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RESUMO

Esta Dissertação de Mestrado em Educação foi desenvolvida no Programa de
Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da Universidade do
Estado da Bahia. Buscou compreender a contribuição das Jornadas
Pedagógicas, organizadas e coordenadas pelo Sindicato dos Professores no
Estado da Bahia no período 1989/2009. O estudo de natureza qualitativa, do
tipo exploratório elegeu a abordagem dialética como caminho teórico
fundamental. A investigação desenvolvida em fontes primárias e secundárias
levantou informações documentais, dialogou a partir de entrevista semiestruturada com diretores/as e ex-diretores/as e aplicou questionário junto à
categoria. A pesquisa reconhece as Jornadas Pedagógicas como ação sindical
implicada com a formação de professores/as e como atividade políticopedagógica histórica, fruto da luta dos/as docentes por formação continuada e
melhores condições de trabalho, saúde, carreira e salário. Evidenciou-se nas
Jornadas Pedagógicas Sindicais, nesses vinte anos, o qualificado encontro da
política com a educação e seu caráter claramente formativo, plural e coletivo.

PALAVRAS-CHAVE: Formação de Professores; Ação Sindical; Jornada
Pedagógica

ABSTRACT

This dissertation was developed in the Graduate Program in “Educação e
Contemporaneidade” of the State University of Bahia. It aimed to understand
the contribution of the “Pedagogic Journey”, organized and coordinated by the
Trade Union of Teachers in the State of Bahia, Brazil, from 1989 to 2009. This
qualitative and exploratory study has elected the dialetic approach as its
theoretical mainstream. The investigation was developed using primary and
secondary data bases: documental research, semi-structured interviews with
directors and ex-directors and questionnaire application to teachers. The results
pointed out that that “Pedagogic Journey” plays an important role in the
qualification of the teachers; it is also a historic political and pedagogic activity,
a product of teachers´s struggle for permanent process of education and better
work conditions, health, career development and salary. Along the past twenty
years, the “Pedagogic Journey” played a strong formative role, besides
providing a plural and collective space for the meeting of Education with
Politics.

KEYWORDS: Teacher‟s Formation; Sindical Action; Pedagogic Journey

RESUMEN

Esta Disertación de Máster en Educación fue desarrollada en el Programa de
Pos Graduación en Educación y Contemporaneidad de la Universidad del
Estado de la Bahia. Buscó comprender la contribución de las Jornadas
Pedagógicas, organizadas y coordinadas por el Sindicato de los Profesores en
el Estado de la Bahia en el período 1989/2009. El estudio de naturaleza
cualitativa, del tipo exploratorio eligió el abordaje dialéctico como camino
teorético fundamental. La investigación desarrollada en fuentes primarias y
secundarias levantó informaciones documentarias, dialogó a partir de la
entrevista semi-estructurada con directores y ex directores y aplicó cuestionario
junto a la categoría. La pesquisa reconoce las Jornadas Pedagógicas como
acción sindical implicada con la formación de Profesores/as y como actividad
político-pedagógica histórica, fruto de la lucha de los/las docentes por
formación continuada y mejores condiciones de trabajo, salud, carrera y salario.
Se evidenció en las Jornadas Pedagógicas Sindicales, en esos veinte años, el
calificado encuentro de la política con la educación y su carácter claramente
formativo, plural y colectivo.

PALABRAS-LLAVE: Formación de Profesores; Acción Sindical; Jornada
Pedagógica
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1.INTRODUÇÃO

Cartaz 01

Falo de um lugar nada cômodo mas ao mesmo tempo, com certo

conforto, sobre o fazer cotidiano e as lutas político-sindicais dos/as docentes,
tema que me acompanha desde o início do exercício da profissão.
A partir da segunda metade da década de 1980, como professora da
Educação Básica, na rede pública estadual de São Paulo, tive oportunidade de
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experimentar a organização dos/as professores/as na resistência às políticas
educativas impostas pelo governo do estado1.
Através de constantes movimentos grevistas liderados pela Associação
dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo – APEOESP, os/as
professores/as levantavam a bandeira da valorização da profissão docente e
da qualidade da educação e talvez estimulada pelo momento histórico da
redemocratização do país, somado à minha formação inicial2, logo no início do
exercício da docência, eu já fazia parte do Conselho Regional da APEOESP, o
que implica dizer que já assumia um lugar de liderança intermediária entre
os/as professores/as e a direção executiva da associação.
Nesse período, a greve se estendeu por oitenta e oito dias3 e contou
com a participação, também, dos/as professores/as da Universidade de São
Paulo-USP por cinqüenta e seis dias
Esses fatos ocupam lugar importante na minha formação políticopedagógica. Entre as passeatas na Avenida Paulista enfrentando a polícia
militar e as reuniões do comando de greve, pude, desse lugar, iniciar minha
reflexão sobre a profissão docente.
Apesar de vivermos a reorganização dos trabalhadores e da sociedade
civil, os tempos não eram fáceis. Mesmo tendo, a greve de 1989, contado com
a participação de aproximadamente cem mil professores/as nas ruas de São
Paulo, voltamos ao trabalho derrotados/as, sem nenhuma conquista material.
Uma das reivindicações desse movimento era a realização de concurso
público para professor/a, visto que aumentava, ano após ano, o número de
docentes lecionando na rede pública com contrato temporário de trabalho, ou
seja, à margem da carreira docente prevista no Estatuto do Magistério do
Estado de São Paulo.
Estando formada há dois anos e inconformada com o resultado do
movimento daquele ano, sem perspectiva para a efetivação na carreira, me
desinteressei por São Paulo e com a energia da juventude vim para Salvador,

1

O governador de São Paulo era Orestes Quércia.
Conclui minha graduação em 1987, na Fundação Escola de Sociologia e Política de São
Paulo.
3
A greve em pauta teve inicio em 10/04/1989 sendo finalizada apenas em 08/07/1989.
2
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cidade que conhecia bem, pois, passava férias desde 1983, quando minha irmã
veio morar aqui. Logo consegui emprego em duas escolas particulares da
cidade. As aulas começaram em março e

já em maio participei da minha

primeira greve no setor privado.
Em pouco tempo já participava ativamente das reuniões do sindicato,
fundação da confederação, comando de greve, até ser eleita em 1992, para a
diretoria, na gestão de 1993-1996. Desde então, numa observação empírica, a
princípio

despretensiosa,

mas

sempre

implicada,

venho

formulando

compreensões sobre a profissão, os/as profissionais e a luta dos/as docentes.
A partir de 1995, foquei, de modo especial, minha atuação no Sindicato
dos Professores no Estado da Bahia, SINPRO-BA, na produção de
conhecimento e sistematização do trabalho docente na perspectiva da saúde
ocupacional (ver foto 01).
Foto 01

Profa. Cristina Kavalkievicz. XI Jornada Pedagógica

Essa experiência rendeu bons frutos aos/as professores/as e ao
sindicato, pois, inaugurou um diálogo com a produção científica através da
parceria com a Faculdade de Medicina da Universidade Federal da BahiaFAMED/UFBA; voltarei a falar dessa experiência sindical mais adiante.
Além das questões que envolvem a saúde no trabalho dos/as
professores/as, outra questão ganhou expressão dentro das minhas reflexões
sobre a profissão docente: a formação do/a professor/a.
O desejo por um estudo crítico, sistematizado, a necessidade de
compreender, academicamente, esse processo de formação profissional do/a
docente me impulsionou a procurar o Mestrado das Universidades Públicas no
Estado da Bahia, tendo iniciado como aluna especial em três disciplinas no
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Programa da Pós-Graduação em Educação da FACED/UFBA: Educação,
Currículo, Experiências, Políticas Públicas e Formação do Educador; Filosofia
da Educação e Epistemologia do Educar e ingressando como aluna regular no
Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da UNEB,
na Linha Educação, Novas Tecnologias, Currículo e Formação do Educador,
desenvolvendo a pesquisa intitulada A ação sindical na formação dos/as
professores/as: as Jornadas em cartaz.
Esta pesquisa discute a profissão docente, nos seus aspectos
formativos, para além da formação inicial e continuada, e, também, na
perspectiva das condições de saúde e trabalho docente implicado com o fazer
sindical.
As contradições vividas na escola têm levado professores/as a
reconhecerem a importância da qualificação profissional, e, em particular, sua
própria formação inicial e continuada sendo, portanto, muito forte a procura
pela pós-graduação, lato ou stricto sensu, por parte dos/as professores/as,
recém formados/as e os/as que estão no exercício da profissão.
Esta procura pode ter diferentes motivações: o desejo da maior
remuneração no caso do contrato de trabalho do/a professor/a fazer menção
ao acréscimo de salário por titulação; os grandes desafios que a docência
enfrenta

na

contemporaneidade,

exigindo

maior

qualificação

dos/as

profissionais; a possibilidade de progressão na carreira acadêmica, ou ainda,
razões no campo da subjetividade dos/as professores/as.
Diante desse quadro é que emerge o presente estudo, partindo da
compreensão de que a formação docente, numa perspectiva ampla, aborda a
formação dos/as professores/as numa dimensão informal a partir de processos
formativos, cujo modo de apropriação é a própria ação coletiva.
Nessa abordagem, a perspectiva de formação busca superar a visão
simplista de preparação dos docentes, aproximando e interpelando a ação
educativa como tempos e espaços de saberes permanentes da formação.
Esses processos formativos, com base na experiência cotidiana da
docência, articulam-se, de modo inovador, com a iniciativa da ação sindical no
campo da formação de professores/as a partir das Jornadas Pedagógicas.
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Trata-se de uma investigação interessada em compreender se há
contribuição dessas Jornadas Pedagógicas organizadas pelo Sindicato dos
Professores no Estado da Bahia – Sinpro/BA, na formação dos/as docentes.
As Jornadas destacam-se por seu caráter de comprometimento com as
questões da atividade docente, trazendo para o debate a formação específica
do/a professor/a, concomitantemente, com as condições objetivas de saúde,
trabalho e carreira onde este/a atua.
As características da ação sindical das Jornadas Pedagógicas lhes
conferem um pioneirismo neste campo. Não se observa em outras entidades
docentes, atividades formativas com as propriedades distintas de continuidade,
importância e coletividade que esta apresenta.
Por se tratar de evento que teve início há duas décadas e já estar em
sua décima sexta edição, tendo se convertido em um acontecimento anual a
partir de 2001, e onde os/as professores/as têm assegurada a participação sem
prejuízo de sua remuneração, por ser uma conquista dos/as professores/as
está prevista na Convenção Coletiva de Trabalho – CCT, como direito,
demonstra a importância das Jornadas para a entidade sindical e sua
categoria.
Num período histórico, com tantos olhares sobre a formação dos/as
professores/as é preciso também trazer o olhar dos/as próprios/as docentes
sobre sua formação, assim como sobre os processos formativos que
acontecem, informalmente, numa articulação entre o saber e o saber-fazer.
As Jornadas Pedagógicas do Sindicato dos Professores no Estado da
Bahia desempenham um importante papel neste diálogo entre a formação e o
trabalho, contribuindo, inclusive, para o desenvolvimento de uma atitude crítica
dos/as docentes frente às inúmeras exigências impostas pela docência na
contemporaneidade.
O quadro desfavorável da profissão docente pode ser explicado a partir
de uma série de fatores que, historicamente, vem impactando na valorização
social do/a professor /a mas, ainda assim, a busca por uma aproximação entre
a ação sindical e o fazer acadêmico têm se intensificado.
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Tal iniciativa vem envolvendo universidades e sindicatos de educação no
Brasil, e a edificação das Jornadas Pedagógicas Sindicais é um exemplo
qualificado dessa experiência.
Algumas questões são colocadas para discussão acerca dos desafios
da formação dos/as professores/as, dentre elas, ganha importância o diálogo
estabelecido pela ação sindical na relação entre a formação „adequada‟ dos/as
docentes e as condições concretas de saúde, trabalho e carreira para o
desenvolvimento das atividades docentes.
Os dois campos - formação e condições de trabalho - estão colocados
com igual importância nos debates propiciados pelas Jornadas Pedagógicas
Sindicais, numa forte relação de concomitância e capacidade de resposta
frente a tantos desafios.
Concordando com a importância da formação do/a professor/a e
compreendendo o enlace dessa formação com as condições de trabalho,
salário e carreira como indica o Plano Nacional de Educação:

A melhoria da qualidade do ensino, que é um dos
objetivos centrais do Plano Nacional de Educação,
somente poderá ser alcançada se for promovida, ao
mesmo tempo, a valorização do magistério. Sem esta,
ficam baldados quaisquer esforços para alcançar as
metas estabelecidas em cada um dos níveis e
modalidades do ensino. Essa valorização só pode ser
obtida por meio de uma política global de magistério, a
qual implica, simultaneamente: a formação profissional
inicial; as condições de trabalho, salário e carreira; a
formação continuada.
(Plano Nacional de Educação. Câmara dos Deputados,
2000)

O enfrentamento desses desafios pelos/as docentes pode ser observado
nas pautas de reivindicações e nos discursos das lideranças sindicais, onde se
nota que o movimento extrapola os interesses econômicos pelos índices de
reajuste salarial e as históricas bandeiras de luta por melhores condições de
trabalho.

