coletiva da Rede. 

Os processos de adaptação e resistência seguem em tensão. As coordenadoras que têm 

vivenciado essa trajetória se mantem orientadas pelo discurso oficial que afirma a prática 

desempenhada por elas pautadas nos princípios da autonomia e da gestão democrática. E, por 

esses princípios vão buscando alternativas de resistência às imposições institucionais.  

Há uma clara preocupação das profissionais com a atuação das novas coordenadoras 

pedagógicas por não terem vivenciado essa trajetória de luta, de afirmação da identidade 

profissional na Rede através dos espaços formativos específicos. Por outro lado, destacam que 

essas profissionais encontraram referências importantes à atuação. E o Coletivo de 

Coordenadores é afirmado como um espaço de formação importante, também para essas 

profissionais. 

 Em relação à segunda categoria, Trajetória da Formação Continuada na Rede: 

tensão entre o instituído e o instituinte, os processos de autonomia da escola também foram 

destacados pelas participantes como um terreno em disputa. Ora percebem a escola 

subordinada, mesmo que parcialmente, às definições da gestão municipal, ora seguem 
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afirmando a proposta político-pedagógica voltada às necessidades da escola, revelando 

práticas de insubordinação diante das formações ofertadas. 

 Sobre as concepções de formação continuada afirmadas pelas coordenadoras, no 

confronto com o discurso oficial, foi observado que nos documentos institucionais (Diretrizes 

Pedagógicas e Documento de Orientação à prática em Coordenação Pedagógica), a 

Epistemologia da Prática tem orientado o percurso formativo na Rede, na qual a escola é 

destacada como o principal locus de reflexão dos problemas ligados à prática pelos 

profissionais. As participantes da pesquisa afirmaram a Formação Continuada como uma 

construção coletiva, pautada na articulação teórico-prática, considerando a realidade da 

escola, isto é, as condições objetivas. Existe uma valorização das trocas de experiências como 

elemento formativo e a ideia de construção coletiva, de se sentir parte dos processos de 

decisão nos processos formativos também são muito valorizadas pelas participantes.  

 Embora aspectos da Epistemologia da Prática estejam muito presentes na 

compreensão das coordenadoras, como a reflexão sobre a prática docente com vistas a 

modificá-la, existe uma busca por parte das profissionais em conectar as reflexões sobre os 

problemas e demandas ligadas à prática pedagógica na escola a uma dimensão mais ampla 

definida por elas por “realidade da escola”, tomada em suas tensões e contradições.  

Do ponto de vista da oferta de formação continuada ofertada pela Rede do período de 

2005 aos dias atuais, as formações mais significativas para a atuação das Coordenadoras 

Pedagógicas foram os encontros promovidos pelas CREs e a formação específica para 

coordenadoras. E, para os professores, na compreensão das coordenadoras, as formações do 

Pacto Estadual e PNAIC, por dialogar com a perspectiva teórica posta nas Diretrizes 

Pedagógicas da Rede, mantendo uma relação de aproximação com as demandas das escolas 

ao se constituir em espaço de reflexão e construção coletiva; além de valorizar, de certo 

modo, a autonomia da escola, ao permitir a flexibilização dos processos de construção 

pedagógica pelos educadores.  

 Em contraposição a essa perspectiva e formação, as participantes reconhecem a 

Formação Continuada oferecida pela SMED, nos últimos cinco anos, como espaço de 

informação e orientação técnica para utilização de materiais (pacotes educacionais), traduzida 

pela inscrição teórica desse trabalho como Pseudoformação, na perspectiva discutida por 

Adorno (2012).  

Nesse sentido, os processos de adaptação e resistência se constituem em permanente 

tensão quando se tratar da trajetória de Formação Continuada na Rede no período estudado. 

Um acirramento ainda maior em relação a essa questão foi identificado nos últimos cinco 
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anos, demarcado pelas participantes ao estabelecerem a distinção entre os processos 

formativos vivenciados na época das CRE’s, considerados como construção coletiva, onde a 

reflexão se dava pela troca de experiências, em detrimento do modelo atual coordenado pelas 

GREs cuja formação é direcionada para a reprodução do uso de materiais no interior a escola  

– Pseudoformação.  

 A tensão entre o discurso institucional e o cotidiano da escola se aprofunda quando a 

política gerencial passa a implementar uma prática institucional que desconsidera o potencial 

intelectual das educadoras, expondo o conflito e as disputas das profissionais por participação 

na construção das experiências formativas que aprofundem as reflexões e contribuam para a 

autonomia da escola.  

Tratando-se da articulação entre a formação continuada e a política de valorização 

profissional, o discurso de investimento na formação das educadoras com vistas à qualidade 

da educação está posto nos documentos oficiais como: o Plano Municipal de Educação, as 

Diretrizes Pedagógicas e no Plano de Carreira. Contudo, embora a última versão do Plano de 

Carreira dos Profissionais da Educação de Salvador (Lei nº 8726/2014) aponte avanços na 

relação entre formação dos profissionais e avanços na carreira (mudança de nível, mudança de 

referência, gratificação de aprimoramento, licença para estudo, reserva de jornada), existe 

uma percepção das participantes acerca da construção de barreiras institucionais para que 

avanços nos processos formativos dos educadores se efetivem. A negação de licenças para 

estudos em nível de pós-graduação (mestrado e doutorado), bem como a oferta de formações 

pelo município sem a garantia de certificação dificultam o acesso aos avanços pelos 

profissionais. Mais uma vez o discurso oficial encontra-se em descompasso com as práticas 

institucionais ao dificultar, ou mesmo não garantir, o acesso aos direitos previstos em Lei. 

Sobre as tensões, desafios e potenciais que se apresentam na relação entre a 

Coordenação Pedagógica e a Formação Continuada na Rede, o discurso oficial encontrado 

em Salvador se assemelha aos achados da literatura, ao colocar no centro da atuação das 

profissionais o compromisso com formação continuada dos educadores da escola (PIMENTA. 

2005; FRANCO, 2008; VOGT, 2011; PLACCO et. al, 2012; MIZIARA, 2014). 

As participantes da pesquisa destacaram que a mediação da formação seria sua 

principal atribuição no cotidiano da escola. Contudo, os desafios enfrentados por elas desde o 

ano de 2005 ao tentar desempenhar essa tarefa sempre estiveram presente, dos quais se 

destacam inicialmente a condição de “faz tudo na escola”; marcada pela rotina de atividades 

de urgência e emergência; a questão do espaço e tempo também se fizeram presentes, quando 

a Atividade Complementar semanal tinha duração de 2h/a. Os processos de fragmentação e 
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descontinuidade pedagógica da política educacional do município, conforme mencionado, 

sempre se colocaram também como obstáculo à mediação e articulação da formação dentro da 

escola pelas profissionais, pois era preciso atualizar as escolas a cada mudança. 

Vale destacar, no entanto, que mesmo diante desses desafios, os momentos formativos 

nas reuniões pedagógicas vinham sendo afirmados e fortalecidos como uma prática da 

coordenação pedagógica na dimensão de Rede. Desse modo, o fim do AC coletivo se colocou 

como um dos principais desafios pedagógicos refletido pela escola atualmente. O que fazer 

para romper com a fragmentação no momento do AC? O conflito entre os avanços 

conquistados pelo Plano de Carreira (a garantia de tempo para estudo individual dentro e fora 

da escola) em substituição ao AC Coletivo abriu um fosso também na concepção de formação 

continuada afirmada, anteriormente, como construção coletiva. E, nesse sentido, a formação 

continuada coletiva passou a se constituir como uma ação clandestina, alternativa encontrada 

por escolas diante da demanda cotidiana de reflexão e organização das escolas.  

O que parece é que quanto mais as imposições institucionais são refletidas, 

questionadas pelas educadoras, considerando a inviabilidade das condições de implementação 

posta pela própria institucionalidade, os processos de autonomia, de criação, por meio da 

construção coletiva vão se afirmando no contexto mais atual. Por mais que o instituído queira 

produzir o controle através da burocracia das fichas, dos sistemas, dos mecanismos de 

monitoramento, pulsa em escolas municipais de Salvador a resistência, com decorrências que 

vão da execução parcial das políticas educacionais municipal até a rejeição interna e a não 

implementação das propostas definidas pela Secretaria Municipal de Educação.  

Quanto à última categoria, Coletivo de Coordenadores Pedagógicos: espaço de 

formação para contradição, resistência e experiência, as coordenadoras pedagógicas 

afirmaram o Coletivo como um espaço de formação política, que contribuiu e continua 

contribuindo para a construção da identidade do Coordenador Pedagógico e para as lutas em 

defesa da Educação Municipal de Salvador. Espaço onde o encorajamento feminino se 

destaca, imprimindo o tom dos processos de resistência, marcados por ações irreverentes, 

lúdicas, cuja autenticidade revela o potencial de criação. 

Para as participantes, o Coletivo de Coordenadores tem fortalecido a perspectiva 

política na constituição dessa identidade profissional, ao compreender as coordenadoras como 

intelectuais transformadoras (GIROUX, 1997), favorecendo processos de autorreflexão e 

reflexão crítica, por meio de um espaço formativo onde as contradições presentes na política 

educacional do município são confrontadas com aspectos do cotidiano, articulados às 

experiências das profissionais. Conforme encontramos em Patto (1993), a passagem da 
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particularidade se constitui pela prática política do questionamento, da reflexão coletiva 

através de pequenos grupos. A reflexão crítica coletiva estabelece, portanto, uma relação 

libertadora, feita de pequenas conquistas (PATTO, 1993, p. 132). 

Desse modo, a importância do Coletivo é destacada pelo fato deste buscar a realização 

de uma leitura política sobre o processo educacional de Salvador, contribuído para a 

organização e construção de movimentos de resistência na Rede, bem como o fortalecimento 

da autonomia na ação pedagógica desenvolvida no interior das escolas. O Coletivo de 

Coordenadores Pedagógicos de Salvador, portanto, é afirmado como um espaço de formação 

político-pedagógica e humana; de construção de resistência às políticas educacionais impostas 

às escolas de Salvador, pelas intenções de mercado.  

Foi possível identificar, na experiência do Coletivo de Coordenadores Pedagógicos, 

uma aproximação com o conceito de formação encontrado em Adorno (2012), ao afirmar o 

pensamento crítico, a autonomia, a emancipação como horizontes do processo formativo, 

quando a formação está voltada para a contradição, resistência e experiência.  

Assim, a trajetória de encorajamento coletivo por meio de reflexões críticas nesse 

espaço tem contribuído para que os processos de resistência ganhem relevância no 

enfrentamento da política educacional neoliberal em Salvador, possibilitando o anúncio de 

potenciais de transformação, presentes nas experiências das participantes.  

Em síntese, a imposição do projeto neoliberal na Educação Municipal de Salvador vai 

se aprofundando ao longo desses mais de 10 anos, sob o contorno do mercado da formação, 

ao passo que os processos de resistência também se manifestam. A trajetória de formação 

continuada estudada mostrou que a constituição da identidade político-pedagógica na 

educação de Salvador tem sido marcada por processos de descontinuidade e fragmentação, 

próprios ao sistema capitalista e que, ao atravessar a formação dos profissionais, vai 

produzindo efeitos de tensão importantes, mediados pelo confronto entre discursos e práticas 

institucionais e o cotidiano da escola, podendo atingir também a constituição da própria 

identidade dos educadores.  

Contudo, o que permanece orientando a vida cotidiana das escolas municipais de 

Salvador e os processos formativos no interior desta, diante das imposições institucionais, são 

as experiências de construção coletiva anteriores, pautadas nos princípios da autonomia e da 

gestão democrática e participativa na escola. Vale ressaltar que os princípios aqui destacados 

na trajetória inicial estudada se colocaram como uma construção em movimento, que se 

tornou referência para os profissionais. E, nesse sentido, tudo o que se distancia dessa 

perspectiva de gestão (imposição de pacotes educacionais; pseudoformações; invisibilização 
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dos educadores como intelectuais) inspira resistência no cotidiano da escola, ora expressa de 

maneira ampla e coletiva, ora através de movimentos mais individuais e fragmentados – mas 

em permanente movimento, alinhavados pelos nós de uma intencionalidade coletiva ainda 

que, por muitas vezes, dispersa. 

 A Rede Municipal de Ensino de Salvador, de fato, se constitui por muitos nós 

(sujeitos coletivos); nós (tensionamentos e desafios); nós (potencial de transformação) em um 

fértil terreno de disputa que inventa e se reinventa no cotidiano das mais de 400 escolas 

municipais todos os dias, produzindo uma versão local de ousadia e rebeldia tão próprias ao 

universo escolar, conforme encontramos em Patto (1993) e Ezpeleta e Rockwell (1986). E o 

Coletivo de Coordenadores se coloca como uma expressão local dessa ousadia.  

Finalizamos a tese expressando o sentimento de quem também faz parte desses nós em 

movimento, parafraseando Paulo Freire ao afirmar que toda denúncia traz consigo o um 

anúncio de transformação. Deixamos, portanto, aqui o desejo de que essa tese possa ter se 

constituído em espaço de denúncia, terreno profícuo aos potenciais de transformação, pela 

certeza de que seguiremos caminhando na Rede de contradições, resistência e experiência, 

porque aqui se respira luta! 
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APÊNDICE A – Documento de Identificação de Participante de Pesquisa 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

EPIS – EDUCAÇÃO, POLÍTICA, INDIVÍDUO E 

SOCIEDADE: LEITURAS A PARTIR DA PEDAGOGIA, DA 

PSICOLOGIA E DA FILOSOFIA 

 

 

 

 

Identificação de Participantes em potencial à Pesquisa de Doutorado intitulada Formação 

Continuada de Professor na perspectiva do Coletivo de Coordenadores Pedagógica, de autoria 

da pesquisadora Denise Silva de Souza, sob a orientação da professora Drª Lygia de Sousa 

Viégas. Pesquisa pertencente ao Programa de Pós Graduação da Universidade Federal da 

Bahia.   

 

 

Nome   

Escola   

 

GRE: 

Função   

 

Segmento de atuação: 

Tempo de atuação na função de Coordenador Pedagógico 

 

 

Formação:  

Você participou do Curso de Formação para Coordenadores Pedagógicos promovido pela 

SMED e AVANTE Educação e Mobilização Social, em 2011?   (     ) Sim  (       ) Não 

 

Email:  
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APÊNDICE B – Autorização 
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FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

EPIS – EDUCAÇÃO, POLÍTICA, INDIVÍDUO E 

SOCIEDADE: LEITURAS A PARTIR DA PEDAGOGIA, DA 

PSICOLOGIA E DA FILOSOFIA 

 

 

À Diretoria Pedagógica / SMED 

 

Vimos por meio deste solicitar a autorização deste setor para a realização da pesquisa 

intitulada Formação Continuada de professor e cotidiano escolar: a perspectiva de  

Coordenadores Pedagógicos, da qual a pesquisadora responsável é Denise Silva de Souza, 

inscrita no CPF 989476805 91 e no RG nº 5693607 62, servidora pública municipal, 

matrícula nº 875944, Coordenadora Pedagógica  desta instituição desde o ano de 2005, com 

atuação na Escola Municipal Paulo Mendes de Aguiar, estudante do Doutorado em Educação 

do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal da Bahia da Linha 

Linguagem, Subjetivações  e Práxis Pedagógica .  

O trabalho de pesquisa sob a minha orientação, Profª Drª Lygia de Sousa Viégas tem 

por objetivo compreender tensões, limites e potenciais da Formação Continuada de professor, 

na perspectiva do Coordenador Pedagógico de escolas municipais de Salvador. Acreditamos, 

que este poderá contribuir para a sistematização e fortalecimento do campo de estudo – 

difusão do conhecimento; sistematização do histórico da Formação Continuada de professor 

no período de dez anos na Rede Municipal de Ensino de Salvador; servir de referência a 

órgãos, instituições que constroem e implementam políticas públicas de formação continuada 

de professor e, nesse sentido à própria SMED; oportunizar a reflexão coletiva e a 

autorreflexão crítica acerca dos desafios e potenciais da formação de educadores considerando 

o cotidiano da escola. 

Para cumprimento dos objetivos da pesquisa, vimos solicitar a autorização para a 

realização de um grupo reflexivo e entrevistas com Coordenadores Pedagógicos que tenham 

sido nomeados entre os anos de 2005 – 2010 (considerando o período de ingresso do primeiro 

grupo de coordenadores concursados); que tenham participado da Formação Continuada 

promovida pela SMED em parceria com a AVANTE em 2011 (específica para esse público); 

que atuem no Ensino Fundamental I. Os dias e horários de realização da entrevista serão 

combinados posteriormente, diretamente com a escola, respeitando a rotina e a 
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disponibilidade do coordenador pedagógico, do mesmo modo o procedimento da análise 

documental. Além disso, para traçarmos o perfil dos Coordenadores Pedagógicos da Rede 

solicitamos algumas informações como: o total de coordenadores pedagógicos da Rede e 

sua distribuição, considerando os segmentos escolares; turno de atuação e GRE, bem 

como o nível de formação. Para que possamos sistematizar o processo de formação nos 

últimos dez anos na rede municipal de Salvador, desde a entrada desses profissionais 

(2005), solicitamos também uma síntese das propostas/ programas/ projetos de 

Formação Continuada implementadas pela SMED ao longo desses dez anos, destinada 

aos educadores (professor e/ou coordenador pedagógico, especialmente do Ensino 

Fundamental I). Solicitamos ainda uma carta de anuência dessa instituição conforme 

texto em anexo para que possamos encaminhar o Projeto ao Comitê de Ética em 

Pesquisa. 

Vale ressaltar, que este estudo será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa através 

da Plataforma Brasil e, portanto, obedecerá as Diretrizes da Resolução Nº 466/2012, aprovada 

pelo plenário do Conselho Nacional de Saúde (CNS) no que tange ao: sigilo quanto à 

identidade dos participantes; respeito à espontaneidade dos sujeitos para participar da 

entrevista ; assinatura do participante e ou responsável no Termo de Consentimento e Livre 

Esclarecido; permissão por escrito para gravar em recurso eletrônico e utilizar os resultados 

do texto de doutorado  em textos para publicação em periódicos científicos; autorização da 

coordenação da SMED para realizar entrevista com professores das escolas municipais e 

acessar documentos oficiais. Aproveito ainda para firmar o compromisso de enviar uma cópia 

do termo de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. 

 

Antecipadamente agradeço a disponibilidade, 

_______________________________________ 

Profª Drª Lygia de Sousa Viégas 

Salvador, 04 de julho de 2016 
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APÊNDICE C – Carta de Apresentação 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

EPIS – EDUCAÇÃO, POLÍTICA, INDIVÍDUO E 

SOCIEDADE: LEITURAS A PARTIR DA PEDAGOGIA, DA 

PSICOLOGIA E DA FILOSOFIA 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO 

Prezado (o) Sr. (Sra.) 

 

A presente pesquisa tem como objetivo compreender tensões, limites e potenciais da 

Formação Continuada de professor, na perspectiva do Coordenador Pedagógico de escolas 

municipais de Salvador. Dessa forma, ela visa entrar em contato com Coordenadores 

Pedagógicos que atuam em escolas da Rede Municipal de Ensino de Salvador, a fim de 

conhecer a percepção desses profissionais acerca da Formação Continuada implementada nas 

escolas.  

A pesquisa está sendo realizada pelo Doutorado no Programa de Pós Graduação em 

Educação (PPGE) da Universidade Federal da Bahia (UFBA), sob orientação da Profa. Dra. 

Lygia de Sousa Viégas.   

Para tanto, a pesquisa utilizará dos seguintes procedimentos: Grupo Reflexivo e 

Entrevistas individuais. 

Espera-se que essa pesquisa possa contribuir para a sistematização e fortalecimento do 

campo de estudo – difusão do conhecimento; sistematização do histórico da Formação 

Continuada de professor no período de dez anos na Rede Municipal de Ensino de Salvador; 

servir de referência a órgãos, instituições que constroem e implementam políticas públicas de 

formação continuada de professor e, nesse sentido à própria SMED; oportunizar a reflexão 

coletiva e a autorreflexão crítica acerca dos desafios e potenciais da formação de educadores 

considerando o cotidiano da escola. 

 . 

Desde já, agradecemos pela sua participação e colaboração, 

 

Atenciosamente, 

 

Denise Silva de Souza 

Pesquisadora Responsável 
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APÊNDICE D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

EPIS – EDUCAÇÃO, POLÍTICA, INDIVÍDUO E 

SOCIEDADE: LEITURAS A PARTIR DA PEDAGOGIA, DA 

PSICOLOGIA E DA FILOSOFIA 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Convidamos o (a) Sr. (a) ________________________ para participar da Pesquisa “Formação Continuada de 

professor na perspectiva do Coletivo de Coordenadores Pedagógicos de Salvador”, sob a responsabilidade da 

Doutoranda Denise Silva de Souza, sob orientação da Profa. Dra. Lygia de Sousa Viégas, a qual pretende 

compreender tensões, limites e potenciais da Formação Continuada de professor, na perspectiva do Coordenador 

Pedagógico de escolas municipais de Salvador. 

Sua participação se dará por meio do Grupo Reflexivo, bem como de entrevistas semiestruturadas. A análise do 

material será realizada qualitativamente, possibilitando uma compreensão sobre as implicações do processo de 

Formação Continuada de professor no cotidiano escolar, considerando a perspectiva de Coordenadores 

Pedagógicos.  

O (a) Sr (a) não terá nenhuma despesa e também não receberá nenhuma remuneração, ou seja, a participação na 

pesquisa é voluntária. Qualquer dano decorrente da sua participação na pesquisa será de responsabilidade das 

pesquisadoras da pesquisa. 

Consideramos que, com sua colaboração, o Sr. (a) estará contribuindo para a sistematização e fortalecimento do 

campo de estudo – difusão do conhecimento; sistematização do histórico da Formação Continuada de professor 

no período de dez anos na Rede Municipal de Ensino de Salvador; servir de referência a órgãos, instituições que 

constroem e implementam políticas públicas de formação continuada de professor e, nesse sentido à própria 

SMED; oportunizar a reflexão coletiva e a autorreflexão crítica acerca dos desafios e potenciais da formação de 

educadores considerando o cotidiano da escola. 

Este termo de compromisso livre e esclarecido foi emitido em duas vias, ficando um sob a sua responsabilidade e 

outro com a pesquisadora responsável pela pesquisa.   

Os possíveis riscos decorrentes de sua participação na pesquisa envolvem o constrangimento, por parte de outros 

profissionais da SMED pesquisado, em caso de identificarem como suas as declarações feitas à pesquisa. Para 

protegê-lo desses riscos, sua identidade (nome e outros dados passíveis de identificação) não será divulgada, 

sendo guardada em completo sigilo, tanto nos relatórios quanto nas publicações. 

Os dados coletados, bem como os termos de compromisso livre e esclarecido, serão mantidos na sala 08, 

utilizada pelo Grupo de Pesquisa: Educação, Política, Individuo e Sociedade (EPIS), localizada no primeiro 

andar da Faculdade de Educação, no Departamento de Pós- Graduação da Universidade Federal da Bahia, por 

um período de três anos, sob a responsabilidade da Prof. Dra. Lygia de Sousa Viégas. Após este período, os 

dados passarão a ser guardados no banco de dados do Grupo de Pesquisa: Educação, Política, Individuo e 

Sociedade (EPIS) pelo período de dois anos.  

Vale ressaltar que o Sr. (a) tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, 

seja antes ou depois da coleta dos dados, independente do motivo e sem nenhum prejuízo à sua pessoa.  

Essa pesquisa encontra-se sob o crivo do Comitê de Ética em Pesquisa – Escola de Enfermagem UFBA 

(CEPEE), cujo endereço é a Rua Augusto Viana, s/n, Sala 435 - Canela - Salvador, Bahia - Brasil , telefone: 

(71)3283-7615 e o e-mail cepee.ufba@ufba.br. 
Para qualquer outra informação, o (a) Sr (a) poderá entrar em contato com o pesquisador no endereço Av. 

Miguel Calmon, s/n, Departamento I, Faculdade de Educação, pelo telefone (71) 3283-7200. 
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Consentimento Pós–Informação 

 

Eu,___________________________________________________________, declaro que fui esclarecido quanto 

aos objetivos e procedimentos da pesquisa “Formação Continuada de professor na perspectiva do Coletivo de 

Coordenadores Pedagógicos de Salvador”, de responsabilidade da Doutoranda Denise Silva de Souza, sob a 

orientação da Profa. Dra. Lygia de Sousa Viégas. Também obtive esclarecimentos acerca da relevância de minha 

participação na pesquisa, dos riscos de minha participação e das estratégias que visam a garantir minha 

integridade. Declaro, enfim, que estou ciente de que não terei despesas ou remuneração com a participação na 

pesquisa. Diante do exposto, venho, por meio deste, oficializar meu consentimento livre e esclarecido para 

participar da pesquisa, estando seguro de que poderei retirar esse consentimento em qualquer fase da pesquisa, 

caso deseje.  