26

Porém, essas mesmas condições de saúde, trabalho e carreira dos/as
professores/as conspiram no sentido contrário dessa busca por maior
qualificação, pois, nada ou muito pouco de compromisso se observa dos
patrões nesse processo.
Esta pesquisa busca compreender a formação dos/as professores/as e a
profissão docente pela lente do fazer sindical; deste modo, ela discute as
condições de saúde, trabalho, carreira e salários dos/as docentes e toma o
espaço-tempo das Jornadas Pedagógicas Sindicais como campo empírico de
levantamento de informações junto à categoria e diálogo teórico a partir dos/as
autores/as que se ocupam da reflexão contemporânea sobre a formação do/a
professor/a.
A pesquisa visa, ainda, compreender o papel do sindicato docente como
espaço dinâmico de debate político e estudo permanente sobre o fazer do/a
professor/a, objetiva, também, contribuir para que, na agenda governamental,
parlamentar, acadêmica e sindical que discute a formação docente, sejam
acrescidas a qualificação da profissão e a respectiva valorização como eixo
estruturante para a formação dos/as educadores/as.
Nesta introdução, trouxe um pouco da minha trajetória de vida e
pensamento, especialmente, refletindo o desejo de reunir, no mesmo debate, a
formação dos/as professores/as e as condições concretas de trabalho dos/as
docentes.
No segundo capítulo deste trabalho, abordo a temática: educação,
sindicalismo e formação docente à luz do papel constituído socialmente pelos
sindicatos, com atenção especial aos sindicatos de docentes latinoamericanos, seu trânsito no debate sobre a educação de modo geral e na
formação dos/as professores/as, neste campo, trazendo para o debate a
experiência sindical na Bahia.
Em seguida, no capítulo três, discorro sobre a opção pelo caminho
metodológico e os procedimentos utilizados como base da pesquisa, que me
conferiu segurança no momento da análise dos resultados.
No capítulo quatro, estão os resultados, a partir dos procedimentos
utilizados na pesquisa, como: os depoimentos e as tabelas originadas das
freqüências e dos cruzamentos encontrados nos questionários respondidos
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pelos/as

professores/as,

as

narrativas

vindas

das

entrevistas

dos/as

diretores/as e ex-diretores/as do sindicato e informações colhidas no
levantamento documental das Jornadas Pedagógicas, através dos folders,
cartazes, convenção coletiva, estatutos e site, assim como, a análise dessas
informações.
No último capítulo, apresento minhas conclusões, a partir das análises
dos resultados e informações da pesquisa e propostas sobre o pensar e o fazer
da formação dos/as professores/as na perspectiva de ampliar o debate e
intensificar o diálogo entre o movimento sindical dos/as docentes e a academia.
O trabalho é composto, também, por apêndice e anexo. Parte da riqueza
iconográfica das Jornadas Pedagógicas Sindicais, a partir de determinado ano
e de registros documentais que tratam da ação sindical neste campo compõe o
anexo.
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2. EDUCAÇÃO, SINDICALISMO E FORMAÇÃO DOCENTE
Dentre as bandeiras históricas dos docentes e seus sindicatos, a luta
pela educação pública de qualidade é, sem dúvida, uma das mais
significativas, que dialoga com a sociedade e traz em si uma variedade de
possibilidade hermenêutica.
A interpretação repleta de sentidos e concepções políticas que me
autorizo utilizar traz para qualidade da educação, tanto a valorização da
profissão docente, quanto a qualidade de vida do/a educador/a.
A ação do sindicalismo docente ibérico e latino americano, a história do
Sindicato dos Professores da Bahia e as experiências sindicais na formação
dos/as educadores/as são referências políticas importantes, para se delinear as
possibilidades de transformação da difícil realidade naquela desejada por nós
educadores/as.

2.1. EDUCAÇÃO E SINDICALISMO

Sobre o fazer sindical pode-se afirmar que o objetivo principal do
sindicato é promover e defender os interesses da sua categoria. Para realizar
tal propósito, o sindicato desempenha funções que podem ser entendidas
como meios de atuação para o sindicato atingir seus fins.
É importante observar que não se trata de afirmação categórica, de que
todo e qualquer sindicato, de fato, desempenhe tais funções. Trabalho com a
definição teórica encontrada na literatura e também defendida pelos/as
sindicalistas. Segundo Silva (1998, p. 85-86), o sindicato exprime um poder de
fato e, dessa forma, se torna co-participe do exercício do poder constituído,
sendo, por um lado, um grupo de pressão, por meio da ação reivindicativa, que
expande para além das relações de trabalho e afeta o sistema social como um
todo e, por outro, de acordo com Donato (1984, p.32), um grupo participativo
que compartilha, de modo indireto, da responsabilidade pelo exercício do poder
estatal.
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Para desempenhar tais papéis, o sindicato deve conservar a sua
liberdade e autonomia, principalmente, perante o Estado e os empregadores,
em relação aos quais ele, atualmente, tenta evitar a perda de direitos
anteriormente conquistados, sendo a

eventual atitude reivindicativa quase

sempre uma reação defensiva.
As funções sindicais podem assumir distintas configurações de acordo
com o período histórico e o lugar. Em muitos países, os sindicatos foram
precedidos pelas sociedades de socorros mútuos e de assistência social.
Desse modo, a função assistencial, que consiste na prestação pelo sindicato
de serviços médicos, jurídicos, odontológicos, recreativos e culturais aos seus
representados, é desenvolvida pelos sindicatos desde a sua origem.Tal fato
histórico não significa que a prestação de tais serviços seja considerada uma
atribuição imprópria do sindicato, mas desvia-o do seu papel principal já que
essas ações deveriam ser desempenhadas pelo Estado.
De acordo com (PERGOLESI apud FIORAVANTE, 2008) é possível afirmar
que:
A ampla gama de serviços prestada pelo sindicato é um aspecto
importante que não pode ser ignorado, principalmente na sociedade
atual, onde o sindicato possui cada vez mais um papel cultural, moral,
técnico e político. (p.106)

A função sindical assistencial não é um mal em si, desde que esteja
configurada como meio de atuação para o sindicato atingir seus fins, num
ambiente que assegure a liberdade sindical, no qual os membros do sindicato
possam, autonomamente, definir quais serviços prestar e de que forma fazê-lo,
podendo despertar o interesse dos trabalhadores pelo sindicato sem destituir o
seu papel histórico de órgão de reivindicação, de negociação coletiva de
trabalho e de questionamento das políticas públicas.
Mesmo assim, é preciso distinguir a função educacional das atividades
sindicais, da função assistencial.

A função educacional do sindicato diz

respeito à formação sindical, que, de modo abrangente, faz menção à
preparação dos trabalhadores para melhorar sua condição como grupo, gera
identificação mais precisa dos interesses coletivos nas relações de trabalho.
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Em sua tese de doutorado, Almeida (1999, p.57), coloca que a
necessidade de formação sindical sempre existiu em certo grau, devido à
permanente exigência de rediscussão da identidade e da ética profissionais em
face das novas demandas sociais.
A

Organização

Internacional

do

Trabalho

(OIT)

defende,

sistematicamente, a função educacional do sindicato na perspectiva de que os
avanços tecnológicos presentes na sociedade atual requerem adequada
formação dos trabalhadores em questões sociais, econômicas e trabalhistas.
Tal preocupação está presente no Programa de Educação Obreira da
(1956), na Resolução sobre o acesso dos trabalhadores à educação e função
da OIT (1986), na 11ª Conferência dos Estados da América membros da OIT
(1979), na Convenção n. 142 e 195 (2004).
Em realidade, a OIT entende que os programas de educação dos
trabalhadores devem abranger os delegados sindicais, os negociadores, os
dirigentes sindicais e os trabalhadores em geral, especialmente as mulheres,
os jovens, os imigrantes e idosos. Devem ainda refletir sobre os interesses
coletivos dos filiados ao sindicato, favorecer a aprendizagem ativa ou
participativa e atender à necessidade de se estabelecer. E ainda:
Atender à necessidade de se estabelecer sistemas de educação mais
integrados que abarquem tanto um componente de ensino
institucionalizado como uma ampla rede de atividades e de formação
paralelas destinadas aos trabalhadores e aos adultos em geral.
(INTERNACIONAL
LABOUR
ORGANIZATION.
Ratifications.
Disponível em: http//WWW.ilo.org.olilex. Acesso em: 14 marc 2009).

Conforme FIORAVENTE (2008), podemos classificar o exercício da
representação sindical em três grupos: (I) representação sindical em sua
dimensão associativa interna ligadas às atividades que dizem respeito aos
filiados ou mesmo aos não filiados; (II) representação sindical expressa no
exercício do poder de negociação coletiva de trabalho; e (III) representação
sindical que influencia o procedimento de formação de normas legais e de
orientações políticas.
A partir da compreensão de que a atuação sindical demonstra que os
sindicatos tornaram-se guardiães de um interesse coletivo, o qual pertence aos
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trabalhadores e empregadores considerados individualmente, mas que se
exterioriza de modo coletivo. É preciso, todavia, considerar, também que o
interesse coletivo não é a soma de interesses individuais, mas sua
combinação.
Dito isso, e conforme (GARCIA apud FIORAVANTE, 2008):
É possível defender que o sindicato atua como intérprete do interesse
coletivo, o qual surge a partir do efetivo exercício da representação
pelo sindicato, que filtra as várias vontades individuais, muitas vezes
antagônicas, existentes dentro de sua base de representação.( p.
103)

Nessa perspectiva em um ambiente democrático, a gama de vontades
individuais gera um amplo leque de possibilidades para as ações sindicais, que
devem ser definidas livremente pelos/as associados/as e suas representações,
sem interferência do Estado e dos empregadores. De acordo com (GOETZ
apud FIORAVANTE, 2008):
Não é possível nem desejável que desapareça toda tensão entre
Estado e sindicato, pois é impossível o Estado ser absorvido pelo
sindicato, e é perigoso deixar o sindicato ser absorvido pelo Estado; a
paz social não exclui nem as reivindicações nem os antagonismos (p.
104).

A função educacional esteve presente em boa parte da história do
movimento sindical brasileiro. Os trabalhadores de tendência anarquista se
negavam a reivindicar do Estado a manutenção de escolas e os trabalhadores,
influenciados pelo comunismo, viam na escola um bem em si, o que
dispensava maiores intervenções nesse setor, Mazzotti(1987).
A posição dos anarquistas os levou, a exemplo do que acontecia na
Europa, a criar bibliotecas, escolas, centros de cultura. Nesses locais,
desenvolviam-se projetos educativos tanto para adultos quanto para crianças,
com o objetivo primordial de capacitar o proletariado para transformar a
sociedade, afirma Guiraldelli Júnior (1987, p. 117).
Com o advento da expansão industrial e de uma legislação trabalhista
sistemática, os empregadores incrementam sua atuação coletiva por meio da
criação de órgãos como o Serviço Nacional da Indústria – SENAI; de tal forma
que

o setor empresarial passa, então, a participar do debate educacional,

32

afirma Fioravante (2008, p. 114). Dessa forma as práticas educacionais eram
proporcionadas, em sua maioria, por instituições externas ao movimento
sindical, como as entidades patronais, governamentais, educacionais e
internacionais.
Os institutos especializados na educação dos trabalhadores, tais como
Centro de Estudos de Cultura Operária – CECO, a Frente Nacional do Trabalho
– FNT, o Instituto Cultural do Trabalho – ICT e o Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Sócio-Econômicos – DIEESE desarticularam-se devido à
intensa repressão sobre o meio sindical a partir do golpe militar de 1964. No
período da ditadura militar no Brasil, alguns sindicatos incrementam a
prestação de serviços educacionais com cursos regulares de primeiro e de
segundo graus, cursos supletivos de primeiro e segundo graus e cursos prévocacionais.
Em meados da década de 1970, ao lado da perspectiva assistencialista
e pressionados pelas oposições, alguns sindicatos começam a perceber a
necessidade de desenvolver atividades educacionais mais direcionadas aos
interesses do próprio movimento sindical, procurando integrar à formação
escolar aspectos políticos e culturais, os quais necessitam ser abordados, para
que o sindicalismo mantenha o seu vínculo com a base social, Fioravente
(2008, p. 119).
Entre os autores que pesquisei acerca do sindicalismo brasileiro,
especialmente em Antunes (2003, p.68) e Fioravente (2008, p. 117), é
interessante observar que ambos afirmam que os sindicatos foram buscar no
pensamento de Paulo Freire apoio para seus intentos, incorporando o
patrimônio pedagógico da Educação Popular às suas ações no campo
educacional e também buscaram denunciar a manipulação das classes
populares, realizada por meio da escola e de campanhas populistas de
alfabetização de adultos.
Depois do início da tentativa (pós-golpe) de um modelo educacional
sindical próprio, voltado aos trabalhadores de base (na década de 1970), dois
momentos podem ser identificados. Os primeiros anos da década de 1980 foi
marcado por uma multiplicidade de experiências educacionais com distintas
concepções político-metodológicas, Fioravente (2008, p.120). Ainda na década

33

de 1980, a criação da Central Única dos Trabalhadores – CUT, no início da
década de 1990, a criação da Força Sindical – FS, que herda as propostas do
“sindicalismo de resultados” da Confederação Geral dos Trabalhadores – CGT,
Antunes (2003, p. 69).
No período em foco, as duas grandes centrais vão desenvolver
atividades voltadas para a formação sindical dos/as trabalhadores/as. A
preocupação da CUT com a formação sindical é percebida desde a sua
fundação quando começa a esboçar uma Política Nacional de Formação –
PNF. De acordo com as resoluções da Central:
[...] tal formação sindical deveria contemplar os atuais dirigentes
sindicais e os quadros intermediários, e a médio prazo os
trabalhadores de base, para o pleno desenvolvimento de suas
potencialidades como indivíduos, trabalhadores, sindicalistas e
cidadãos
(ESCOLA
SINDICAL.
Projeto
Político
Pedagógico.Disponível em : http://www.escola7.org.br/projeto.htm.
Acesso em: 14 mar. 2009).

E a Força Sindical, de acordo com as informações colhidas em seu site,
criou uma secretaria nacional de formação sindical, cujas ações eram criar
seminários regionais voltados para os dirigentes, ministrar, em parceria com
Departamento Intersindical de Estatística

e Estudos Sócio Econômicos-

DIEESE, cursos de técnicas de negociação e desenvolver programa de
treinamento para atuação em eleições sindicais, além de elaborar cursos sobre
as convenções da OIT4.
Outra instituição importante da FS no que se refere à questão
educacional é o Centro de Solidariedade ao Trabalhador – CST, que presta
serviço de requerimento de seguro-desemprego, intermediação de mão-deobra, qualificação profissional e apoio à pequena empresa, ações financiadas
com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT. Também firma
convênios com instituições de ensino superior paulistanas para oferecer aos
trabalhadores sindicalizados e seus dependentes cursos de graduação e pósgraduação com desconto nas mensalidades.

4

Força Sindical Secretarias. Disponível em: http://www.fsindical.org.br/secretarias/index/html.
Acesso em: 14 mar. 2009.
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Há alguma convergência e várias divergências quanto às questões
educacionais entre as duas centrais. Ambas possuem discurso sobre a
educação na perspectiva do trabalhador tendo como foco prioritário a
instrumentalização do trabalhador para dirigir sindicato.
A CUT exige que o Estado garanta a todos uma educação pública,
gratuita, laica e de qualidade, que as iniciativas dos empresários sejam geridas
de maneira tripartide: pelo Estado, pelos trabalhadores e pelos próprios
empresários, e que haja uma maior sensibilização por parte dos dirigentes
tanto da central quanto dos sindicatos filiados em relação a temas
educacionais.
A FS se dirige aos mesmos destinatários, com um discurso um pouco
diferente, numa visão funcionalista da educação que busca atender às
exigências do mercado de trabalho.
O educador Paulo Freire contribui muito nesta discussão com toda sua
obra, mas, especialmente com o pensamento:
A educação que tenha como meta criar e desenvolver a participação
dos socialmente excluídos na construção de uma sociedade livre,
justa e solidária deve estar presente em todas as instituições sociais,
inclusive nas entidades sindicais. (FREIRE, 2001)

De fato, não são suficientes, para a transformação social, a denúncia da
exploração e o apelo a solidariedade; o sindicato deve encarar a educação
como um espaço de luta, onde a cada um seja possível explorar suas
potencialidades

sufocadas

ou,

mesmo,

desconhecidas.

A

educação

proporcionada pelo sindicato deve aprimorar a coerência entre saber e agir,
uma vez que apenas o encadeamento de informações promovido de modo
dialético pela razão (fator crítico que possibilita o discernimento) pode
aprofundá-las, consolidá-las e fixá-las sob as formas de conhecimento e de
ação.
Diante do levantamento da literatura sobre educação e sindicalismo,
uma parte relevante desta temática interessa a este estudo: o sindicalismo dos
trabalhadores da educação, ou seja, o sindicalismo docente.
O estudo desenvolvido por Murillo (2001) analisa o estado da arte nas
investigações sobre as organizações sindicais docentes na América Latina,
suas posições e ações em relação às reformas educativas em seus países e
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outras questões focadas pelas representações docentes, como: a relação das
entidades sindicais e os governos acerca das condições de trabalho docente e
também a dinâmica interna entre sindicatos e os/as professores/as.
O estudo identifica grande heterogeneidade organizativa dos docentes,
incluindo nos sindicatos de identidades diversas, como: de professores, de
técnicos, do campo, de idiomas; atuando em níveis diferenciados: primário,
secundário, universitário. Organizações do tipo nacional, do estado, da
província e ainda, no setor púbico ou no privado.
Ainda que pese a grande diversidade, as organizações dos docentes
apresentam objetivos comuns, que podem ser resumidos em: condições de
emprego, salário, jornada de trabalho, sistema de promoção, benefícios
sociais.
Outra característica destacada no estudo de Murillo (2001) é que o
sindicalismo docente latino-americano está estreitamente ligado ao Estado,
seja pelo fato de ser o principal empregador, senão também, por ser quem fixa
as regulamentações que afetam as condições de trabalho e ensino. De acordo
com Murillo (2001), esta dupla relação facilita a politização dos sindicatos
docentes e a pressão que exercem sobre o Estado. Entretanto, o estudo
também aponta para a pouca interferência dos sindicatos docentes na
definição das políticas educativas, incluindo aí, as específicas condições de
saúde, trabalho e formação da classe.
De modo geral, há um predomínio das demandas sobre condições de
emprego e trabalho, justificadas pela precariedade das relações de trabalho e
ensino sobre as questões vinculadas às políticas educativas.
Na investigação de Ibarrola e Loyo (2001), apesar da debilidade do
estudo por conta das lacunas em matéria de informação básica sobre as
organizações de docentes, as autoras afirmam que os principais agrupamentos
de docentes - associações, sindicatos, federações e confederações - se
preparam para desenvolver novas estratégias frente às mudanças induzidas
não só pelas medidas ditadas pelos Ministérios de Educação, senão também
pelas

renovadas

professores/as.

exigências

da

sociedade

sobre

a

escola

e

os/as
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O estudo citado observa em geral uma maior abertura dos sindicatos de
docentes em direção às comunidades acadêmicas, as quais, sem dúvida, se
encontram relacionadas às necessidade que têm os sindicatos de buscar
novos caminhos.
Estas análises orientam parte importante de nossa reflexão. Sabemos,
por exemplo, que alguns sindicatos têm conseguido, dentro dos marcos nos
quais se desenvolve sua ação, acordos vantajosos para a organização como
tal, ou para alguns dos interesses dos representados. Outros, atônitos, frente
às reformas que vêm de cima e as exigências sociais crescentes da sociedade
e ainda outros, muito debilitados limitando seus esforços quase que
exclusivamente na sobrevivência e não conseguindo articular respostas
coerentes frente aos desafios da docência na contemporaneidade.
Os sindicatos de docentes, necessariamente, precisam encontrar
caminhos para enfrentar a dupla tarefa de organização da categoria e da
profissão, tendo como princípio a defesa dos direitos laborais e a
responsabilidade com a dimensão profissional do trabalho docente a qual se
vincula à qualidade da educação em geral e, especialmente, à educação
pública.
As investigações das pesquisadoras Ibarrola e Loyo (2001, p. 73) nos
trazem que: “em 1999 o Banco Mundial, na chamada Semana de
Desenvolvimento Humano, incluiu dentro do seu programa um painel dedicado
especialmente

às

organizações

docentes”.

De

acordo

com

essas

pesquisadoras, as organizações docentes latino-americanas se encontram
entre as mais importantes organizações de trabalhadores em seus respectivos
países. No entanto, admitem que são necessárias novas e mais completas
investigações

para identificação de um possível

perfil para essas

organizações. Ainda assim, afirmam que a grande heterogeneidade dessas
organizações não esconde a existência de uma matriz comum, enraizada nas
tradições jurídicas e políticas ocidentais, como: o direito de associação e livre
filiação, a autonomia sindical, o regimento estatutário interno, a interrelação
entre organizações nacionais e internacionais, o financiamento, principalmente
mediante cotas dos associados, e uso, de maneira mais intensa que outras
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associações, de diversos tipos de movimentos como forma de protesto e
pressão em busca dos seus objetivos.
Compartilho com a conclusão das autoras sobre a importância social do
sindicalismo docente destacada no trecho a seguir:

A educação pública não ganha e, sim, perde muito com o
desconhecimento e a satanização que campeia nos círculos
governamentais e acadêmicos em todos os assuntos
relacionados com as organizações docentes e, em especial, os
sindicatos. (IBARROLA e LOYO, 2001. p.108).

Acredito que a lógica da ação dos/as professores/as, em sua dimensão
sindical ou organizativa, coadunam com a lógica da ação dos/as professores/as
em sua dimensão educativa. É preciso, todavia, romper com o maniqueísmo
das formulações que partem da suposição de que ambas as lógicas são
inconciliáveis entre si.
A ação organizativa dos/as professores/as deve favorece a qualidade da
educação. O desafio de educar é atemporal e o papel do/a professor/a, nessa
aventura, é central
Colocar o tema das condições de trabalho, saúde, carreira e salário no
mesmo nível das discussões sobre a qualidade da educação e a formação
dos/as docentes na contemporaneidade é um grande avanço políticoideológico, pois a qualidade da educação tem relação direta com a qualidade
da profissão docente.
A esse respeito Sonneville apresenta a seguinte argumentação:

[...] qualificação do educador, porém, exige que sua profissão
seja levada a sério, em outras palavras, que seja uma profissão
prestigiada e bem remunerada. Torna-se cada vez mais
premente a necessidade de criar as condições de trabalho de
acordo com a importância de seu trabalho na sociedade
contemporânea, capaz de atrair e manter os recursos humanos
mais competentes (SONNEVILLE, 2004, p. 456).