 

 

________________________________    Data: ___/ ____/ _____ 

Assinatura do(a) participante 

 

Fone: ___________________________    E-mail: _____________ 

 

________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora Responsável 
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APÊNDICE E – Ficha Análise Documental 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

EPIS – EDUCAÇÃO, POLÍTICA, INDIVÍDUO E 

SOCIEDADE: LEITURAS A PARTIR DA PEDAGOGIA, DA 

PSICOLOGIA E DA FILOSOFIA 
 

 

FICHA ANÁLISE DOCUMENTAL 

PESQUISA: Formação Continuada de professor na perspectiva do Coletivo de 

Coordenadores Pedagógicos de Salvador 

 

DOCUMENTO:  

Contexto da Publicação  

Quem o produziu?  

Com qual objetivo?  

Para quem foi produzido?   

Quais as intenções institucionais 

com a produção do documento? 

  

Organização do Documento  

O que diz o documento sobre 

Formação Continuada? 

 

 

O não dito.  
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ANEXO A – Texto  
 

CRÍTICA AO SISTEMA ESTRUTURADO DE ENSINO ALFA E BETO NO 

MUNICÍPIO DE SALVADOR 

 
 

A implantação do “novo” Sistema Alfa e Beto pela Secretaria Municipal de Educação 

Salvador que, promete e garante que reforçará alfabetização dos alunos do município, 

especialmente do 1º ao 5º ano, está fundamentada em diversas contradições que por si só 

revelam a impossibilidade da efetivação deste objetivo. Estas contradições, considerando o 

contexto e os alicerces atuais da Educação Municipal de Salvador, podem ser nitidamente 

identificadas tanto no que se refere aos seus fundamentos teórico-metodológicos, quanto no 

que diz respeito a aspectos relacionados aos mecanismos administrativos e de financiamento à 

qual a política educacional está vinculada.  

Apresentaremos a seguir alguns argumentos que além de nos instigar a refletir acerca 

da trajetória de construção da Educação do Município e a intencionalidade deste “pacote”, 

quase que emergencial comprado e imposto aos aproximadamente 6.000 educadoras e 

educadores e 135.000 alunos, que embora em 2013 seja destinado ao I e II Cilclos será 

consequente à vida dos alunos em sua trajetória escolar, revela o antagonismo à construção de 

uma Educação de qualidade, inclusive infringindo dispositivos legais com vistas à garantia de 

objetivos que provoca dúvida aos profissionais.  

 
1 ANTAGONISMO ENTRE AS CONCEPÇÕES DAS DIRETRIZES PEDAGÓGICAS 

MUNICIPAIS E O SISTEMA ALFA E BETO  
 
DIRETRIZES PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR 
 

As Diretrizes de Educação do Município de Salvador, referenciadas em dispositivos 

nacionais (LDB 9394/96; Parâmetros Curriculares Nacionais, PNE) se estrutura nas seguintes 

dimensões político-pedagógicas:  

 

 Equidade e qualidade dos processos de ensino e de aprendizagem.  

 Democratização do acesso, mediante a qualificação, reordenação e expansão da rede física 

municipal.  

 Valorização da cultura e do saber popular no processo de ensino e de aprendizagem.  

 Democratização e modernização da gestão, garantindo o caráter participativo e 

descentralizado.  

 Valorização e formação continuada dos trabalhadores e trabalhadoras em educação.  
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Em consonância com esses princípios são alicerçados os pressupostos das Diretrizes 

Pedagógicas, cujo eixo central é a perspectiva de “Cidade Educadora”.  

Segundo documento, entende-se por “Cidade Educadora”, o contexto plural, polissêmico e 

formativo, no qual as matrizes culturais desenham suas contribuições na primeira capital do 

Brasil.  

Nesse sentido, a escola deve ser um espaço que tem como eixos ações como: aprender, 

pesquisar, trabalhar colaborativamente, formular diferentes objetivos educacionais, integrar teoria 

com a prática, aprender permanentemente e estar aberto às demandas sociais, criando condições 

para a formação de cidadãos críticos.  

Portanto, as Diretrizes Pedagógicas da Rede Municipal de Salvador se afirma “em uma 

abordagem epistemológica sociointeracionista de apropriação do conhecimento e um 

compromisso histórico-cultural de posicionamento interétnico”. Em outras palavras, estas 

concepções reconhecem os alunos como: sujeito-histórico, que constrói o conhecimento situado 

num contexto; que têm potenciais e especificidades, ritmos e formas de aprendizagem diferentes. 

Sendo estas concepções os alicerces que conseguem responder de forma coerente às demandas 

sociocognitivas e afetivas de todos os educandos, porque nelas encontramos os aparatos teórico-

metodológicos para que todos os alunos tenham na escola seu espaço de aprendizagem 

significativa garantido na perspectiva da Inclusão, se as condições lhes forem garantidas.  

A aprendizagem, neste documento, compreende o conjunto de complexas apropriações 

cognitivas que contribuem para o sujeito interpretar o real e construir o conhecimento. Elege, 

portanto como prioridade a construção de situações didáticas que envolvem os saberes locais, 

cotidianos e as dimensões científica, filosófica, estética, ética, com vistas a garantir condições 

desafiadoras para o fortalecimento, no sujeito, dos campos conceituais, procedimentais e 

atitudinais, em seu processo de conhecer.  

A avaliação representa acompanhamento, processos e resultados das situações didáticas 

que visam proporcionar apropriação crítica de habilidades e de competências.  

Inevitavelmente aqui cada educando e cada educador e educadora poderá participar 

ativamente de sua própria história, escrevendo um árduo, mas, vitorioso capítulo de libertação, 

considerando as contribuições das riquezas das culturas africana e indígena para o delineamento 

das identidades sócio-culturais na contemporaneidade. Assim, tanto os alunos quanto os 

profissionais ao se referenciarem nestas concepções são convidados a subverterem a ordem pré-

estabelecida que reproduz formas de dominação, com vistas a perpetuar a condição dominador e 

dominado.  

Como exercício reflexivo, conclamamos a todos reescrever as proposições anteriores, na 

sua forma contrária.  
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SISTEMA ALFA E BETO  
 

O “novo” Sistema de Ensino proposto pela Secretaria Municipal de Educação de Salvador 

contempla a elaboração de uma proposta metodológica unificada de trabalho, cujas principais 

características podemos traduzir nos itens abaixo:  

 

QUANTO ÀS CONCEPÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS:  

 

A concepção do Sistema Alfa e Beto se afirma na teoria comportamentalista, traduzida 

pela teoria do Behaviorismo, na qual a aprendizagem ocorre através de contingências, 

surgimentos ao acaso, de estímulos e respostas dos organismos, onde o comportamento é 

observado como uma resposta as experiências (estímulos, ações) que pode ser 

preconcebido.Consiste na modificação do comportamento tanto do professor como do aluno 

melhorando a aprendizagem. Os teóricos desta corrente defendem que tanto animais quanto seres 

humanos aprendem sobre o mundo de forma semelhante reagindo às situações e características 

ambientais, que podem ser-lhes favoráveis ou não.  

Esta teoria fundamentou a perspectiva tradicional de educação no país e no mundo, e seus 

efeitos nefastos sobre a escolarização de milhares de alunos, para além de ser alvo de críticas, se 

constituem também em evidências. Basta verificarmos a História da Educação em nosso país e 

recordarmos o caráter excludente e segregador (taxas de evasão, abandono, repetência e distorção 

idade-série), proporcionado por este arcabouço teórico metodológico.  

Esse sistema é a tentativa expressa de nos fazer retornar ao tecnicismo, à Educação 

Bancária, na qual, nós, professores precisaremos assumir a função de depositário e os nossos 

alunos de aprender a ser depósito de conteúdos, quando estes já se compreendem sujeitos 

históricos.  

Aprendizagem e democratização e modernização da gestão, garantindo o caráter 

participativo e descentralizado, valorização e formação continuada dos trabalhadores e 

trabalhadoras em educação? 

  

QUANTO AO MATERIAL:  

 

De maneira alinhada e muito coerente, à opção teórico-metodológica, o Sistema Alfa e 

Beto se traduz metodologicamente e termos de materiais em:  
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 Mais manuais para o professor saber aplicar os livros, do que a própria 

quantidade de livros a serem utilizados.  

 Livros com conteúdos e atividades descontextualizados à realidade do nosso 

aluno.  

 Textos com conteúdos explicitamente preconceituosos, de cunho racista, 

machista que só contribuem para fortalecer atitudes de preconceito, 

discriminação e racismo, na capital mais negra fora da África, e, portanto 

marcada pela desigualdade social. Infringindo a Lei 10.639/03 que preconiza o 

Ensino da História e Cultura Africana e Afro-brasileira.  

 Atividades repetitivas, estanques, indicadas para o treino, para a memorização.  

 Retorno a ênfase na leitura como lição; escrita como caligrafia e matemática 

como tabuada.  

 Memorização em lugar de reflexão;  

 Treino em lugar de construção;  

 Morte intelectual em lugar de vida pensante e transformadora.  

 

Algumas questões se colocam quase que involuntariamente:  

 

1. Como entender o trabalho da Educação Infantil pautada nas Diretrizes Pedagógicas do 

Município e do Ensino Fundamental I nos pressupostos antagônicos deste Sistema?  

2. E o ensino Fundamental II e SEJA, caminharão sob qual perspectiva? Não seria o aluno da 

Educação Infantil àquele a ocupar as cadeiras do Ensino Fundamental I e II? Do mesmo modo 

que o Ensino Fundamental I ao avançar para o sexto ano?  

3. Por essa fragmentação epistemológica teórico-metodológica ao longo dos anos de 

escolarização, que alunos sairão de nossas escolas? Alunos com concepções fragmentadas, 

especialistas em manuais? Acreditamos que nem números para o Banco Mundial, diante de 

tamanha incoerência, alcançaremos.  

4. Como integrarmos a perspectiva excludente intrínseca aos pressupostos que fundamentam 

este sistema aos princípios de equidade e qualidade dos processos de ensino e de 

aprendizagem, democratização do acesso, valorização da cultura e do saber popular no 

processo de ensino e de  

 

2 DESPERDÍCIO DE RECURSOS PÚBLICOS  

 

2.1 Quanto ao Material Didático: Livros do PNLD X livros Alfa e Beto  

 

Numa rede composta por 426 unidades escolares e mais de 135. 000 mil alunos, que 

acaba de receber do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD, 2013), milhares de 

exemplares de livros referenciados nas Diretrizes Pedagógicas do município, que destino terá 

este material diante do pacote comprado?  

De acordo com a Informação que tivemos durante a jornada pedagógica em 2013 cada 

minuto da aula consta nos manuais que devem ser seguidos para se obter os resultados, então 



286 
 

o que fazer com todo este material aprovado e enviado pelo MEC, escolhido pelas professoras 

e professores de todo o país? 

Quanto já tinha sido comprado pelo Governo Federal em material didático para toda a 

rede?  

Se não pudemos usar simultaneamente as duas coleções, seja pela perspectiva teórico-

metodológica antagônica, seja pela questão objetiva do tempo. Com a imposição deste 

Sistema significa que jogaremos no “lixo” o investimento nacional?  

Segundo Diário Oficial do Município sob o Nº 5.790 publicado em 05 de fevereiro de 

2013, foram gastos R$ 12.330.340,00 na compra de materiais destinados apenas aos 

professores e ao corpo técnico ao qual o programa é destinado e destinado à formação. Se 

dividirmos pelo número de Kits que foi de o custo individual deste vai para R$ 3.261,13.  

Em relação à compra do livro dos alunos ainda não localizamos até o momento em 

Diário Oficial a referência do montante gasto. Quando já dispomos de livros de qualidade, 

aprovado pelo MEC, disponíveis nas unidades, desde o final de dezembro de 2012.  

Uma curiosidade, este material didático passou por uma avaliação do MEC? Pode uma 

rede pública de ensino adotar um material em larga escala sem esta referência?  

 

2. 2 Quanto à compra dos livros 

 

O município de Salvador atravessou por escândalos quanto à compra de materiais 

didáticos em larga escala, (o caso do Programa Aymará) que contribuiu para a rejeição das 

contas do município, pois sem respeitar os trâmites legais, o secretário da educação da época 

realizou compras sem licitação.  

Sob quais mecanismos estes milhares de exemplares foram adquiridos? Será mais uma 

vez que a improbidade administrativa terá continuidade na educação do município?  

Não localizamos em diário oficial a abertura de licitação para este fim. Até a saída 

para as férias (dezembro de 2012). Todas as escolas municipais estavam orientadas a 

organizarem as jornadas pedagógicas a partir das Diretrizes e orientações construídas na rede.  