Compartilho plenamente com o pensamento de Sonneville. Só acredito
que seja possível de fato almejar a qualidade da educação nacional a partir da
qualificação da profissão docente. Quanto mais qualificado for o/a docente,
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maior é a probabilidade de abandono da profissão ou mudança de segmento
em que leciona, ficando geralmente para o Ensino Superior os/as profissionais
mais qualificados/as.
2.2. O SINDICATO DOS PROFESSORES, SINPRO-BA

§ 10º - Caberá a Jornada Pedagógica,
promover debates, discussões acerca da
Educação Nacional, Estadual e Municipal,
Pública e Privada, assim como, a formação
política e profissional dos educadores.
(Estatutos do Sindicato dos Professores no
Estado da Bahia -Sinpro-BA)

Às vésperas de um período hediondo que o Brasil viveria, em 14 de
março de 1963 foi fundado o Sindicato dos Professores no Estado da Bahia, o
Sinpro-BA, com o objetivo de defender os interesses dos/as professores/as que
lecionavam nas escolas particulares no estado da Bahia.
Apresentar o Sindicato dos Professores, Sinpro-BA, com quase meio
século de vida de modo sintético requer cuidado e pesquisa sobre sua história.
A rica trajetória política ainda está por ser melhor sistematizada. No
entanto, a partir do que já dispomos na página oficial do sindicato em
consonância com depoimentos de ex-diretores foi possível estabelecer marcos
da trajetória do sindicato.
Nessa perspectiva, fui cotejando documentos, falas e imagens, para
poder contar parte da história do Sinpro-Ba5. Dialoguei ainda sobre os
primeiros passos do Sindicato com os professores Hélio Carneiro (fundador do
Sinpro-Ba e primeiro presidente, (ver foto 04) Nelson Pretto (ver foto 03) e
Sérgio Guerra (ver foto 05) durante a XV Jornada Pedagógica quando na
oportunidade, lembraram de suas respectivas experiências e aventuras
sindicais num período onde ainda não existiam as Jornadas Pedagógicas.

5

Todos os depoimento e entrevistas foram devidamente autorizada a identificação direta dos sujeitos.
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A memória dos diretores históricos presentes nas Jornadas.
Foto 02

Foto 03

História do Sinpro-BA. Acervo do Prof. Nelson Pretto
Foto 04

Prof. Nelson Pretto. XV Jornada

Prof. Hélio Carneiro. XV Jornada

Foto 05

Prof. Sérgio Guerra. XV Jornada

Considero como marcos da história do Sinpro: a fundação em 1963, a
intervenção militar em 1964, a retomada da direção pelos/as professores/as em
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1979, o crescimento e avanço durante a década de 1980 até meados da
década de 1990, o recuo imposto pelos ataques neoliberais a partir de 1996 até
o início do século XXI, com o recomeço das mobilizações em 2001.
Foto 06

Greve de 1990. Acervo Iconográfico do Sinpro-Ba.

Como grande parte dos sindicatos de trabalhadores combativos do país,
o Sinpro-BA sofreu intervenção militar em 1964, tendo sua sede invadida e
documentos queimados ou desaparecidos. Seu presidente Prof. Hélio Carneiro
foi cassado, preso e perseguido.
Até 1966, o sindicato ficou sob a direção do interventor Sr. Jair de Brito,
ex-presidente da antiga Associação Profissional dos Professores no Estado da
Bahia, que deu origem ao Sindicato dos Professores.
Com o fim da intervenção uma chapa ganhou as eleições tendo como
presidente o próprio Prof. Jair de Brito, que pouco depois se afastou para
exercer cargo público e então assumiu a presidência o Prof. Osmar Gabriel
Soares, reeleito inúmeras vezes até o ano de 1979, em processos eleitorais
questionados pelos/as professores/as da época de acordo com os documentos
pesquisados na publicação do Sinpro, Contando nossa história e relatos de
professore/as.
Para elucidar tais lutas, trago desde já parte da entrevista com Professor
Zilton Rocha:
[...]a época se ouvia falar que as Convenções Coletivas
firmadas entre os dois sindicatos, dos professores e patronal,
eram „acertadas‟ pelo telefone.
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Ao longo dos anos, uma grande insatisfação dos/as professores/as com
a representação sindical culminou em 1979 com a organização de um
Comando Geral dos Professores que negociou a Convenção Coletiva de
Trabalho - CCT com o Sindicato Patronal, o Sinepe-BA.
No ano seguinte, 1980, a oposição sindical, cria uma chapa para
disputar as eleições para diretoria do Sinpro-BA,

que teve como slogan

“Construa um sindicato decente. Vote em Renovação Docente”. Vitoriosa, a
nova direção toma posse em outubro de 1980.
De acordo com os documentos do acervo pessoal do professor Nelson
Pretto, essa diretoria era composta pelos/as professores/as: Nelson de Luca
Pretto, Aurélio Lacerda, Emerson Palmeira, Sônia Neder, Raimundo Duarte,
Sérgio Guerra, Fábio Paes, Eliziário Andrade, Inês Cortes de Oliveira, Zélia
Cleib, Edgar Chaves, José Carlos Souza, Luiz Ita, José Diogo, Isadora Brawne,
Milton Teixeira, Adriano Oliveira e Percival dos Santos.
Um ou outro nome pode ter a grafia errada ou até estar ausente, visto
que, o único documento encontrado com o nome de toda a diretoria tem
trechos de difícil leitura e a memória dos/as professores/as daquele período
pode ter falhado como todos/as admitiram, nas entrevistas realizadas.

Fonte: Site do Sinpro-BA, Contando nossa história, por Nelson Pretto

6

Boletim de Campanha Salarial de 1981, Expediente e Diretoria.

6
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O professor Nelson Pretto nos diz que uma das primeiras atitudes da
diretoria eleita em 1980 foi alugar uma nova sede nos Barris com um auditório:
[...] conseguimos sair daquele prédio assombroso com portas
do elevador pantográficas e uma sala de três por quatro na
Rua da Ajuda, [...] a idéia era a utilização do auditório não só
para nossas assembleias, mas também para programação de
cinema, discussões políticas e teórica. Queríamos que o
professor vivesse o sindicato como espaço de formação
política e também acadêmica.

Finalizado o período pouco representativo das direções do sindicato,
uma nova fase tomou o lugar, com eleições a cada três anos e renovação a
cada eleição de parte significativa da diretoria.
Desde então, todos os anos, no período de data base, atualmente 1º de
maio, são realizadas as Campanhas Salariais. Muitas destas Campanhas
protagonizaram enfrentamentos memoráveis com o patronal e diálogo fecundo
entre os/as professores/as e a sociedade baiana.

Cartaz 02

O final dos anos de 1980 e início da década de 1990 foram muito
importantes para a história do sindicato. Em 1988, aconteceu o 1º Congresso
(ver cartaz 02), em 1989, a 1ª Jornada Pedagógica (ver cartaz 13, p.87). A
respeito desse período, o ex-diretor do Sinpro, Prof. Renato Santos afirma:
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No ano de 1988 a greve foi muito forte, os professores usaram
as camisas feitas pelo sindicato com a frase “Sindicato é para
Lutar”, com o nome dos muitos demitidos do ano anterior
estampado ao fundo. O clima era de mudança, porém, só
conseguimos mobilizar os professores das grandes escolas
.

Sobre esse período também, o professor Zilton Rocha, diz ter sido
aquele o momento de reorganização política, de mais abertura:

Neste momento se gerava na categoria e na diretoria também
o embrião do 1º Congresso e em seguida a 1ª Jornada, foram
experiências muito ricas, trouxemos autores importantes de
livros como Douglas Santos, Diamantino, Rui Moreira e outros
intelectuais como Christovam Buarque e Martiniano. Havia uma
certa queixa de parte da categoria dizendo que o sindicato só
aparecia na Campanha Salarial e que não oferecia nada para
os professores. Chegamos a organizar cursos por disciplina na
sede dos Barris, o primeiro de Português, o segundo de
Geografia ou História não me lembro agora, mais foi pouco
procurado, não se sustentou. Era preciso contato com a
categoria para além das Campanhas Salariais. Buscamos
apoio das editoras, trouxemos autores dos livros didáticos, isso
gerou alento, integração, contato com sua disciplina por um
viés mais crítico, assim, enchíamos o Colégio Dois de Julho,
levávamos manifestações culturais não só para a abertura,
mais também durante a Jornada.

Perguntado sobre a ação sindical das Jornadas e Congressos,
desenvolvidas pelo Sinpro, Zilton Rocha argumenta:

Eu acho da maior importância, contra o assistencialismo. A
missão do sindicato não é de oferecer serviços, buscávamos
alternativas, dizíamos para a categoria que o sindicalismo se
perdia em oferecer serviços, arrefecia na luta sindical.

O professor Renato Santos, vai mais longe na sua compreensão das
Jornadas e dos Congressos:

A mobilização das Campanhas Salariais só se davam nas
grandes escolas, naquela conjuntura as questões eram
políticas, Collor, neoliberalismo. Com o Congresso se
conseguia atrair mais professores, a discussão pedagógica
atraía. O Congresso tinha dentro dele a Jornada, com
plenárias. O caráter pedagógico dos Congressos é inegável,
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Jacob Gorender lançou livro no 2º Congresso, em 1990,
trouxemos Demétrio Magnoli, Jaime Pinsky. Havia uma
simbiose entre Jornada e Congresso. A motivação maior da
diretoria e da base coligada era a discussão política do
Congresso por conta da conjuntura. A conjuntura nacional de
1989, com Campanha Eleitoral para a Presidência da
República depois de 29 anos sem eleição para presidente.
Esse clima foi muito favorável, as escolas não podiam fingir
que nada estava acontecendo, faziam até simulação de eleição
dentro das escolas com as crianças de oito, nove anos. A
sociedade estava respirando isso. O 1º Congresso não discutiu
só política, trouxe também as discussões pedagógicas. A 1ª
Jornada foi uma herança do Congresso que ficou na memória
dos professores, havia também, vamos aspear, o interesse das
editoras de se aproximar dos professores. Os autores eram
bons.

Na foto parte da Comissão Organizadora e apoiadores do 1º Congresso
dos Trabalhadores em Educação, 1988.
Foto 07

Albertino Nascimento, Adriano Oliveira, Vera Ramos, Vilma Reis,
Marcelo Rocha e Magali Mendes

Os/as professores/as e demais profissionais da educação do setor
público já haviam fundado sua Confederação, a Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Educação – CNTE. No final da década de 1980, o sindicato
participava da movimentação com outros Sindicatos de Trabalhadores em
Educação do Brasil, para criação da Confederação que reuniria os sindicatos
dos trabalhadores no setor privado da educação de todo o país.
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No ano de 1990, foi fundada a Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino – CONTEE eleita a diretoria
provisória com a presença da direção do Sinpro-BA nesta direção e no ano
seguinte,1991 o primeiro congresso com eleição da diretoria7, onde o SinproBA compôs a diretoria executiva.

Foto 08

Magali Mendes, José Thadeu Almeida, Wellington Teixeira, Luiz Antonio Barbagli e
demais diretores

O Sinpro fundou, na metade da década de 1990, seu Departamento de
Saúde Ocupacional. Com o financiamento da Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino – CONTEE, desenvolveu a 1ª
pesquisa de saúde ocupacional dos/as professores/as que lecionam nas
escolas particulares da região metropolitana de Salvador, tendo a colaboração
do Departamento de Medicina Preventiva da FAMED/UFBA.
Os resultados dessa pesquisa foram publicados em 1998 na revista
organizada pelo Sinpro e deram origem também ao vídeo entitulado:
“Professor: profissão perigo”.
A arte do desenhista Borega foi capa da Revista e do Vídeo.