Às vésperas do retorno dos professores ao trabalho, as escolas foram informadas de 

que havia uma mudança no processo, todos os professores deveriam se dirigir a unidades 

escolares polo específicas para uma formação.  

Sem maiores esclarecimentos e muito menos sem nenhuma antecedência foi nos 

imposto carregar uma sacola de 12 a 20 livros e receber uma formação que insistimos em 

chamar de IN”formação” que serviu sobretudo para nos ensinar a abrir e decodificar o livro.  
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Formadores de diversas partes do país foram pagos para este fim, com custos de 

hospedagem, alimentação, transporte que já estariam dispensados no formato da jornada 

anterior onde os próprios profissionais dos municípios construiriam coletivamente os projetos, 

planejamentos e ações para serem desenvolvidas ao longo do ano. 

 

2.3 Abandono do Programa Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC)  

 

A Secretaria de Educação, através da Prefeitura, firmou-se parte do Pacto Nacional 

pela Alfabetização. Este é um programa nacional que visa à alfabetização de crianças do 

primeiro ciclo (1º ao 3º ano)  

Em Salvador, a ação que estava em andamento consistia na formação de 

coordenadores pedagógicos, que em 2012 tiveram a experiência no Pacto pela Educação nível 

estadual, agora junto à Universidade. O programa prevê a formação pela Universidade de 46 

profissionais entre professores e coordenadores pedagógicos, servidores público em serviço, 

com foco na alfabetização inicial das crianças. Foi realizada uma seleção dos profissionais 

pela SMED, divulgada tanto no site (ANEXO), quanto em murais da universidade. A partir 

desta formação, estes profissionais realizariam formação, acompanhamento e avaliação com 

todos os professores que atuam no Ciclo I.  

Os recursos para a execução das ações viriam do Governo Federal, cabendo ao 

município a disponibilização dos profissionais e a oferta do espaço para formação in loco.  

Também somente em final de janeiro de 2013 esta notícia foi divulgada à 

Universidade e aos Coordenadores Pedagógicos selecionados. Quais os investimentos que a 

Universidade realizou para estruturar-se ao trabalho? Desperdício de tempo, de recurso 

financeiro?  

 

2.4 Alteração da Matriz Curricular, Carga Horária e Atividade Complementar (AC)  

 

Outro aspecto importante a ser considerado são as alterações postadas em INFORME 

no site da SMED dia 15/02, de que as matrizes que até então alicerçavam a intencionalidade e 

o fazer pedagógico de nossa Rede, serão alteradas dentre outras coisas para a implantação 

Alfa e Beto.  

A lei estabelece o mínimo de 800 horas e ou 200 dias letivos, não há contradição em 

aumentar os dias, desde que a carga horária do professor não ultrapasse a sua jornada de 
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trabalho, mas nesse caso esta pode caracterizar um desgaste à mais à saúde do profissional ao 

longo da jornada.  

Ao fazer isso, obrigatoriamente, a SMED tem que disponibilizar professores 

substitutos para assegurar 30% do tempo do professor para estudos e planejamento.  

A questão é que esse tempo é remunerado por falta de professores substitutos e, para 

cumprir esta determinação, a Prefeitura terá que contratar novos profissionais ou convocar os 

concursados e resolver o impasse em relação a remuneração, na medida que, a retirada dos 

30% implicaria em sua redução nos vencimentos, o que provocaria a alteração do Plano de 

Cargos e Salários, retrocesso grave!!!.  

A alteração no horário de funcionamento das Escolas da Rede Municipal de tempo 

parcial a partir de 1º de abril de 2013, sendo o Turno Matutino das 7h30 às 12h, o Vespertino 

das 13h às 17h30 e o Noturno das 18h às 22h.  

Os professores do EJA enfrentarão o mesmo problema ao sair de escola às 17:30h para 

esta e em outra ás 18:00h é impraticável, isso comprometerá invariavelmente o seu horário de 

descanso e alimentação, resultando em processos de adoecimento.  

Outra questão já observada é o fim da Atividade Complementar Coletiva, embora 

em tese ela já havia acabado por que os professores recebem os 30% de gratificação para 

supostamente fazê-lo em casa. Foi a resistência dos professores que instituiu na informalidade 

as 2h na sexta, que a SMED tenta institucionalizar com essa nova proposta, que ao aumentar o 

tempo pedagógico do aluno, mais precariza o planejamento pedagógico coletivo da escola.  

Em pouco tempo esse sistema entrará em colapso, ou acabam acabará acontecendo 

acordos tácitos na informalidade da cultura escolar perpetuando o faz de conta que se cumpre. 

Porque tudo nos parece inexequível na prática por desconsiderar o diálogo com os 

profissionais da educação que constroem esta Rede.  

Somos educadoras e educadores na cidade do Salvador e defendemos uma Educação 

de Qualidade e para Todos. Esta imposição, chamada Sistema Alfa e Beto, não nos diz 

respeito, não diz respeitos aos mais de 135.000 alunos das escolas municipais desta cidade, 

pois desconsidera o elemento, para nós, central e intrínseco à Educação - a DIVERSIDADE.  

Manifestamos, então, através deste documento repúdio a esta perspectiva 

homogeneizadora do trabalho docente, na qual todos os princípios construídos coletivamente 

ao longo da história da educação deste município, sistematizado nas Diretrizes Pedagógicas, 

seja de forma autoritária retirada como direito dos alunos.  

Nossa ação pedagógica diariamente se afirma na luta cotidiana por condições de 

trabalho, por condições estruturais de funcionamento das escolas: estruturas físicas na maioria 
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das escolas, além da falta de professor e coordenadores pedagógicos, de alimentação escolar, 

de fardamento, de formação, desvalorização do professor e precarização do trabalho dos 

funcionários contratados, pautas essas sempre presentes em diversas denúncias e em 

diferentes instâncias.  

Ao invés do Alfa e Beto, precisamos de condições de trabalho, pois mesmo diante do 

caos da educação municipal de Salvador, em 2012 atingimos, melhor que isso, superamos a 

meta do IDEB prevista para 2014. O argumento de insatisfatório utilizado, precisa 

urgentemente ser revisto, ou sugerido ao MEC a alteração do índice estabelecido, porque nós 

professoras e professores de Salvador cumprimos plenamente o nível da exigência. 

Ressaltamos ainda que isto ocorreu não como objetivo da nossa prática pedagógica, mas 

como expressão da efetividade da mesma.  

 

Salvador, 18 de fevereiro de 2013 

Coletivo de Coordenadoras e Coordenadores Pedagógicos do Município de Salvador 
 

Fonte:http://www.moodle.ufba.br/file.php/12572/textos_por_temas/alfabetizacao/manifestos_

profes_ssa.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.moodle.ufba.br/file.php/12572/textos_por_temas/alfabetizacao/manifestos_profes_ssa.pdf
http://www.moodle.ufba.br/file.php/12572/textos_por_temas/alfabetizacao/manifestos_profes_ssa.pdf
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ANEXO B – Notícias sobre debates do Programa Alfa e Beto 

 

 

Sábado, 23 de Fevereiro de 2013 - 00:00 

 

Acadêmicos promovem debate sobre contratação do Alfa e Beto pela prefeitura 

 

 
 

 

Educadores da Universidade Federal da Bahia (Ufba) entraram na discussão sobre o novo 

programa de alfabetização implementado pela prefeitura de Salvador, o Alfa e Beto, ao custo 

de R$ 12,3 milhões, por meio de dispensa de licitação, alvo de crítica da comunidade escolar 

e do movimento negro, bem como de apuração do Ministério Público. Na próxima segunda-

feira (25), a disciplina Polêmicas Contemporâneas da Faculdade de Educação realizará um 

debate sobre o tema, organizado pelo professor Nelson Pretto, com a participação do vereador 

Hilton Coelho (PSOL), das pesquisadoras em Alfabetização Raquel Nery e Dinéia Sobral e do 

professor Walter Takemoto, que criticou o novo programa em artigo publicado na revista 

Caros Amigos. "Ficamos entristecidos porque todos os professores que participaram do nosso 

curso de especialização 'Tecnologias e Novas Educações' foram realocados para sala de aula e 

todo o projeto de uso de tecnologia nas escolas foi colocado de lado", declarou Nelson Pretto, 

que criticou ainda a forma como a comunidade acadêmica foi notificada sobre a desistência 

do programa utilizado anteriormente, oferecido gratuitamente pelo Ministério da Educação 

(MEC). "Foi muito estranho. Apenas um ofício dirigido à coordenadora do programa 

informou que a prefeitura não faria mais parte. Ficamos sabendo pela imprensa e por alguns 

vereadores. Quero ampliar a discussão sobre a forma como foi feito esse novo contrato", 

opinou. O programa Alfa e Beto também foi criticado por mestres e doutores de Sergipe e do 

Rio Grande do Sul. Teses de doutorado dos acadêmicos Lianna Torres, Sonia de Jesus, 

Fernanda de Souza e Alvaro Hypolito apontam a ineficácia do programa por contradições 

entre proposta e prática, ausência de abordagem enfática da alfabetização e a falta de 

criatividade no ensino, já que o programa vem "fechado". "Houve um esvaziamento de 

responsabilidades por parte do estado, o qual somente financia, e deixa a execução de 

políticas educativas sob a responsabilidade única dos professores para torná-la de boa 

qualidade", diz trecho do trabalho "Políticas educativas e trabalho docente: o caso de um 

programa de intervenção pedagógica no Rio Grande do Sul". Na segunda (25) também, às 

15h, uma reunião entre a APLB-Sindicato e a Secretaria Municipal de Educação decidirá os 

rumos da paralisação dos docentes soteropolitanos. 

 

Fonte: http://www.bahianoticias.com.br/busca/principal/alfa-e-beto.html 
 

http://www.bahianoticias.com.br/noticia/132005-academicos-promovem-debate-sobre-contratacao-do-alfa-e-beto-pela-prefeitura.html
http://www.bahianoticias.com.br/principal/noticia/131922-secretario-defende-alfa-e-beto-e-ataca-professores-039-dia-de-sexta-a-rede-nao-tem-aula-provo-e-comp.html
http://www.bahianoticias.com.br/principal/noticia/131884-silvio-humberto-diz-que-livro-do-programa-alfa-e-beto-tem-citacoes-racistas.html
http://www.bahianoticias.com.br/principal/noticia/131884-silvio-humberto-diz-que-livro-do-programa-alfa-e-beto-tem-citacoes-racistas.html
http://www.bahianoticias.com.br/principal/noticia/131756-hilton-critica-secretaria-de-educacao-por-nao-licitar-contrato-de-r-12-mi-prefeitura-justifica.html
http://www.bahianoticias.com.br/principal/noticia/131756-hilton-critica-secretaria-de-educacao-por-nao-licitar-contrato-de-r-12-mi-prefeitura-justifica.html
http://www.bahianoticias.com.br/principal/noticia/131952-diretora-da-aplb-quer-retratacao-de-secretario-039-culpa-nao-e-nossa-por-falta-de-exito-na-rede-039.html
http://www.bahianoticias.com.br/principal/noticia/131949-educadora-condena-material-da-alfa-e-beto-%E2%80%98racista-machista-e-sexista%E2%80%99.html
http://www.bahianoticias.com.br/principal/noticia/131979-alfa-e-beto-mp-pede-documentacao-e-questiona-039-rompimento-de-pacto-039.html
http://www.bahianoticias.com.br/ckfinder/userfiles/files/Artigos%20e%20Debates.doc
http://www.bahianoticias.com.br/ckfinder/userfiles/files/Artigos%20e%20Debates.doc
http://www.bahianoticias.com.br/ckfinder/userfiles/files/Resenha%20Alfa%20e%20Beto(1).pdf
http://www.bahianoticias.com.br/ckfinder/userfiles/files/Pesquisa%20Alfa%20e%20Beto(1).pdf
http://www.bahianoticias.com.br/principal/noticia/131864-professores-param-por-48h-contra-mudancas-previstas-por-acm-neto.html
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APLB-Sindicato e UFBA aprofundam debate sobre o Alfa e Beto 

 

22 de março de 2013153 Visualizações 

 

A APLB-Sindicato realizou na tarde desta sexta-feira (22), uma reunião com o acadêmico 

Walter Takemoto, da Universidade Federal da Bahia, professores e coordenadores da rede, 

representantes do Conselho Regional de Psicologia, vereadores e assessores parlametares, 

para aprofundar o debate sobre o programa de alfabetização Alfa e Beto, implementado pela 

prefeitura de Salvador, o qual vem sendo alvo de crítica não apenas da comunidade escolar, 

mas de outros setores da sociedade civil, e já está sob apuração do Ministério Público, em 

razão de ter sido adquirido ao custo de R$ 12,3 milhões, por meio de dispensa de licitação. 

Nesta primeira reunião do grupo, ficou definida a realização de um Fórum, com a participação 

de educadores, especialistas e lideranças sindicais para aprofundar o debate sobre o Alfa e 

Beto e acerca da educação que realmente interessa aos educadores e aos alunos das escolas 

públicas de Salvador. 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.aplbmunicipal.org.br/aplb-sindicato-e-ufba-aprofundam-debate-sobre-o-

alfa-e-beto/ 
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ANEXO C – Notícia sobre o Parecer do Programa Alfa e Beto 

 

 

 

Quinta, 11 de Abril de 2013 - 09:30 

 

Promotora aguarda parecer de professores sobre Alfa e Beto: 'De antemão, acho incoerente' 

 

A promotora Rita Tourinho, do Ministério Público Estadual, disse nesta quinta-feira (11) que 

aguarda até o final desta semana um parecer de professores da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal da Bahia (Ufba) sobre o programa Alfa e Beto para decidir se pedirá a 

suspensão do novo sistema, adotado na rede municipal de ensino de Salvador. Alvo de críticas 

de professores, o programa foi contratado por R$ 12,3 milhões – sob dispensa de licitação – e 

segue uma linha de ensino diferente da adotada nas escolas públicas do município. A 

promotora espera a opinião dos técnicos para saber se é incompatível a adoção de duas 

fórmulas educacionais diferentes na mesma rede. “De antemão, acho incoerente. Eu acredito 

que a política educacional cabe a cada gestor. O grande problema é que houve uma adesão do 

município, em 2012, ao programa nacional [Pnaic]. O secretário de Educação, inclusive, era o 

mesmo [João Carlos Bacelar]. Então, é claro que isso tem sido levado em consideração e 

esses aspectos serão avaliados”, disse Tourinho, em entrevista ao programa Acorda pra Vida, 

da Rede Tudo FM 102,5. A promotora destacou que o principal ponto de questionamento é 

justamente a diferença entre o Alfa e Beto e o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa, ao qual a prefeitura aderiu no último ano. “Quanto à contratação, não teria problema 

efetivamente com a não realização de licitação. Estamos dependendo desse parecer do grupo 

de professores, para saber da compatibilidade. Se não existir, essa aquisição pode ser 

completamente desnecessária”, alertou.  

 

 

Fonte: http://www.bahianoticias.com.br/busca/principal/alfa-e-beto.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bahianoticias.com.br/noticia/134672-promotora-aguarda-parecer-de-professores-sobre-alfa-e-beto-039de-antemao-acho-incoerente039.html
http://www.bahianoticias.com.br/principal/noticia/132685-programa-alfa-e-beto-sera-mantido-anuncia-prefeito-039-polemica-foi-criada-pelos-opositores-039.html
http://www.bahianoticias.com.br/principal/noticia/132625-professores-de-salvador-rejeitam-integra-do-programa-alfa-e-beto-e-farao-039-dia-da-devolucao-039.html
http://www.bahianoticias.com.br/principal/noticia/132625-professores-de-salvador-rejeitam-integra-do-programa-alfa-e-beto-e-farao-039-dia-da-devolucao-039.html
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Sexta, 03 de Maio de 2013 - 14:15 

 

 

 
 

MP pede rescisão de contrato e suspensão 'imediata' do programa Alfa e Beto em Salvador 

 

 

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) recomendou ao secretário municipal de Educação, 

João Carlos Bacelar, na tarde desta sexta-feira (3), a rescisão do contrato e a suspensão 

imediata da utilização do programa Alfa e Beto nas escolas administradas pela prefeitura de 

Salvador. Na peça, obtida com exclusividade pelo Bahia Notícias (veja a íntegra aqui), são 

exigidos ainda "a devolução do material adquirido" e "o ressarcimento ao erário de eventuais 

valores pagos". De acordo com a avaliação da promotora Rita Tourinho, uma das autoras da 

ação, há antagonismo entre o conteúdo promovido pelo Instituto Alfa e Beto (IAB), 

contratado por R$ 12,3 milhões, sem licitação, e a metodologia aplicada pelo Ministério da 

Educação. "O que nós verificamos, eu e a promotora Patrícia Medrado, é que existe 

incompatibilidade. O Município não poderia adotar o PNLD [Programa Nacional de Livro 

Didático] e o Pnaic [Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa], através do próprio 

João Carlos Bacelar, em novembro de 2012, e agora contratar o Alfa e Beto. Nós temos 

estudos realizados por profissionais capacitados, da Faculdade de Educação da Universidade 

Federal da Bahia [Ufba], que comprovam a incompatibilidade entre os dois sistemas. A 

adoção desse programa gera um grande prejuízo econômico ao Município", avaliou a 

promotora, em entrevista ao BN. Rita Tourinho avisa que, caso a prefeitura não acate a 

recomendação do MP-BA em até cinco dias úteis, o MP-BA ingressará com uma ação na 

Justiça contra a secretaria. Contestado por pedagogos e movimentos sociais (ver aqui, aqui, 

aqui, aqui, aqui e aqui também) o programa Alfa e Beto é acusado de propagar materiais de 

conteúdo discriminatório. Em nota enviada ao BN, Bacelar disse não ter sido "formalmente 

notificado da recomendação", mas se comprometeu em "analisar os termos da manifestação 

do MP".  

 

 

Fonte: http://www.bahianoticias.com.br/busca/principal/alfa-e-beto.html 

 

 

 

 

 

http://www.bahianoticias.com.br/noticia/135896-mp-pede-rescisao-de-contrato-e-suspensao-039imediata039-do-programa-alfa-e-beto-em-salvador.html
http://www.bahianoticias.com.br/ckfinder/userfiles/files/03052013_alfa_e_beto_rescisao_mpba.doc
http://www.bahianoticias.com.br/principal/noticia/134672-promotora-aguarda-parecer-de-professores-sobre-alfa-e-beto-039-de-antemao-acho-incoerente-039.html
http://www.bahianoticias.com.br/principal/noticia/131949-educadora-condena-material-da-alfa-e-beto-%E2%80%98racista-machista-e-sexista%E2%80%99.html
http://www.bahianoticias.com.br/principal/noticia/131884-silvio-humberto-diz-que-livro-do-programa-alfa-e-beto-tem-citacoes-racistas.html
http://www.bahianoticias.com.br/principal/noticia/132732-alfa-e-beto-oferece-r-200-mil-para-prefeitos-aplb-e-vereador-criticam-039-mercantilizacao-039.html
http://www.bahianoticias.com.br/principal/noticia/132685-programa-alfa-e-beto-sera-mantido-anuncia-prefeito-039-polemica-foi-criada-pelos-opositores-039.html
http://www.bahianoticias.com.br/principal/noticia/132756-professores-protestam-contra-programa-alfa-e-beto-enquanto-prefeito-assina-decreto.html
http://www.bahianoticias.com.br/principal/noticia/133474-hilton-diz-que-contratacao-de-alfa-e-beto-viola-lei-organica-e-pede-providencias-ao-mp.html
http://www.bahianoticias.com.br/principal/noticia/131922-secretario-defende-alfa-e-beto-e-ataca-professores-039-dia-de-sexta-a-rede-nao-tem-aula-provo-e-comp.html
http://www.bahianoticias.com.br/principal/noticia/132625-professores-de-salvador-rejeitam-integra-do-programa-alfa-e-beto-e-farao-039-dia-da-devolucao-039.html
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Quinta, 18 de Abril de 2013 - 20:40 

 

 
 

Programa Alfa e Beto foi rejeitado pela maioria das escolas de Salvador, diz APLB 

 

Os professores da Rede Municipal de Ensino de Salvador aprovaram, nesta quinta-feira (18), 

a proposta de pauta de reivindicações da categoria, que propõe reajuste linear no percentual de 

10% para o Magistério e a manutenção do Piso Salarial Nacional, além da estrutura da tabela 

salarial que dá início à Campanha Salarial 2013. Além das reivindicações salariais, a pauta 

contém pleitos com relação às condições de trabalho, plano de carreira, convocação de eleição 

para gestores, assistência à saúde e o cumprimento integral do acordo assinado com a 

Secretaria Municipal de Educação (Smed), referente à proposta pedagógica da rede municipal. 

Durante os informes, a diretora da APLB Elza Melo afirmou que o relatório divulgado pela 

Smed informa que a maioria das escolas da capital baiana rejeitou o programa Alfa e Beto. 

Segundo a diretora Marilene Betros, a luta para impedir o uso do material didático, contratado 

por R$ 12,3 milhões com dispensa de licitação e considerado racista e sexista, além de ser 

inadequado pedagogicamente, continua e o Ministério Público já foi acionado pela entidade 

para tratar da questão. Já a proposta da agenda de atividades para a greve nacional, que 

acontecerá nos próximos dias 23, 24 e 25 de abril, também foi aprovada. No dia 23 de abril 

uma manifestação será realizada na Praça Municipal. Os docentes pretendem distribuir um 

manifesto à população e outro aos gestores municipais, Ministério Publico, Conselho 

Municipal de Educação e imprensa com às reivindicações da categoria.  

 

 

 

Fonte: http://www.bahianoticias.com.br/busca/principal/alfa-e-beto.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bahianoticias.com.br/noticia/135098-programa-alfa-e-beto-foi-rejeitado-pela-maioria-das-escolas-de-salvador-diz-aplb.html


295 
 

Quarta, 06 de Março de 2013 - 00:00 

 

 

Professores de Salvador rejeitam íntegra do programa Alfa e Beto e farão 'Dia da 

Devolução' 
 

 

 
 

 

Os professores da Rede Municipal de Ensino avaliaram as contrapropostas apresentadas pela 

Secretaria de Educação de Salvador (Smed), em assembleia realizada na tarde desta terça-

feira (5), e optaram, entre outros pontos, pela rejeição completa do programa Alfa e Beto. Os 

trabalhadores fizeram uma paralisação de 48h no mês passado em oposição às mudanças 

implementadas pela gestão do prefeito ACM Neto (DEM). O projeto contratado pela 

prefeitura soteropolitana por R$ 12,3 milhões, com dispensa licitação, havia sido posto pela 

Smed como alternativa, após polêmica de que o material possuía conteúdo racista e sexista, 

além de ser inadequado pedagogicamente. “É importante que a secretaria entenda que não 

basta dizer que o método vai ser optativo e que os professores podem escolher. A categoria já 

escolheu e é a rejeição do Alfa e Beto”, avisou Marilene Betros, diretora do departamento 

jurídico da APLB-Sindicato, em entrevista ao Bahia Notícias. Segundo ela, o Ministério 

Público Estadual, que já pediu a documentação, deve investigar a contratação do programa e 

exigir que o Executivo responda pela adoção da medida. Entre os tópicos tratados no 

encontro, ficou acertado também que até o final de março será encaminhado à Secretaria 

Municipal de Gestão (Semge) uma solicitação de contratação de novos coordenadores e 

professores. Outra questão aprovada na assembleia é a de que a APLB e a administração 

municipal passarão a discutir o retorno da execução de programas que tiveram êxito no setor, 

mas foram ignorados com a implementação do Alfa e Beto. Os docentes cobram ainda uma 

retratação pública do secretário João Carlos Bacelar por ter declarado que não há aulas na 

escolas administradas pela prefeitura às sextas-feiras. Na próxima quinta (7), às 10h, na sede 

da pasta, os professores devolverão os livros do programa ao secretário, em um ato público 

denominado "Dia da Devolução". A reportagem tentou contato com Bacelar para indagá-lo 

sobre o destino do convênio e dos R$ 12,3 milhões, em virtude do não uso do material 

contratado, mas as ligações não foram atendidas. 