7

A primeira eleição da CONTEE foi presidida pelo Professor César Leiro.
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Revista de saúde do Sinpro8

O Sinpro já desenvolveu três pesquisas de saúde ocupacional dos/as
docentes.

Participou recentemente da pesquisa nacional “O Trabalho de

Professores na Educação Básica na Bahia”, 2009, desenvolvida pela Dra. Leda
Leal Ferreira da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina
do Trabalho (Fundacentro de São Paulo).
Este estudo sobre as condições de trabalho e saúde dos professores da
educação básica do Brasil, foi coordenado na Bahia pela assessora do
Departamento de Saúde do Sinpro-BA, Dra. Tânia Maria Araújo e os resultados
da pesquisa, nesse estado, publicado em livro no final do ano de 2009.
Desde a primeira edição, no final da década de 1980, até hoje, o Sinpro
realizou quinze Jornadas Pedagógicas e onze Congressos, sendo que, a partir
de 2001, algumas mudanças privilegiaram as Jornadas. Apresento em outro
capítulo as informações colhidas sobre esse processo.
Foto 09

Professores/as no 1º Congresso, 1988

8

Publicação dos resultados da Pesquisa “Condições de Trabalho e Saúde dos Professores da Região
Metropolitana de Salvador da Rede Particular de Ensino, 1998.
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Para melhor apreender as motivações para a organização histórica das
Jornadas Pedagógicas, busquei nos documentos oficiais do Sinpro algumas
informações. Além das Convenções Coletivas de Trabalho busquei também os
Estatutos da entidade.
Nos seus 47 anos de história, houve três reformas estatutárias, porém,
em nenhuma delas havia mudança nos artigos, parágrafos e alíneas que
tratavam das finalidades da entidade sindical.
Uma alteração estatutária que interessa a este estudo aconteceu no ano
2000, durante o sétimo Congresso. O artigo 23º que estabelecia as normas
para realização apenas do Congresso da categoria, passou também a versar
sobre a Jornada Pedagógica.
As Jornadas Pedagógicas já eram realizadas desde 1989, sempre no
segundo semestre, alternando com o Congresso. A partir da reforma
estatutária, realizada no congresso que elegeu como tema “Tudo que é sólido
desmancha no ar. Uma metáfora para pensar a educação que queremos.”,
transformou-se em estatutária, ou seja, obrigação das diretorias.
A mudança trouxe o Congresso para o mês de março e o manteve
bienal; já a Jornada Pedagógica ficou definida para o segundo semestre de
cada ano.

§ 8º - A Jornada Pedagógica deverá ser realizada anualmente
no segundo semestre;
§ 9º – Participarão da Jornada Pedagógica, todos aqueles que
se inscreverem dentro do período previsto, sindicalizados ou
não e demais interessados.
(Seção II Artigo 23º. Do Congresso da Categoria e da Jornada
Pedagógica.
Estatutos do Sindicato dos Professores no
Estado da Bahia - Sinpro-Ba).

A parceria com o Departamento de Medicina do Trabalho da Faculdade
de Medicina da Universidade Federal da Bahia-FAMED/UFBA, foi uma
experiência bem sucedida, consolidando-se com a realização da pesquisa
“Condições de Trabalho e Saúde dos Professores da Rede Particular da
Região Metropolitana de Salvador, no final da década de 1990. Esta realização
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estimulou a diretoria do sindicato na busca pelo diálogo com a Universidade
pública também no campo da formação dos/as docentes.
Desde 2003, em conversas e colaboração com o Grupo de Pesquisa
em Currículo, Complexidade e Formação – FORMACCE/FACED/UFBA,
gestou-se o desejo de desenvolver um trabalho conjunto, que se consolidou na
pesquisa “Educadores Atores-Autores Tomam nas Próprias Mãos suas
Experiências e Itinerâncias de Formação”.
Trata-se de um estudo para a criação do Projeto do Departamento
Político-Pedagógico do Sinpro, numa construção colaborativa de um espaço
sindical de formação.
No ano de 2005, na XI Jornada Pedagógica dos Professores, “É preciso
mais que palavras para educar. Formação e Aprendizagem. Responsabilidade
Institucional e Político-Pedagógica, o Prof. Dr. Joaquim Gonçalves Barbosa da
Universidade Metodista do Estado de São Paulo-UMESP/SP, aponta a
importância da parceria do Sinpro com a universidade (ver foto 10).
Foto 10

Mesa na XI Jornada mediada pelo Diretor do Sinpro Prof. Reinaldo
Bonfim que contou com Prof. Dr. Roberto Sidnei, Macedo, Prof. Dr.
Bernard Charlot e o Prof. Dr. Joaquim Gonçalves Barbosa.

Os Congressos do sindicato também merecem especial atenção, pois,
por muito tempo pouco se diferenciaram das Jornadas Pedagógicas, desde seu
propósito até a sua organização e formatação. Os Congressos que apresentam
as mesmas características das Jornadas serão trabalhados posteriormente em
outro capítulo.
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Ao concluir as primeiras palavras sobre o Sinpro, importa registrar que a
XVI Jornada Pedagógica dos Professores, está assegurada na Convenção
Coletiva de Trabalho 2010-2011, e no apagar das luzes da presente
dissertação já está em cartaz (ver anexo).
2.3. A AÇÃO SINDICAL NA FORMAÇÃO DOCENTE

O mundo do trabalho docente, dos afazeres do ofício, da organização
político-sindical se complementa ao espaço acadêmico e vice-versa, portanto,
urge promover o diálogo entre eles. A distância entre o fazer escolar dos/as
docentes e o cotidiano universitário de produção de pesquisa e reflexões
precisa ser rompida.
Em levantamento documental sobre o tema, especificamente sobre ação
sindical na formação docente, André et al (1999) diz:

[...] dos 284 trabalhos sobre formação do professor,
produzidos de 1990 a 1996, um total de 216 (76%) tratam
do tema da formação inicial, 42 (14,8%) abordam o tema
da formação continuada 26 (9,2%), focalizam o tema da
identidade e da profissionalização docente. (ANDRÉ et
al.1999, p. 302)

Tal dado nos permite afirmar que as iniciativas de pesquisas que focam
a profissionalização docente, condições de trabalho do/a professor/a e os
movimentos de sindicalização e organização profissional, ainda são tímidas.
No levantamento realizado encontro enfoques diferentes sobre o tema.
Segundo Feldfeber (2007, p. 460-461), a investigação acerca da ação sindical
e formação docente deve considerar também a perspectiva de ações de
resistência desenvolvidas por sindicatos docentes da América Latina contra o
avanço das políticas de avaliação dos docentes, constituindo-se para a autora
em

movimentos

alternativos

de

formação,

cujo

fator

comum

é

o

desenvolvimento de projetos de inovação da prática docente e investigação
educativa, mediante a participação coletiva dos/as educadores/as na criação
de redes a nível local, nacional e regional.
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Estas experiências consideram os saberes dos/as educadores/as e
repensam os modos tradicionais e característicos do modelo hegemônico
quanto ao papel das instituições formadoras, os vínculos entre elas e as
escolas, as condições de trabalho, o papel da investigação nas instituições de
formação docente e fundamentalmente os modos verticais como até agora se
impuseram às reformas da educação.
Buscando outros olhares nesse universo, importa trazer para a reflexão
referencias de sindicatos docentes dos países ibéricos ao lado de um estudo
feito em São Paulo sobre a APEOESP. Tais experiências, no seu contexto e
tempo histórico apresenta contrastes com a experiência do Sinpro-BA nas
Jornadas Pedagógicas.
Numa experiência portuguesa de formação contínua de professores,
conforme estudo de Ferreira (2008), identifico semelhanças com as Jornadas
Pedagógicas do Sindicato dos Professores no que diz respeito a: serem de
curta duração, terem freqüência voluntária, periodicidade anual - para os
professores de Portugal no início do ano letivo - além do interesse dos
sindicatos, das associações e universidades em organizar estes momentos.
Todavia, percebo também grandes diferenças, como o fato de estas
jornadas, em Portugal, serem estimuladas por um mecanismo de creditação
das ações de formação articulados, diretamente, com a progressão na carreira
dos professores, Regime Jurídico da Formação Contínua dos Professores e
Educadores (decreto-lei n. 249/92). Segundo Ferreira;

A freqüência de ações de formação e a obtenção dos
créditos correspondentes passaram a constituir a
carreira e, como tal, conduziram a um aumento
exponencial da oferta e da procura, numa lógica
predominantemente
individual
e
instrumental
(FERREIRA, 1998, p. 239-240).

Por se tratar de um enquadramento normativo-legal dos anos 1980/1990
e com financiamentos provenientes da União Européia, no âmbito do Programa
de Desenvolvimento Educativo para Portugal (PRODEP), é que a formação
contínua adquiriu os contornos que vêm atualmente obtendo forte incremento
em termos quantitativos.
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Nas

Jornadas

Pedagógicas

Sindicais,

objeto

deste

estudo,

a

participação dos/as professores/as é assegurada pela Convenção Coletiva de
Trabalho – CCT, por ter sido um direito conquistado nas negociações - data
base - anuais entre os sindicatos de trabalhadores e patronais. No caso do
Sinpro-Ba é 1º de maio para a Educação Básica e 1º de março para o Ensino
Superior.
Ainda de acordo com Ferreira (2008), essa formação contínua em
Portugal desenvolveu-se, predominantemente, à imagem de um modelo formal
de escolarização com influência hegemônica de racionalização das reformas
educativas. Deixando de produzir uma educação crítica, participativa e
emancipatória na formação contínua de adultos.
Já nas Jornadas Pedagógicas Sindicais, é possível perceber algumas
concepções alternativas, encarando a formação continuada de professores/as
numa perspectiva de educação de adultos e supondo, assim, outro tipo de
relação dos/as professores/as com a formação e entre esta e os contextos e
situações reais de trabalho.
Este é, sem dúvida, um dos aspectos mais interessantes desta ação
sindical na formação dos/as professores/as, pois, sem a vinculação aos
contextos e situações reais de trabalho, a própria teoria tende a ser confundida
com retórica. Assim pensa Ferreira:

O discurso acadêmico, tal como outros discursos que
proliferam no campo educativo, tende a gerar uma inflação
retórica que, em vez de estimular o desenvolvimento de
práticas profissionais reflexivas, pode estar a acentuar a
referida azáfama de mudança nas escolas. (FERREIRA, 2008,
p. 243).