 

 

 

 

 

http://www.bahianoticias.com.br/noticia/132625-professores-de-salvador-rejeitam-integra-do-programa-alfa-e-beto-e-farao-039dia-da-devolucao039.html
http://www.bahianoticias.com.br/noticia/132625-professores-de-salvador-rejeitam-integra-do-programa-alfa-e-beto-e-farao-039dia-da-devolucao039.html
http://www.bahianoticias.com.br/principal/noticia/132581-039-os-milhoes-gastos-nao-tem-retorno-039-diz-diretora-da-aplb-sobre-proposta-de-bacelar-para-alfa.html
http://www.bahianoticias.com.br/principal/noticia/131878-programas-sao-baseados-em-039-evidencias-cientificas-internacionalmente-reconhecidas-039-diz-institu.html
http://www.bahianoticias.com.br/principal/noticia/131864-professores-param-por-48h-contra-mudancas-previstas-por-acm-neto.html
http://www.bahianoticias.com.br/principal/noticia/131922-secretario-defende-alfa-e-beto-e-ataca-professores-039-dia-de-sexta-a-rede-nao-tem-aula-provo-e-comp.html
http://www.bahianoticias.com.br/principal/noticia/131922-secretario-defende-alfa-e-beto-e-ataca-professores-039-dia-de-sexta-a-rede-nao-tem-aula-provo-e-comp.html
http://www.bahianoticias.com.br/principal/noticia/131756-hilton-critica-secretaria-de-educacao-por-nao-licitar-contrato-de-r-12-mi-prefeitura-justifica.html
http://www.bahianoticias.com.br/principal/noticia/132005-academicos-promovem-debate-sobre-contratacao-do-alfa-e-beto-pela-prefeitura.html
http://www.bahianoticias.com.br/principal/noticia/131884-silvio-humberto-diz-que-livro-do-programa-alfa-e-beto-tem-citacoes-racistas.html
http://www.bahianoticias.com.br/principal/noticia/131949-educadora-condena-material-da-alfa-e-beto-%E2%80%98racista-machista-e-sexista%E2%80%99.html
http://www.bahianoticias.com.br/ckfinder/userfiles/files/Artigos%20e%20Debates.doc
http://www.bahianoticias.com.br/principal/noticia/131979-alfa-e-beto-mp-pede-documentacao-e-questiona-039-rompimento-de-pacto-039.html
http://www.bahianoticias.com.br/principal/noticia/131922-secretario-defende-alfa-e-beto-e-ataca-professores-039-sexta-a-rede-nao-tem-aula-provo-e-comprovo-03.html
http://www.bahianoticias.com.br/principal/noticia/131922-secretario-defende-alfa-e-beto-e-ataca-professores-039-sexta-a-rede-nao-tem-aula-provo-e-comprovo-03.html
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ANEXO D – Notícia sobre o protesto contra o Programa Alfa e Beto 

 

 

Sex, 08/03/2013 às 00:06 | Atualizado em: 08/03/2013 às 00:17  

 

Professores devolvem livros do Alfa e Beto 
Meire Oliveira  

 

+ 

 
Os livros foram levados pelos manifestantes e espalhados na área externa da 

secretaria em Brotas 

 

 

No protesto denominado 'Dia da Devolução', cerca de 300 professores da rede 

municipal de ensino devolveram o material do programa Alfa e Beto, adotado pela gestão 

municipal. As bolsas, com média de 17 livros, foram entregues na Coordenadoria de Ensino e 

Apoio Pedagógico, na sede Secretaria Municipal da Educação na manhã de quinta-feira, 7. 

A justificativa da manifestação, organizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em 

Educação do Estado da Bahia (APLB- Sindicato), é que o programa não responde a questões 

pedagógicas e tem textos com conteúdos racistas. 

O primeiro texto que chamou atenção dos educadores foi "As bonecas de Fernanda", 

contido no manual do professor 'Para ler com fluência" (veja trecho ao lado). "Se a boneca 

bonita tem olhos azulados e cabelo loiro, a que não é assim é feia. Trazendo para a nossa 

realidade, a feia é negra e tem o cabelo crespo", explicou a diretora de Educação da APLB 

Jacilene Nascimento. 

Interpretação - Além da questão racial, a abordagem religiosa também foi apontada 

como mais um erro do sistema, por conta da ênfase de textos católicos. No entanto, o 

secretário João Carlos Bacelar rebate. 

"Li os textos e vi que não são racistas, sexistas ou focam só o catolicismo. São textos 

literários, escritos na época de determinados costumes. Precisam ser interpretados com a 

atualidade", disse o titular, que se reuniu com os manifestantes e assinou o protocolo de 

entrega dos kits. 

"Qualquer pessoa com o mínimo de envolvimento com a causa vai enxergar 

claramente o racismo nesse texto. Só não conhecendo o público da rede para achar que esse 

conteúdo não vai afetar a autoestima dos alunos", afirma o presidente da Comissão de 

Educação, Esporte e Lazer da Câmara de Vereadores, Sílvio Humberto. 

Na reunião do grupo, na quarta, 6, foi decidido que uma sessão especial, até o final 

deste mês, irá discutir a situação da rede, além de uma resolução suspendendo o uso do 

programa. 
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A violência é identificada em duas vertentes. A primeira, no enunciado da questão V, 

do 'Diagnóstico de leitura e escrita': Ontem aconteceu um acidente envolvendo uma moto, 

uma bicicleta e uma família. Só você viu. Escreva essa notícia. "É um reforço à realidade 

violenta que boa parte dos alunos já vivencia", ponderou o também educador e fundador do 

Instituto Cultural Steve Biko, Sílvio Humberto. 

"Em outra passagem violenta, as meninas apanham dos garotos e depois perdoam. Isso 

vai de encontro ao combate à violência contra a mulher, além da conformidade com a 

situação", afirmou a diretora de Educação da APLB-Sindicato. 

 

Autonomia - Além de não concordar que o conteúdo seja inadequado, o secretário ressalta 

que não houve perda de autonomia. "O professor tem o dever de estimular a consciência 

crítica e usar o material da melhor forma. Ele só é obrigatório nas turmas de realfabetização, 

por falta de outra opção. Mais de 15 mil alunos do 3º ao 5º ano não são alfabetizados", disse 

ele ao explicar que do 1º ao 5º ano pode usar o método anterior. 

O secretário também informou que a rede de ensino será avaliada bimestralmente a 

partir de maio deste ano por uma consultoria externa. Com relação ao investimento superior a 

R$ 12 milhões - com dispensa de licitação - o titular da pasta afirmou que o valor não foi 

pago. 

"Vai depender da adesão. O total é para atender 130 mil alunos e engloba várias etapas 

como capacitação e material. A quantia por aluno/ano é de R$ 118". O caso está sendo 

apurado pela promotora Rita Tourinho, do Ministério Público Estadual, que deve se 

pronunciar no final deste mês. 

 

Melhoria - Ainda segundo o secretário, o programa tem como meta um ensino de melhor 

qualidade. "É uma ferramenta de melhor desempenho por um sistema estruturado", disse 

Bacelar. Segundo ele, o IAB já foi adotado 700 municípios no País, alfabetizando mais de 1 

milhão de crianças. 

Já a diretora da APLB lamenta que "experiências exitosas locais, como as das escolas 

Suzano Weslei (Boca do Rio) e Parque São Cristóvão não receberam investimento para 

ampliação na rede". 

 

Fonte: http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1489116-professores-devolvem-livros-

do-alfa-e-beto 
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ANEXO E – Parecer da Escola de Enfermagem da UFBA 
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ANEXO F – E-mail da Secretaria de Educação 
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ANEXO G – Programa da Jornada Pedagógica 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Agenda Pedagógica SECULT, 2010 (registro nosso) 
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ANEXO H – Notícia sobre o incêndio da Secretaria Municipal de Educação 

 

Qui, 03/01/2013 às 23:46 | Atualizado em: 04/01/2013 às 00:39  

 

Incêndio destrói prédio da Secretaria Municipal da Educação 

Da Redação, com informações de Lucas Cunha, Jornal A Tarde 

 

 
 

Um incêndio atingiu, na noite desta quinta-feira, 3, o prédio da Secretaria Municipal 

da Educação, no Engenho Velho de Brotas, em Salvador. De acordo com o titular da pasta, 

João Carlos Bacelar - que esteve no local junto com o prefeito ACM Neto, acompanhando o 

trabalho dos Bombeiros -, a principal preocupação da prefeitura é com a matrícula dos 

estudantes da rede, que começa na próxima semana. 

No entanto, segundo informações do chefe da Agência Geral de Comunicação 

(Agecom), Roberto Messias, o processo não será prejudicado porque é realizado online. "A 

maior perda é o patrimônio, um prédio do início do século XIX", lamentou Bacelar, 

informando ainda que no prédio atingido fica guardada pouca documentação da secretaria. 

O material está, em grande parte, conforme disse, em um prédio anexo, que não foi 

atingido pelo fogo. "Boa parte já está em meios eletrônicos e em backup. No prédio 

incendiado, estão processos recentes, administrativos, financeiros e disciplinares", informou. 

Três viaturas do Corpo de Bombeiros atuaram no prédio. 

O prefeito ACM Neto preferiu não dar nenhum prognóstico sobre as causas do 

incêndio e disse que vai aguardar o trabalho da polícia para saber o que ocasionou a situação. 

Nesta sexta-feira, às 9h, prefeito e secretariado se reúnem no prédio anexo da secretaria para, 

entre outras coisas, definir como serão acomodados os funcionários da pasta. O prefeito quer 

principalmente que os alunos da rede municipal não tenham prejuízo. "Todo o esforço será 

feito neste sentido", disse o assessor Roberto Messias. 

O incêndio, que começou por volta das 22h, teria sido identificado por um segurança 

do Solar Boa Vista, que fica atrás do prédio da secretaria. Ao perceber a situação, o vigilante 

acionou o Corpo de Bombeiros. Segundo moradores da região, o fogo podia ser avistado à 

distância, em bairros vizinhos. Não há informações sobre feridos. 

 

Fonte: http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1476269-incendio-destroi-predio-da-

secretaria-municipal-da-educacao 
 

 

 

 

 

http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1476269-incendio-destroi-predio-da-secretaria-municipal-da-educacao
http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1476269-incendio-destroi-predio-da-secretaria-municipal-da-educacao
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ANEXO I – Nota jornalística 

 

 

Atualizado: 22.02.2013, 14:36:06  

 

MPF acusa ex-secretário de Educação de causar prejuízo de mais de R$ 11 

milhões à Prefeitura 

 

Envolvidos são acusados de favorecer empresa em contratação, se utilizando de recursos do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (Fundeb)  

 

Da Redação 
 

O ex-secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Salvador, Carlos Soares, irá 

responder a um processo de improbidade administrativa junto ao Ministério Público Federal 

(MPF-BA). De acordo com o órgão, o ex-gestor é acusado de cometer irregularidades em 

quatro contratos de licitação utilizando recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (Fundeb). A investigação do MPF-BA estima que as ações do ex-secretário 

causaram um prejuízo de mais de 11 milhões de reais ao município. 

Além do ex-secretário, também foram acusados a ex-assessora-chefe da Secult, uma 

editora de livros e o ex-sócio da empresa. Os contratos foram firmados através da Secult entre 

o município de Salvador e uma editora de livros para a execução do Programa Cidade 

Educadora, que aplica livros da coleção de mesmo para alunos do 1º ao 5º ano do ensino 

fundamental nas escolas municipais com acompanhamento pedagógico de alunos e 

professores, além da prestação de serviços de apoio. 

Somente entre os anos de 2008 e 2010, o MPB-BA calculou que os cofres públicos 

sofreram um prejuízo de mais de R$ 84 milhões. Os envolvidos são acusados de cometer 

diversas irregularidades, entre elas a de dar tratamento privilegiado à empresa, negar 

publicidade a atos oficiais e de não exigir licitação ao firmar os contratos entre o município de 

Salvador e a editora, além de adquirir mercadorias em excesso.   

Ainda de acordo com o órgão, durante o processo foram apresentadas justificativas 

técnicas vagas e imprecisas para contratação da empresa, alémd e se verificar a ausência de 

pesquisa de preço de produtos similares. Durante a investigação também foi comprovado que 

o município firmou o primeiro contrato com a editora nos mesmos termos em que foi 

proposto, acatando objeto contratual, preço e outras condições estabelecidas por ela, sem 

impor restrições nem realizar uma contraproposta, mesmo tratando-se de uma aquisição com 

valores altos e de caráter continuado. 

O procurador da República, Vladimir Aras, e a promotora de Justiça Rita Tourinho 

afirmam na ação que a contratação da editora estava preordenada pelos representantes da 

Secult antes mesmo do fim dos processos devidos.  

Ao invés de convocar empresas que poderiam apresentar soluções educacionais 

compatíveis com a política de alfabetização e letramento do município, o ex-secretário e a ex-

assessora-chefe da Secult decidiram negociar exclusivamente com a editora, sem qualquer 

menção a contatos com outras empresas do ramo educacional.  

Ao rejeitar as contas da Prefeitura de Salvador relativas ao exercício de 2009, o 

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia também questionou a dispensa de 

licitação na compra dos livros didáticos da empresa.  

Entre as irregularidades cometidas também está o fato do ex-secretário de Educação 

determinar em 2010 a compra de quatro mil livros a mais da série amarela, aplicada nas 

escolas, tendo em vista que exemplares do livro comprados em 2009 estavam sobrando, além 
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do fato da quantidade de alunos matriculados ter diminuído em relação aos dois anos 

anteriores.  

Estima-se que dos 11,3 milhões de reais de prejuízos que a Educação de Salvador 

sofreu com as irregulares cometidas pelos acusados, cerca de oito milhões sejam 

consequência da compra excessiva e injustificada de livros em 2008. Aproximadamente 3,4 

milhões de reais correspondem à sobra de livros decorrentes de estoque desnecessário em 

2010. 

O Ministério Público Federal (MPF-BA) pediu a condenação da empresa, do ex-

secretário Carlos Soares, da ex-assessora-chefe da Secult e do ex-sócio da editora tendo em 

vista as sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa (art.12, II e III, da Lei n. 

8.429/92).  

Se condenados, os réus ficam sujeitos ao ressarcimento integral do dano, a perda dos 

bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, a perda da função pública, a suspensão 

dos direitos políticos, o pagamento de multa civil e a proibição de contratar com o poder 

público e dele receber benefícios fiscais e creditícios por períodos determinados pelo 

Judiciário.   

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/mpf-acusa-ex-secretario-de-educacao-

de-causar-prejuizo-de-mais-de-r-11-milhoes-a-prefeitura/ 

 

http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/mpf-acusa-ex-secretario-de-educacao-de-causar-prejuizo-de-mais-de-r-11-milhoes-a-prefeitura/
http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/mpf-acusa-ex-secretario-de-educacao-de-causar-prejuizo-de-mais-de-r-11-milhoes-a-prefeitura/
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ANEXO J – Histórico do Projeto Pacto pela Educação 

 

 
 

                     FORMAÇÃO DE PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

1 - HISTÓRICO PACTOS ESTADUAL E NACIONAL 

                       2011 – 2012 – PACTO ESTADUAL 
 

O Pacto pala Educação é uma parceria do Governo do Estado com os Municípios para 

alfabetizar as crianças das redes públicas até oito anos de idade e extinguir o analfabetismo. 

Em 2011 o município de Salvador aderiu ao Programa que teve início nas escolas em 2012. 

Para tanto, foram asseguradas ações de formação e acompanhamento a 100% dos professores e 

Coordenadores Pedagógicos com atuação nas classes de 1º ano de escolarização, bem como a 

distribuição de Kits e material de apoio didático para alunos e professores. 

Esta ação demandou o envolvimento e a colaboração de todos: escola, CREs e demais 

Coordenações da SECULT na busca de soluções para a questão da alfabetização dos alunos da Rede 

Municipal, problema este que a SECULT vem ao longo dos anos envidando esforços para sanar mais 

que, no entanto ainda se fazia presente através do alto número de alunos que concluíam o 1º ano de 

escolarização sem a construção da base alfabética. 

Desta forma, o Pacto pela Educação, através de sua orientação metodológica pautada no 

Alfabetizar Letrando representa uma importante ferramenta para auxiliar os profissionais envolvidos 

no processo de ensino e aprendizagem das crianças nesta faixa etária a construírem as competências e 

habilidades necessárias para o seu desenvolvimento. 

  

PACTO PELA EDUCAÇÃO: ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

 

As atividades foram organizadas em três eixos: 1) Formação dos Formadores Municipais 2) 

formação / acompanhamento dos professores alfabetizadores e coordenadores pedagógicos e 3) 

distribuição de material.  

 

Eixo 1 – Formação dos Formadores Municipais  

 

A formação dos 29 formadores municipais que acompanharam o Pacto nas Coordenadorias 

Regionais de Ensino ficou sob a responsabilidade da equipe estadual, foram realizados encontros de 

formação de março novembro e criado um ambiente virtual de aprendizagem onde a equipe municipal 

poderia postar atividades, relatórios de acompanhamento, bem como tirar dúvidas com os formadores 

estaduais. Foram 112 horas de formação presencial e 88 horas a distância totalizando 200 horas de 
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formação. Durante as formações eram ministradas orientações sobre a aplicação da proposta 

metodológica “Alfabetizar Letrando” e sobre a utilização do referido material junto aos professores e 

alunos.  

Foi criado também um grupo interno de estudos dos formadores municipais através do qual 

foram realizados 05 encontros com 8 horas de duração cada, onde foram discutidos temas relacionados 

a alfabetização, e aprofundadas questões referentes as dúvidas apresentadas pelos professores na 

aplicação da proposta. 

 

 

 

Eixo 2 – Formação / acompanhamento dos professores alfabetizadores e coordenadores 

pedagógicos 

  

A formação dos professores alfabetizadores foi realizada pelos formadores municipais em 

pólos regionalizados.  Ao longo do ano foram ministradas 100 horas de formação abrangendo as 4 

etapas da proposta. 

As formações eram estruturadas em atividades que voltavam-se para os grupos de estudo, 

fundamentações teóricas, oficinas, discussões, troca de experiências, planejamentos e avaliações 

constantes que representaram um expressivo ganho para todos, tanto no aprofundamento dos 

conhecimentos como na efetivação da proposta em sua prática. Os temas estudados e discutidos nas 

formações estavam relacionados ao processo de alfabetização e letramento, indo desde aos níveis 

conceituais de escrita, hipótese de leitura, agrupamento produtivo, gêneros textuais, jogos linguísticos, 

habilidades, pareceres descritivos até a arte de ler e contar histórias. Também eram realizadas 

vivências das etapas da proposta com a participação dos professores e coordenadores, bem como 

análise dos quadros didáticos. 
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Foi promovido no dia 28 de agosto de 2012 um encontro entre os professores alfabetizadores 

da Rede Municipal e as autoras Amália Simonetti e Cilvia Queiroz, elaboradoras do material 

pedagógico de suporte ao Programa Pacto pela Educação que foi utilizado por alunos e professores nas 

salas de aula. O evento foi realizado com o objetivo de dar aos professores municipais a oportunidade 

de dialogar com as autoras, esclarecer dúvidas, aprofundar o entendimento sobre a proposta 

metodológica - Alfabetizar Letrando, bem como trocar experiências com a equipe do Estado do Ceará 

idealizadora do programa e que vem obtendo resultados positivos na alfabetização das crianças das 

escolas públicas. 

Estiveram presentes 250 professores atuantes nas Classes de 1º ano com representações de 

todas as Regionais, Coordenadores Pedagógicos, formadores estaduais e municipais  e técnicos da 

SECULT. 
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Eixo 3 – Distribuição de material 

Foram distribuídos os materiais abaixo relacionados para dar suprote a aplicação da proposta 

metodológica do pacto nas escolas municipais: 

● Kit do professor com: Proposta Metodológica Alfabetizar Letrando e Kit do aluno. 

● Kit do aluno com: Livro de Leitura Parece mas... não é...; Caderno de Atividades; Conjunto 

de Fichas; Conjunto de Cartelas e Cartazes 

 

Dados: 

ESCOLAS 335 

PROFESSOR 478 

COORDENADOR 231 

TURMAS 737   

ALUNO 20.000 

FORMADORES 29 

 

2013 - PNAIC 
 

O Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC 

 

– Programa que visava assegurar a alfabetização das crianças até ao final do 3º ano do 

ensino fundamental – aos oito anos de idade. 

– Ações: conjunto integrado de materiais e referências curriculares e pedagógicas que 

contribuem para a alfabetização e o letramento, tendo como eixo principal a formação 

continuada dos Professores alfabetizadores. Estas ações apoiaram-se em quatro eixos de 

atuação 

– Formação Continuada de Professores Alfabetizadores; 

– Materiais Didáticos e Pedagógicos; 

– Avaliações; 

– Gestão, Controle Social e Mobilização 
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Formação Continuada 

 

A formação Continuada foi ministrada pelos Orientadores de Estudo que forão 

formados pela UFBA. O curso para os professores alfabetizadores foi ofertado de março a 

dezembro de 2013. Os Professores Alfabetizadores receberam bolsas de estudo para participar 

e se dedicar às atividades de formação. Para tanto, deveriam estar atuando no Ciclo de 

alfabetização e cadastrados no CENSO. A certificação foi feita pela UFBA. 

Iniciado em Salvador em março de 2013 com a formação de 40h para os 

Orientadores de Estudos Ministrada pela UFBA. 

 

Números: 

 

 Adesão 207 escolas 

 41 Orientadores de Estudos  

 41 turmas distribuídas em 11 pólos regionalizados 

 960 professores alfabetizadores cadastrados no SISPACTO 

 Mais de 25.000 alunos beneficiados 

 

Os materiais didáticos foram encaminhados pelo MEC e chegaram gradativamente as 

escolas municipais. Foi consolidada a implantação do “cantibnho de leitura” construído com 

as obras literárias complementares enviadas em todas as salas de 1°, 2º e 3º ano das 207 

escolas que aderiram ao programa. 

 

No tocante a formação continuada, foram executadas as seguintes ações: 

  

 07 seminários com Orientadores de Estudos já realizados pela a UFBA de março a 

outubro (01 de 40h, 04 de 24h,  01 de 16h e 01 de 8h), totalizando 160 h de formação. 

 40h de formação a distância para Orientadores dirigidas pela UFBA 

 09 reuniões de 8h para  alinhamento e planejamento das ações (CENAP) de março a 

novembro, totalizando 72 horas.  

 08 sábados de formação com 8h cada para professores em 11 pólos regionalidados de 

maio a dezembro.  

 56h de formação a distância para professores alfabetizadores dirigidas pela UFBA. 

Totalizando 120 h de formação para professores alfabetizadores. 

 1 Seminário de 8h com professores alfabetizadores realizado pela UFBA com turmas 

simultâneas nos Hotéis Fiesta e Gran Hotel stella Maris no dia 18/11/13. 
 

DEZEMBRO DE 2014 A ABRIL DE 2015 - PNAIC 

A formação, realizada por 38 orientadores de estudos, foi ministrada em 11 polos de 

formação: Itapuã, Liberdade, Cidade Baixa, São Caetano, Subúrbio I, Subúrbio II, Pirajá, Cajazeiras, 

Orla, Cabula e Centro.  

 

Partícipes: 
Total de Orientadores de Estudo: 38 

Total de Professores Alfabetizadores: 1057 

Total de Classes do Ciclo de Alfabetização e Multisseriada: 1622 turmas de 1º ao 3º (480 1º ano / 485 

2º ano / 657 3º ano) 

Total de Alunos Alfabetizandos: 36.480 alunos 
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ETAPA- Matemática e consolidação LP 

CH - 120h presenciais e 40h à distãncia, 

Os encontros foram realizados em 11 polos, acompanhando a organização da Rede Municipal 

que é formada por 11 Gerências Regionais, com escolas agrupadas pelas regiões da cidade. Para cada 

encontro foi preservada uma estrutura básica contemplando as atividades estruturantes - leitura deleite, 

rotina e planejamento compartilhado, a construção / utilização dos cantinhos de leitura e matemática, 

análise do livro didático à luz dos Direitos de Aprendizagem e das Habilidades previstas nos Diários 

de Classe utilizados na Rede Municipal de Salvador e a construção / experimentação de sequências 

didáticas. Cada equipe de orientadores por polo analisou e definiu alterações necessárias considerando 

a realidade local dos professores visando dinamizar os processos de aprendizagens individuais e 

coletivos. Todas as agendas de formação foram cumpridas, com encontros iniciados às 8h e 

finalizados ás 17h. 

 

JULHO A DEZEMBRO DE 2015 – INTEGRAÇÃO PACTO ESTADUAL E PNAIC 
 

Adesão ao programa para autuação junto aos Coordenadores Pedagógicos. Além da 

Coordenadora Local, a ação contou com a atuação de 12 Coordenadores Multiplicadores que 

trabalharam em duplas, ministrando a formação em 06 polos: 

 

Nº COORDENADOR MULTIPLICADOR POLO DE ATUAÇÃO 

01 Adriane Costa Moreira Cabula / Pirajá 

02 Suzana Martins Cabula / Pirajá 

03 Ana Claudia de Souza Fernandes Liberdade / São Caetano 

04 Mariana Santos de Jesus Liberdade / São Caetano 

05 Bruna Rodrigues Braga Itapuã 

06 Denize Reimão de S. Nadyer Itapuã 

07 Neilton Batista Sena Centro / orla 

08 Saionara de Oliveira Freire Centro / orla 

09 Ana Cristina Couto Santos da Silva Subúrbio I / Subúrbio II 

10 Jussiara Pinheiro Vieira Subúrbio I / Subúrbio II 

11 Sirlaine Pereira Nascimento dos Santos Cajazeiras 

12 Sidneia Coelho da Silva Cajazeiras 

 

 

OBJETIVO: Tematização da prática do Coordenador Pedagógico e o resgate e o alinhamento das 

práticas e estratégias utilizadas pelos coordenadores em seu cotidiano. 