A esse respeito, é pertinente observar a análise de Nóvoa (1999), sobre
a situação dos/as professores/as. O autor discute o excesso no que diz
respeito à retórica política das mídias, das linguagens dos especialistas
internacionais, do discurso científico educacional.
A pesquisa de ALMEIDA (1999) traz contribuição importante sobre a
atuação do sindicato de professores no desenvolvimento profissional da
categoria. Nessa pesquisa investiga-se como a ação do sindicato pode ser
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desenvolvida. Para isso analisa iniciativas sindicais no campo da formação
contínua de professores em três contextos bastante distintos: Brasil, Portugal e
Espanha.
Para ALMEIDA (1999, p. 47), “o desenvolvimento profissional dos
professores depende de dois aspectos centrais: a formação e as condições em
que eles exercem sua ação educativa”. O centro do trabalho da pesquisadora
foi uma experiência brasileira desenvolvida pela APEOESP – Sindicato dos
Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, que através do projeto
Reinventando a Escola, centrado na articulação da formação pedagógica com
a formação sindical dos professores, realizou uma forte atuação para a
formação dos/as educadores/as.
Mas outras experiências foram também abordadas nessa pesquisa,
como as desenvolvidas pelas sindicais portuguesas e espanholas, que, no
dizer da autora; “oferecem importantes contribuições para a reflexão a respeito
do papel do sindicato na formação dos professores”, ALMEIDA (1999, p. 119).
As organizações sindicais pesquisadas foram: em Portugal, a FENPROF
– Federação Nacional de Professores e a FNE – Federação Nacional de
Educação e na Espanha, a FE-CCOO – Federación de Enseñanza das
Comisiones Obreras.
ALMEIDA (1999) conclui que os sindicatos têm um campo próprio de
atuação na formação contínua de professores, tendo a experiência paulista
como centro de suas preocupações e as informações obtidas nos sindicatos
europeus estudados contribuiu para a significação e análise da experiência
brasileira em questão. As pesquisas de ALMEIDA (1999) sobre a atuação
sindical portuguesa na formação dos professores dialogam bem com as
informações sobre o PRODEP (Programa do Desenvolvimento Educativo para
Portugal) o que é e como funciona, de acordo com a literatura que pesquisei,
especialmente em FERREIRA (2008).
Porém se diferenciam na crítica, pois para ALMEIDA (1999), apesar de
identificar em seu texto a centralização governamental desse sistema e que a
participação dos sindicatos e federações sindicais devem-se à implementação
de uma política governamental assentada numa concepção alargada de
formação contínua, sem que se tenha criado uma estrutura democrática para
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geri-la e promovê-la, a autora considera inovador, uma vez que, para atender
às exigências do PRODEP, as organizações sindicais criaram estruturas
organizativas próprias para coordenar as ações de formação.
É bastante compreensível para uma pesquisadora brasileira menor rigor
na crítica do que o apresentado pelo pesquisador português FERREIRA
(2008), como discutimos no desenvolvimento deste tópico, visto que, a
referência nacional para análise apresenta um quadro aquém do visto em
Portugal.
Ainda na península Ibérica, o caso espanhol sobre a formação contínua
de professores está inserida na construção de uma política de qualificação
implementada a partir de acordos bi e tripartite, chamados de Acordos de
Formação, firmados em 1992 e 1995. Conforme ALMEIDA (1999, p.137) “o
sistema de formação contínua criado na Espanha parece ter sido resolvido
satisfatoriamente

garantindo

a

continuidade

ao

longo

do

tempo

e

democratizando a gestão e o funcionamento da formação”.
Pelo que pude perceber, no caso espanhol, a participação do sindicato
na formação de professores está acompanhada pelo setor empresarial e o
governo numa perspectiva democrática e de grande responsabilização do
Estado, diferente do que o encontrado em Portugal e sem qualquer
semelhança com o que acontece no Brasil.
A experiência brasileira investigada pela pesquisadora demonstra uma
ação isolada de uma entidade sindical representante de professores que,
compreendendo a importância da formação contínua, tenta romper a postura
governamental que ainda concebe a formação de modo estreito e marginaliza
outros agentes sociais, especialmente, os sindicatos que tenham o propósito
de participar desse processo.
Trazendo agora a experiência do Sindicato dos Professores na Bahia,
em suas Jornadas Pedagógicas Sindicais, a ação da APEOESP através do
Projeto Reinventando a Escola, guarda algumas semelhanças; ambas, as
Jornadas do Sinpro-Ba e o projeto da APEOESP concebem e organizam suas
ações de formação sem qualquer intervenção, quer seja, do governo ou do
empresariado. Com identidade própria, estas ações estão articuladas em torno

54

da formação profissional que procura trabalhar, de maneira integrada, as
dimensões pedagógica e sindical na formação dos professores.
Nas palavras de ALMEIDA (1999, p. 211):
Essa concepção de formação contínua abre espaço para
que as várias dimensões da vida dos professores sejam
analisadas e encaminhadas de maneira articulada. Isso é
fundamental, uma vez que existe a possibilidade de que a
administração do sistema público de ensino imponha uma
formação contínua voltada apenas para a implantação da
reforma educacional e desvinculada das condições
necessárias ao trabalho docente.

De acordo com a pesquisadora, a concepção de formação do Projeto
Reinventando a Escola da APEOESP, está centrada na “articulação entre as
dimensões técnico pedagógica e político sindical” e tem como objetivo
“contribuir na constituição de uma nova identidade profissional, capaz de
responder às condições que permeiam atualmente a profissionalidade
docente”, Almeida (1999, p. 218). Novamente percebo semelhança nos
discursos acerca da concepção e da intenção da ação sindical das duas
entidades em questão.
A experiência sindical da APEOESP, com o Projeto Reiventando a
escola, de acordo com a autora da pesquisa, teve curto período de vida, do 2º
semestre de 1996 até 1998 e conforme a pesquisadora vários fatores
contribuíram para isto: dificuldade financeira da APEOESP para continuar a
custear suas ações e o grupo de profissionais que o desenvolvia, como
também os empecilhos colocados pela Secretaria de Educação que em todos
os encontros negou aos interessados direito a participação.
Cabe ressaltar, a avaliação de ALMEIDA (1999), que na conclusão de
sua pesquisa, considera que a reaproximação do sindicato com o universo dos
professores, que é a sala de aula, é fundante para a própria identificação da
categoria com o universo sindical, sem o qual não se superará a crise vivida
pelo movimento sindical docente, “caso contrário, o futuro do sindicato pode ser
o de tornar-se apenas uma grande agência empreendedora de múltiplos
serviços” (ALMEIDA, 1999, p.219).
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Apesar de me arriscar a dizer que tenho pistas de que há um encontro
na motivação das Jornadas Pedagógicas do Sinpro-BA com as conclusões
finais da pesquisa de ALMEIDA (1999), penso que a afirmação da autora
desconsidera a conjuntura dinâmica em que estão colocados os/as
trabalhadores/as e seus sindicatos.
É preciso perceber que a manutenção dos direitos adquiridos e outros
tantos que precisam ser conquistados, fazem parte do universo sindical, sem o
qual, esvazia-se a importância deste tipo de organização e fragiliza ainda mais
a capacidade dos/as docentes de avançar na direção da qualificação da
profissão.
Outro estudo levantado na literatura sobre o tema em questão é o de
NASCIMENTO (2003), abordando o que denomina como cenários de formação
das escolas particulares de ensino básico e do Sindicato dos Professores no
Estado da Bahia, que, na minha avaliação, coloca algumas ações do sindicato
como de formação continuada.
A pesquisa de NASCIMENTO (2003) identifica a existência de atividades
de formação continuada em serviço em algumas escolas particulares, porém,
de modo pontual e não extensiva à categoria profissional.

[...] considero que os avanços mais significativos com relação à
formação continuada como um direito assegurado aos
professores vem sendo propiciado através da participação dos
docentes no espaço sindical, especialmente, por ocasião da
construção de propostas de pauta de reivindicações e das
Convenções Coletivas e Acordos Coletivos de Trabalho.
(NASCIMENTO, P. 84, 2003).

No referido estudo, o autor apresenta cláusulas da pauta de
reivindicações da categoria profissional para demonstrar a preocupação do
sindicato com a formação dos/as professores/as. E ainda, identifica que as
experiências em torno das Jornadas e Congressos se constituíram num
trabalho político pedagógico muito significativo para os/as professores/as. Nas
palavras do autor:
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[...] por testemunharem sobre seus posicionamentos
histórico-críticos com relação aos modelos educacionais
hegemônicos na maioria das escolas em que eles
trabalham e pela possibilidade de demonstrarem seus
saberes e quereres coletivos em relação ao campo
educacional, em especial à formação docente.
(NASCIMENTO, P. 130, 2003)

O estudo de Nascimento parte da apreensão dos diversos sentidos da
formação

continuada,

considera

fundamentalmente

as

falas

dos/as

professores/as, que ele vê como “professores-atores-autores na perspectiva de
produção de novos outros ethos na formação docente” (NASCIMENTO, p. 134,
2003) e argumenta que as Jornadas Pedagógicas e a Convenção Coletiva de
Trabalho ratificam a formação continuada como um direito no espaço sindical
docente (ver foto 11).
Foto 11

Professor Cláudio Orlando C. do Nascimento, XIII Jornada
Pedagógica

Enquanto Nascimento aborda a formação continuada na perspectiva
dos/as professores/as, a presente pesquisa discute o relevo das Jornadas
Pedagógicas como espaço de troca de experiência, diálogo teórico com
professores brasileiros e estrangeiros, lócus privilegiado de produção de
conhecimento e fórum histórico de formação continuada.
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3. ENTRE TANTOS, A ESCOLHA DO CAMINHO

Na medida em que, através das disciplinas do programa tive
oportunidade de conhecer as possibilidades de percursos metodológicos, as
dúvidas foram substituídas por opções.
Por onde caminhar e como começar, de fato, se mostrou para mim
quando fazia as disciplinas obrigatórias como aluna regular da UNEB. Dois
momentos contribuíram muito para isso: a disciplina Pesquisa em Educação e
o Fórum da Linha 2 - Educação, Novas Tecnologias, Currículo e Formação do
Educador. O conhecimento da metodologia e dos procedimentos que me
possibilitariam desenvolver a pesquisa com tranqüilidade, me asseguraram
uma relativa segurança para caminhar.
O presente capitulo indica a abordagem dialética com fundante e teoriza
sobre os procedimento metodológicos da pesquisa.
3.1. A ABORDAGEM DIALÉTICA

Mesmo encontrando na literatura diferentes caminhos no âmbito das
teorias críticas e diferentes enfoques sobre a dialética, suas leis, denominações
e perspectivas, tomei como inspiração o materialismo histórico dialético, na
medida em que, mediado pelas referências contemporâneas, a presente
pesquisa encontrou de modo efetivo identidade com o estudo e com a
pesquisadora.
A abordagem dialética constituiu-se no caminho mais adequado para a
pesquisa em tela, por se tratar de um estudo sobre a ação sindical na formação
de professores /as a partir de uma atividade político-pedagógica histórica: as
Jornadas Pedagógicas do Sindicato dos Professores no Estado da Bahia e por
esta ser fruto do movimento dos/as docentes na luta pelas condições de saúde,
trabalho, carreira e salário.
O método de interpretação dialético é dinâmico, nele os fatos não podem
ser considerados fora de um contexto social, político, econômico, cultural.
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A análise crítica da importância das Jornadas Pedagógicas Sindicais na
formação docente pressupõe uma abordagem a partir desta dinâmica, em que
as relações com o universo de atores/as sociais envolvidos neste processo, os
diversos interesses colocados em cena, a compreensão da totalidade do
processo, assim como a intencionalidade do estudo ficam evidenciadas na
perspectiva de estabelecer as bases teóricas para sua transformação.
A compreensão dialética de que tudo se relaciona como um conjunto de
processos torna-se clara com (POLITZER apud LAKATOS, 2008), quando
busca na obra de Engels o seguinte pensamento:

[...] a dialética é uma grande idéia fundamental segundo a
qual o mundo não deve ser considerado como um
complexo de coisas acabadas, mas como um complexo
de processos em que as coisas, na aparência estáveis,
do mesmo modo que os seus reflexos intelectuais no
nosso cérebro, as idéias, passam por uma mudança
ininterrupta de devir e decadência, em que, finalmente,
apesar de todos os insucessos aparentes e retrocessos
momentâneos, um desenvolvimento progressivo acaba
por se fazer hoje (p. 101).

Lakatos (2008, p. 101) afirma que, para a dialética, as coisas são
analisadas em movimento e não existem isoladas, destacadas umas das
outras, mas como um todo unido, como objetos e fenômenos organicamente
ligados entre si, dependendo uns dos outros e, ao mesmo tempo,
condicionando-se reciprocamente.
Considerando uma das leis básicas da dialética, tese, antítese e síntese,
podemos afirmar que a característica do desenvolvimento dialético é que ele
prossegue através da negação.
A esse respeito (POLITZER apud LAKATOS, 2008), recorrendo mais
uma vez a Engels afirma que:

[...] para a dialética não há nada de definitivo, de
absoluto, de sagrado; apresenta a caducidade de todas
as coisas e em todas as coisas e, para ela, nada existe
além do processo ininterrupto do devir e do transitório.
(p.103)
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Entendo então que, de acordo com Engels, para a dialética nada é
imutável, tudo tem uma história, especialmente por se tratar de um estudo
qualitativo em que a pesquisadora faz parte dos contextos estudados e este
grau de proximidade traz, ao mesmo tempo, possibilidade de análise como
sujeito participante do processo, como também, de transmutá-lo para a
perspectiva do grupo de personagens desta história.
Aproximação/distanciamento e de modo algum qualquer suposta
neutralidade são premissas metodológicas fundantes dessa pesquisa. A
autorização para estudar a própria realidade cabe ao sujeito histórico
consciente do seu protagonismo. Para isso a dialética é perfeita na
compreensão da dinâmica, da contradição e da mudança.
A análise crítica do objeto a ser pesquisado é o ponto de partida para o
método dialético na pesquisa, portanto, a compreensão do objeto deverá contar
com a totalidade do processo, na linha da intencionalidade do estudo e na
contextualização do problema a ser pesquisado.
Tendo

esta

investigação

como

foco,

compreender

o

papel

desempenhado pelas Jornadas Pedagógicas como ação sindical na formação
dos/as professores/as, a opção pelo método dialético se credenciou como
adequada por sua riqueza em aprofundar a compreensão da realidade
investigada, por trabalhar com as categorias de totalidade, historicidade,
contextualização e contradição, que se mostraram necessárias para esta
investigação.
Por ser um método de abordagem que penetra o mundo dos fenômenos
através da ação recíproca, da contradição inerente ao fenômeno e da mudança
dialética que ocorre na natureza e na sociedade, foi o escolhido como melhor
opção de caminho para este estudo.

3.2. MÉTODOS E PROCEDIMENTO DA INVESTIGAÇÃO

Trata-se de uma investigação de natureza qualitativa que toma os
ensinamentos de MINAYO (1994), quando considera que a pesquisa qualitativa
responde a questões muito particulares não quantificáveis, busca a
profundidade, parte do subjetivo, trabalha com valores, crenças, opiniões,
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atitudes e representações; todas as variáveis são importantes e parte do todo
para o particular.
A autora argumenta ainda que:

[...] faz parte da pesquisa qualitativa a obtenção de dados
descritivos mediante contato direto e interativo do
pesquisador com a situação objeto de estudo, buscando
o pesquisador entender os fenômenos segundo a
perspectiva dos participantes da situação estudada e a
partir daí situar sua interpretação dos fenômenos
estudados (MINAYO, 1994, p. 13).

Para obter informações relativas ao objeto da pesquisa lancei mão de
três procedimentos: levantamento documental, entrevista semi-estruturada e
um questionário misto. O tratamento concedido às informações focalizou a
relação das variáveis uma com as outras numa abordagem interpretativa da
pesquisadora, independente do número de vezes que a variável aparece.
Deste modo, os dados presentes nos questionários puderam gerar
informações de frequência e cruzamentos de todos os itens perguntados,
através do software Statistical Package for Social Science - SPSS, permitindo a
criação de inúmeras tabelas para análise.
Baseando-me em debate presente na literatura sobre pesquisa
educacional e na perspectiva dialética como condutora desta pesquisa,
acredito que o dualismo técnico entre pesquisa qualitativa e quantitativa é falso.
As técnicas foram compreendidas como parte de um conjunto maior.
Segundo GAMBOA (2007, p. 89), “as técnicas são utilizadas com
intensidade e peso diferenciados. Os instrumentos de coleta, tratamento e
organização de dados e de informações são, ou não, destacados de acordo
com o enfoque”.
E,

ainda,

de

acordo

com

o

autor,

as

possíveis

dicotomias

epistemológicas, entre aqueles que desqualificam a discussão sobre as
tendências metodológicas, por defenderem a existência de um único método
científico, e aqueles que aceitam a existência de dois métodos científicos, um
apropriado para as ciências exatas e outro válido para as ciências humanas e
sociais, reduzem as alternativas da pesquisa em ciências sociais.
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Sobre essa discussão, também SANTOS FILHO (2007) e GAMBOA
(2007) abordam a perspectiva de novos caminhos, incluindo nelas várias outras
alternativas, especialmente as que trabalham com as categorias de síntese
“como uma das suas categorias basilares” (GAMBOA, 2007, p. 102).
Sendo uma das leis da dialética, a passagem da quantidade à qualidade,
ou mudança qualitativa, LAKATOS (2008, p. 100) e entendendo que, na
perspectiva da dialética, a compreensão e a explicação não são apenas
processos, simplesmente referidos a dois níveis diferentes, mas articulados na
construção do objeto, GAMBOA (2007, p. 105), o enfoque dialético, utilizado
nesta pesquisa com relação às categorias quantidade-qualidade dá conta de
que se inter-relacionam, não se opõem dentro do princípio de movimento.
Conforme GIL (2008, p. 41), toda e qualquer classificação se faz
mediante algum critério e é usual a classificação com base em seus objetivos
gerais.
A presente pesquisa aspirou no seu objetivo geral analisar a importância
político-acadêmica desempenhada pela ação sindical na formação dos/as
docentes, a partir das Jornadas Pedagógicas Sindicais. Acredito que o estudo
proporcionou maior familiaridade com esta questão, tornando-o mais explícito.
Diante dessa perspectiva, entendo que minha pesquisa pode ser classificada
como pesquisa social exploratória.
Segundo GIL (2008, p. 43), para analisar os fatos do ponto de vista
empírico, para confrontar a visão teórica com os dados da realidade, é preciso
traçar um modelo conceitual e operativo de pesquisa.
Entendendo que o delineamento expressa em linhas gerais, o
desenvolvimento da pesquisa, com ênfase nos procedimentos técnicos de
colheita e análise de informações, podendo ser dividida em dois grupos:
aqueles que se valem das chamadas fontes de papel e aqueles cujos dados
são fornecidos por pessoas, esta pesquisa utiliza, nos seus procedimentos
técnicos, tanto as fontes de papel, como também, as fontes humanas.
Inicialmente foram feitos três levantamentos documentais: no banco de
dados dos Programas de Pós-graduação em Educação da Bahia, Nos arquivos
do Sinpro-Ba e no Banco de Teses e Dissertações da CAPES. Considerando
que os documentos constituem fonte rica e estável de informações, podendo
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sobreviver ao longo do tempo, tornando-se fonte preciosa para pesquisa de
natureza

histórica,

este

procedimento

configurou-se

fortemente

como

imprescindível para o bom desenvolvimento dessa pesquisa.
De acordo com LAKATOS e MARCONI (2008, p. 176-177), a pesquisa
documental pode estar restrita a documentos escritos ou não, constituindo o
que se denomina de fontes primárias ou secundárias, contemporâneas ou
retrospectivas.
A primeira busca foi documental e se deu no banco de dados dos
referidos Programas. Pesquisei nas Bibliotecas da FACED/PPGE/UFBA e do
PPGEduc/UNEB, a partir dos títulos e resumos que apresentaram menções
sobre a ação dos sindicatos de docentes na formação dos/as professores/as,
em seguida foi realizado um levantamento documental em escritos secundários
e contemporâneos, pois recorri a documentos históricos e originais do Sinpro
da Bahia, assim como, gravuras e fotografias das Jornadas e Congressos.
Todas as edições da Jornada Pedagógica foram estudadas: título,
subtítulo, imagem, ano, personalidade homenageada, relatórios, número de
inscritos, palestrantes, oficineiro/as, texto de apresentação, programação,
cartazes, registros fotográficos. Outras ações do sindicato que se relacionam
com as Jornadas também foram estudadas como: as edições do Congresso,
Convenções Coletivas, Estatutos da entidade, folders e publicações do Sinpro
em jornais, boletins e sítios on line.
Tratam-se de documentos de “primeira mão”, GIL (2008, p. 46),
conforme o autor, “que não receberam ainda um tratamento analítico”, não
havendo, portanto, nenhuma publicação a este respeito.
O período estudado compreende 20 (vinte) anos de 1989 a 2009. As
fontes documentais anteriormente citadas abarcam quase todas as edições das
Jornadas e Congressos. Algumas edições, especialmente as primeiras,
portanto,

as

mais

antigas

apresentam

poucos

ou

quase

nada

de

documentação.
O segundo procedimento foi entrevista semi-estruturada. Com o
propósito de atingir o objetivo pleno da entrevista, ouvi ex-diretores/as e
diretores/as do Sinpro que tiveram papel importante no desenvolvimento das
atividades sindicais de modo geral e ou nas Jornadas em particular de forma

63

criteriosa e planejada. Assim, a entrevistadora teve liberdade para desenvolver
cada situação na direção que considerou adequada, na perspectiva de poder
explorar mais amplamente a questão, e o/a entrevistado/a também teve
liberdade total para expressar suas opiniões e sentimentos.
De acordo com LAKATOS (2008, p. 200), toda técnica de colheita de
informações tem limites. As dificuldades de expressão e comunicação de
ambas as partes, a incompreensão por parte do/a entrevistado/a, do significado
das perguntas, da pesquisa, que pode levar a uma falsa interpretação; a
possibilidade de influência do/a entrevistador/a sobre o/a entrevistado/a; a
indisposição do/a entrevistado/a em dar informações; o receio de sua
identificação gerando retenção de informação por parte do/a entrevistado/a;
pouco controle sobre uma situação de colheita de informações, ocupa muito
tempo, portanto difícil de ser realizada.
Os limites levantados na literatura sobre a técnica de entrevista para
colheita de informações se mostraram pouco significativas, com total
superação, visto que, os/as entrevistados/as foram ou são, professores/as, que
além de terem facilidade de compreensão, discernimento e expressão verbal,
também não corriam nenhum risco, de qualquer ordem, por participarem de
uma pesquisa deste caráter.
Por fim um questionário. De acordo com a classificação das perguntas
encontradas na literatura, optei por elaborar um questionário que se
caracterizou como misto.
Por conter perguntas abertas, também chamadas livres ou não limitadas,
que permitiriam ao/a entrevistado/a responder livremente, usando linguagem
própria e emitindo opiniões, assim como perguntas fechadas ou de alternativas
fixas, em que o informante escolhesse sua resposta entre duas opções. Outro
tipo de pergunta também compôs o instrumento; as perguntas relacionadas a
questões concretas, tais como: atividade profissional, formação, tempo de
trabalho, escolaridade, relação com o sindicato.
Tendo apenas conhecimento empírico do funcionamento das Jornadas,
elaborei o questionário levando em consideração a ausência de informações
sistematizadas sobre os/as participantes da Jornada, busquei um tipo de
questionário que melhor se adequasse a este evento e público.
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Trata-se de um instrumento rico para levantar informação de grande
alcance amostral, devendo observar o rigor da sistematização dos dados. Para
tanto, foram levados em conta os pressupostos levantados na literatura como
fundamentais para a sua capacidade de percepção da realidade e obtenção de
informações importantes para esse estudo9.

3.3. O DELINEAMENTO DA PESQUISA

A formação de professores/as é objeto de estudo, pesquisa e reflexão,
principalmente, na perspectiva da formação inicial e continuada. A pesquisa
documental inicial revelou o distanciamento das pesquisas em educação com a
ação sindical na ambiência da educação.
Inicialmente busquei reconhecer nos Programas Pós-Graduação Strictu
Sensu em Educação na Bahia, os títulos das dissertações de mestrado e teses
de doutorado no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade
do Estado da Bahia e da Universidade Federal da Bahia, é possível identificar o
grande interesse que desperta nos/as pesquisadores/as questões que
envolvem a formação docente e que se evidenciam em vários títulos.
Na Universidade do Estado da Bahia – UNEB, fundada em 1983, que
passou a integrar o Sistema Nacional de Pós-Graduação – SNPG/Capes, com
o Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade em 2000,
implantando o Mestrado em 2001, setenta e sete dissertações de Mestrado
estão depositadas em sua Biblioteca até dezembro de 2009.
As pesquisas que deram origem às dissertações publicadas foram
integrantes de uma das três linhas de pesquisa do programa, a saber: Linha
01, Processos Civilizatórios: Educação, Memória e Pluralidade Cultural; Linha
02, Educação, Tecnologias Intelectuais, Currículo e Formação do Educador e
Linha 03, Educação, Gestão e Desenvolvimento Local Sustentável.

9

O modelo do questionário aplicado compõe o Apêndice dessa dissertação.
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Dentre as dissertações citadas sete discutem de algum modo a
formação

de

professores/as:

Desenvolvimento

Profissional

e

Prática

Pedagógica: Um Estudo Sobre a Formação Continuada de Professores na
Cidade de Alagoinhas – Bahia, de Gerusa do Livramento Carneiro de Oliveira
Moura orientada pelo Prof. Dr. Jacques Jules Sonneville; Formação de
Educadores Além do “Chão da Escola”: Quais os Sentidos Educativos
Tramados pela Rede MIAC?, de Izabel Dantas Menezes orientada pela Profa.
Dra. Cristina D´Ávila Maheu; Formação Ressignificando o Uso da Mídia
Impressa na Educação a Distância para Formação de Professores, de Mary
Valda Souza Sales orientada pela Profa. Dra. Lynn Rosalina Gama Alves; A
Inclusão das Tecnologias Digitais na Formação Inicial dos Licenciados em
Matemática de Irama Santos da Silva orientada também pela professora Lynn;
A Formação de Professores Para o Uso das Tecnologias da Informação e
Comunicação no Processo Pedagógico: Caminhos Percorridos pelo Núcleo de
Educação e Tecnologias da Rede Municipal de Ensino de Salvador de Vânia
Rita Menezes Valente orientada pelo Prof .Dr. Alfredo Eurico Rodrigues;
Confabulações na Formação de Professores: A experiência e o Saber Ético
como Saberes Docentes de Giovana Cristina Zen orientada pela Profa .Dra.
Stella Rodrigues dos Santos; e ainda, Discursos e Práticas na Formação
Continuada de Professores: Uma Experiência em Barreiras no Oeste da Bahia,
de Gerson do Carmo Argolo orientado pelo Prof. Dr. Augusto César Rios Leiro.
Em todos esses trabalhos, o tema da formação docente é abordado,
porém, em nenhum deles há alguma relação estabelecida entre formação e a
atuação dos sindicatos de docentes.
Nessa perspectiva, o estudo em foco ganha dimensão temática
inaugural na Universidade do Estado da Bahia e uma sensibilização concreta
para novos estudos interessados na relação educação, formação de
professores/as e sindicalismo docente no Programa de Pós-Graduação em
Educação e Contemporaneidade.
No levantamento na Biblioteca da FACED/UFBA, na busca por teses e
dissertações que abordassem o tema discutido nessa pesquisa, encontrei 40
(quarenta) pesquisas sobre a formação continuada, nenhuma acerca da
formação docente e sindicalismo ou educação e sindicalismo. Apenas uma
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sobre formação continuada e ação sindical. Trata-se do estudo de
NASCIMENTO (2003), que abordo no capítulo sobre Educação, Sindicalismo e
Formação Docente da presente pesquisa.
No levantamento realizado junto ao Banco de Dados da Capes, onde
constam teses e dissertações a partir de 1987, buscando reconhecer estudos
que entrecruzaram as categorias teóricas relacionadas à formação docente e
sindicalismo encontrei 41 (quarenta e um trabalhos). Porém numa verificação
mais atenta a partir das palavras chaves e dos resumos foi possível constatar
que a palavra sindicato aparece, mas não na condição de participante ou
preocupado com a formação dos professores. Dentre os 41 títulos publicados,
apenas dois trabalhos de fatp abordam a temática formação de professores e
sindicalismo . A já citada dissertação de mestrado (2003) do Prof. Dr. Cláudio
Orlando Costa do Nascimento, “O que querem os professores ante a formação
continuada. Itinerâncias, produção de sentidos e autorias nas narrativas
docentes”, orientando do Prof. Dr. Roberto Sidnei Macedo e a tese de
doutorado (1999) da Profa. Dra. Maria Isabel Almeida/USP, intitulada “O
Sindicato como Instância Formadora dos Professores: Novas Contribuições ao
Desenvolvimento Profissional”, orientanda da Profa. Dra. Selma Garrido
Pimenta.
Essa última pesquisa revelou-se também importante para o meu estudo,
fazendo parte da presente pesquisa no capítulo 2, Educação, Sindicalismo e
Formação Docente, no subtítulo 2.2, A Ação Sindical na Formação Docente.
Tendo contribuído para maior compreensão da importância das
Jornadas Pedagógicas dos Professores, estes estudos caracterizam-se, na
minha avaliação, como correlatos à presente pesquisa.
O estudo de ALMEIDA (1999) discute a experiência sindical na
formação dos/as professores/as, em São Paulo, nos anos de 1996 a 1998, e o
estudo de NASCIMENTO (2003), recorre às Jornadas e Congressos do SinproBa para discutir a formação continuada na perspectiva dos/as professores/as.
Ainda na pesquisa documental, no Banco de Dados da Capes, outros 02
(dois) trabalhos tratavam do tema formação docente e traziam de algum modo
o sindicato profissional.
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Mereceram destaque os estudos: A dissertação de mestrado (1996) de
Renato Sampaio Saddi/PUC-Educação, “Os Condicionantes Políticos da
Formação Docente: o debate sobre o neoliberalismo no jornal do SINPEEMSindicato dos Profissionais da Educação Municipal”, orientado pela Profa. Dra.
Nereide Saviani.
Com as palavras chave, condicionantes políticos, neoliberalismo e
sindicalismo, essa pesquisa aborda, nas palavras do autor, “a formação
docente através do Sindicado dos Profissionais da Educação Municipal”,
elegendo os debates sistemáticos no jornal do sindicato sobre o neoliberalismo
como instrumento para “armar” os/as professores/as contra as políticas
neoliberais.
Também a tese de doutorado (2009) de Josenilton Nunes Vieira/UFRN,
“O Sindicato como Esperança na Construção da Profissão Docente” 2009,
orientado pelo Prof. Dr. Isauro Beltran Nuñez. Discute a partir das palavras
chave: sindicato, movimento, profissão docente e profissionalização, a relação
entre o sindicato e a profissão docente a partir da ação de três sindicatos da
micro-região do Vale do São Francisco, especialmente, as cidades de Juazeiro
na Bahia e Petrolina em Pernambuco. Aborda também a dimensão formativa
das ações coletivas das lutas sindicais e o modo como suas ações repercutem
na formação e profissionalização dos/as professores/as.
As outras 37 (trinta e sete) dissertações/teses se encarregavam de
outros debates, como, a escola de formação da CUT - nacional e, às vezes, em
algum estado específico, a história da formação de determinados sindicatos de
docentes - de algumas cidades e estados, da rede pública ou do setor privado,
da educação básica e superior e ainda experiências de formação de
professores/as em projetos nacionais voltados para a questão do campo.
Importa destacar que com a categoria teórica formação continuada de
professores

havia

3260

(três

mil

duzentos

e

sessenta)

títulos

de

teses/dissertações.
A pesquisa documental no arquivo do sindicato me proporcionou
conhecer as imagens criadas para as Jornadas e Congressos através dos
cartazes emoldurados de cada edição.
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Da edição do Congresso de 2002, nenhuma imagem foi encontrada, são
os/as entrevistadas/os que asseguram que este aconteceu.
Outro documento bastante rico para a pesquisa são os folders, que,
além de toda programação, dos nomes dos convidados, trazem também texto
da diretoria e informações sobre inscrições, custo, colaboradores.
Deparei-me com a dificuldade de localizar esses documentos, visto que,
ainda é incipiente o cuidado com a memória do sindicato e novamente, contei
com depoimentos para resgatar informações sobre as edições sem fontes
escritas.
As Convenções Coletivas foram importantes como fontes escritas. A
partir delas pude saber quando à participação dos/as professores/as nas
Jornadas Pedagógicas e nos Congressos tornou-se um direito.
Também os Estatutos da entidade trazem registro de modificação dos
Congressos e inclusão das Jornadas, que considerei relevante, conforme
consta no segundo capítulo.
A riqueza iconográfica, através dos registros fotográficos, das camisas e
pastas/bolsas confeccionadas para cada edição, serviu a essa pesquisa.
Foram encontrados registros fotográficos de todas as edições das Jornadas e
dos Congresso, porém, algumas fotos antigas, sempre em preto e branco, só
com a ajuda da memória dos/as diretores/as do período para a identificação do
evento correspondente.
O segundo procedimento possibilitou um (re)enconto com parte dos
sujeitos importantes da história do Sinpro da Bahia. Foram depoimentos
emocionados. Quanto às entrevistas, desde o início, eu havia compreendido
que precisava ouvir os organizadores históricos das Jornadas e Congresso,
ampliando, dessa forma, as técnicas de coleta de informações. Para tanto
incorporei aos procedimentos da pesquisa, a entrevista de dirigentes e exdirigentes sindicais.
Conforme LAKATOS (2008, p. 198), trata-se de uma conversação
efetuada

face

a

face

de

maneira

metódica,

proporcionando

ao/a

entrevistador/a, verbalmente a informação necessária.
Respeitando o objetivo geral e os objetivos específicos dessa pesquisa,
as entrevistas tiveram como meta conhecer o que os/as dirigentes e ex-
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dirigentes do Sindicato dos Professores pensam sobre as Jornadas
Pedagógicas, tornando-se ainda mais relevante, especialmente porque, as
primeiras Jornadas e os primeiros Congressos dispõem de pouco ou quase
nada de registro escrito e iconográfico.
Os/as dirigentes sindicais e os/as ex-dirigentes sindicais foram ouvidos
por serem ou terem sido representantes dos/as professores/as, responsáveis
pela criação, organização e coordenação de Jornadas e Congressos, e,
simultaneamente, também professores/as.
Desse modo, tenho a convicção de que neste estudo as entrevistas
contribuíram muito, para a compreensão de passagens significativas,
relevantes que sequer estão registradas em fontes documentais.
Outro aspecto que recebeu bastante cuidado da pesquisadora foi o
agendamento da entrevista, que somente foi feito nas datas, horários e locais
indicados como adequados pelos/as entrevistados/as.
A partir de critérios históricos e representativos, foram entrevistados/as
oito sujeitos:
1.Nelson De Luca Pretto, doutor em educação, Professor da Faculdade de
Educação – FACED da Universidade Federal da Bahia-UFBA, Coordenador do
Grupo de Pesquisa em Educação e Tecnologias, tendo sido Professor da
Educação Básica no setor privado e participado do processo de retomada do
Sinpro em 1978-1979, eleito Diretor do Sindicato dos Professores no Estado da
Bahia na gestão 1980-1983;

2. Albertino Ferreira do Nascimento Júnior, foi membro do Conselho Estadual
de Educação da Bahia e Pró-Reitor de Ensino do antigo CEFET (atualmente
IFEBA)10. É Diretor do Campus Salvador do IFE-BA, tendo sido Diretor do
Sinpro nas gestões de 1984-1987, 1987-1990 e 1993-1995;

10

Com a reorganização federal da educação profissional no Brasil os CEFET passaram a Institutos. No
nosso Estado: Instituto Federal de Educação da Bahia (IFEBA).
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3. Zilton Rocha, foi Vereador de Salvador e Deputado Estadual da Bahia pelo
Partido dos Trabalhadores e atualmente é Conselheiro do Tribunal de Contas
do Estado. Foi