 

Partícipes: 
Total de escolas participantes: 253 

Total de Coordenadores Pedagógicos atendidos na formação: 269 

Cerca de 1.500 professores e 70.000 alunos beneficiados 

 

CH: 80h presenciais e 80h á distância totalizando 160h. 
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ANEXO K – Programas do IAB 

 

 
 

 

O Decreto Municipal Nº 23.774 de 02 de janeiro de 2013 determina para a Secretaria 

Municipal da Educação a elaboração do Programa Municipal para Alfabetização na Idade 

Certa, abrangendo dentre outros componentes, treinamento de professores, disponibilização 

de material especial para o processo de alfabetização, avaliações periódicas destinadas a 

medir o desenvolvimento do alunado e, quando necessário, a criação de classes especiais. 

Diante do exposto, a Secretaria Municipal da Educação, buscando atender as 

demandas acima citadas, adquiriu em 2013, os programas do Instituto Alfa e Beto - IAB: 

Alfabetização, Séries Iniciais Ensino Estruturado e Prova Brasil como forma de estabelecer 

uma política municipal para alfabetização e elevação do nível de desempenho acadêmico dos 

alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental. 

 

Programas do IAB 
 

Os Programas do IAB fazem parte de um Sistema Estruturado de Ensino que baseia 

sua proposta pedagógica na concepção do conceito de educação pautado em evidências. Para 

a Rede Municipal de Ensino de Salvador foram ofertados os Programas: 

 

1. Programa Alfa e Beto de Alfabetização  
 

O Programa Alfa e Beto de Alfabetização é um programa estruturado de ensino 

destinado a alfabetizar crianças e se baseia nos princípios da Ciência Cognitiva da Leitura, 

utilizando o método metafônico para o ensino das competências centrais de alfabetização: a 

decodificação e a fluência. 

 

2. Sistema Estruturado de Ensino (2º ao 5º ano do Ensino Fundamental) 
 

No Programa Estruturado de Ensino há uma consistência entre os objetivos, o 

programa de ensino, a proposta pedagógica, os materiais, métodos, instrumentos de avaliação 

e mecanismos de apoio ao professor. 
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3. Revisão Prova Brasil 
 

Trata-se de um programa intensivo de preparação para a Prova Brasil que inclui dois 

componentes: 

● Revisão dos conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática de 2º, 3º e 4º anos do 

Ensino Fundamental I 

● Ensino dos conteúdos do segmento que está trabalhando com o Programa de Revisão 

(4º ou 5º ano), com base no Programa de Ensino Estruturado.  

 

4. Alfabetização Especial Intensiva 
 

O Programa Intensivo de Alfabetização destina-se a alunos do 2º ao 5º ano que ainda 

não foram alfabetizados. O foco do programa é ensinar ao aluno as competências centrais da 

alfabetização, a 

 

Encontros Pedagógicos da Operação Salvador Alfabetiza 

 

A Operação Salvador Alfabetiza foi instituída pelo Decreto Municipal nº 23.810 de 

2013. Os encontros pedagógicos estabelecidos pelo Decreto para os professores e 

coordenadores pedagógicos envolvidos na implantação do Sistema Estruturado Alfa e Beto e 

do Projeto de Alfabetização Especial foram compostos de 2 etapas: encontros presenciais e à 

distância que juntos compuseram a carga horária de 160 horas realizadas durante o ano letivo 

de 2013.  

As 160 horas foram divididas entre 64 presenciais distribuídas em 8 encontros mensais 

de 8 horas, de maio à dezembro e realizados em pólos regionalizados pelos supervisores e 

coordenadores formadores. As 96 horas a distância realizadas no espaço virtual moodle, 

foram distribuídas entre os 7 meses de junho à dezembro de 2013, com o apoio de tutor 

formador.  

A Secretaria Municipal da Educação SMED promoveu o curso “Alfabetização e 

Sistema estruturado de Ensino”, com o objetivo de apresentar e esclarecer as dúvidas na 

aplicação do programa e proporcionar aos educadores uma reflexão sobre o processo de 

alfabetização, a partir do método fônico, e o sistema estruturado do IAB com as temáticas: 
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ETAPA PRESENCIAL – 64 h ETAPA A DISTÂNCIA – 96 h 

1.Métodos de Alfabetização – 8h 9. Módulo 1 – Apresentação / 2h 

2.Método Fônico – 8h 10. Módulo 2 – Ambientação /10h 

3.Psicologia Cognitiva da Leitura – 8h 11. Módulo 3 - Processos de 

Alfabetização / 22h 

4.Neurociência e Leitura – 8h 12. Módulo 4 – Método Metafônico / 20h 

5.Gêneros Textuais – 8h 13. Módulo 5 – Consciência Fonética / 

20h 

6.Seminário Temático – 8h 14. Modulo 6 – Diversidade Textual / 22h 

7.Fluência e Ludicidade – 8h  

8.Avaliação – Fases da Leitura – 8h  

 

Participantes - 2013 

ESCOLAS DO 1º AO 3º ANO 115 

ESCOLAS DO 4º E 5º ANO 122 

PROFESSOR 415 

COORDENADOR PEDAGÓGICO 156 

COORDENADOR DO PROGRAMA 01 

SUPERVISOR 65 

 

PROGRAMAS DE ALFABETIZAÇÃO, SISTEMA ESTRUTURADO E REVISÃO 

PROVA BRASIL DO INSTITUTO ALFA E BETO  – IAB  

 2014 

Encontros Pedagógicos da Operação Salvador Alfabetiza 
 

O DECRETO Nº 24.736 de 22 de janeiro de 2014 prorroga a Operação Salvador 

Alfabetiza, criada no âmbito da Secretaria Municipal da Educação - SMED, conforme o 

Decreto nº 23.810/2013, até dezembro de 2014, com a finalidade de dar continuidade aos 

estudos e ações adotados para a construção de um sistema estruturado de ensino, capaz de 

elevar o nível de desempenho acadêmico dos alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental 

de 9 anos (1º ao 5º ano).  A Operação foi realizada nos mesmos moldes previstos no Decreto 

nº 23.810/2013, tendo as unidades de ensino assinado o Termo de Adesão. 

Os encontros pedagógicos para os professores e coordenadores pedagógicos 

envolvidos compuseram a carga horária de 120 horas e foram realizados em pólos 

regionalizados durante o ano letivo de 2014. As 120 horas foram divididas entre 80 horas 

presenciais e 40 horas à distância. As 80 horas presenciais foram distribuídas em 10 encontros 

mensais de 8 horas, de fevereiro à dezembro e 40 horas a distância, com oito atividades 

extraclasse e carga horária de 5 horas, cada atividade. 
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A Secretaria Municipal da Educação SMED promoveu, na modalidade a 

semipresencial, o Curso de Formação Continuada Ressignificando o Prazer de Aprender: 

Língua Portuguesa e Matemática no cotidiano, para professores e coordenadores pedagógicos 

do Ensino Fundamental Anos Iniciais, realizado pelos supervisores e coordenadores 

formadores. 

 

Temáticas Carga 

horária 

presencial 

Carga 

horária a 

distância 

Total 

1. Fundamentos teóricos sobre o Ensino da 

Matemática e da Língua Portuguesa 

08 - 08 

2. Estratégias de Leitura e Interpretação 08 05 13 

3. Tipos e Gêneros Textuais 08 05 13 

4. Desmistificando a Morfossintaxe 08 05 13 

5. Produção Textual 08 05 13 

6. Aprendendo as quatro Operações Fundamentais 

com material concreto 

08 05 13 

7. Estudo das Frações 08 05 13 

8. Grandezas e Medidas 08 05 13 

9. Desvendando a Geometria 08 05 13 

10. Seminário Temático  08 - 08 

Total 80 40 120 

 

Participantes - 2014 

ESCOLAS DO 1º AO 5º ANO 117 

PROFESSOR 345 

COORDENADOR 

PEDAGÓGICO 

125 

COORDENADOR DO 

PROGRAMA 

01 

SUPERVISOR 44 

 

 

PROGRAMAS DE ALFABETIZAÇÃO, SISTEMA ESTRUTURADO E REVISÃO 

PROVA BRASIL DO INSTITUTO ALFA E BETO  – IAB  

2015 
 

Em 2015, os encontros pedagógicos foram realizados com a ação AC Regionalizado - 

com o objetivo de apresentar, discutir, operacionalizar o Programa de Revisão Prova Brasil - 

IAB para professores do 5º ano e coordenadores pedagógicos com o objetivo de apoiar o 

planejamento das aulas de Língua Portuguesa e Matemática, a partir do aprofundamento dos 

conhecimentos desses componentes e suas estratégias didáticas.   
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Os encontros pedagógicos - AC Regionalizado - voltados para os coordenadores 

pedagógicos e professores do 5º ano das escolas que fizeram adesão ao IAB e escolas que 

escolheram apenas ao Programa de Revisão Prova Brasil IAB - foram conduzidos por 

professores formadores especialistas em Matemática e Língua Portuguesa e realizados 

quinzenalmente nas escolas polo das Gerências Regionais perfazendo 164 encontros e carga 

horária total de 1312 horas.  

 

Participantes – 2015 

 

ESCOLAS DO 1º AO 5º ANO 110 

PROFESSOR DO 5º ANO 262 

COORDENADOR 

PEDAGÓGICO ESCOLA 

30 

COORDENADOR 

PEDAGÓGICO GR 

10 
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ANEXO L – Tabela de vencimentos dos professores municipais 
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ANEXO M – Notícia sobre fechamento de scolas 

 

Quarta, 22 de Novembro de 2017 - 00:00 

 

 

 
 

 

Reestruturação da rede municipal deve atingir até 15 escolas para ano letivo de 2018 

por Estela Marques 

 

Entre dez e 15 escolas da rede municipal de ensino deverão ser fechadas pela prefeitura neste 

final de ano no processo de reorganização da rede para o ano letivo de 2018. As unidades 

envolvidas nas mudanças integram as dez Gerências Regionais de Educação (GRE): Cabula, 

Cajazeiras, Centro, Cidade Baixa, Itapuã, Liberdade, Orla, Pirajá, São Caetano e Subúrbio. O 

secretário Municipal de Educação (Smed), Bruno Barral, informou que o processo já está em 

curso, mas não soube precisar quando terminará. “Todo final de ano é natural que uma rede 

municipal tenha uma reorganização de todas as unidades escolares. Essa organização faz uma 

avaliação da quantidade de alunos por turmas que temos, para otimizar o tempo dos 

professores e fazer rede de educação eficiente. Quando inicia ano com quantidade e termina 

com número menor, é necessário que nesse momento de formação de turmas procure entender 

onde pode ser mais eficiente”, explicou o secretário. Uma das escolas que passam por esse 

processo é a Escola Municipal Allan Kardec, que funciona no bairro da Graça. Segundo 

Barral, no caso específico da unidade, há quatro salas com capacidade para 25 alunos, mas na 

verdade não passam de 13 o número de estudantes. Para otimizar a rede, as atividades da 

instituição serão suspensas e os alunos poderão ser incorporados a outras quatro escolas, entre 

elas a Escola Municipal Paroquial da Vitória. “É claro que a gente entende que é escola de 

tradição, que tem todo um apelo da comunidade pela formação dos alunos e o tempo que se 

tem, mas a gente está propondo quatro opções. São escolas perfeitamente bem montadas e 

estruturadas. Não se passa por ato discricionário do secretário”, disse Barral. Segundo ele, o 

objetivo não é “fechar escola por fechar”, apesar de começarem a circular protestos nas redes 

sociais contra a medida de reestruturação das unidades escolares. Em Belo Horizonte (MG), 

cita Barral como exemplo, há mais alunos do que em Salvador e o número de escolas é 

menor. “Natural que isso aconteça”, acrescentou. A capital baiana possui hoje 442 unidades. 

(Atualizado às 07h53) 

 

http://www.bahianoticias.com.br/noticia/215020-reestruturacao-da-rede-municipal-deve-atingir-ate-15-escolas-para-ano-letivo-de-2018.html


320 
 

Fonte: http://www.bahianoticias.com.br/noticia/215020-reestruturacao-da-rede-municipal-

deve-atingir-ate-15-escolas-para-ano-letivo-de-2018.html 

 


	ELEMENTOS PRÉ TEXTUAIS SEM MARCAÇÕES (1).pdf
	TESE FINAL SEM MARCADORES (2)

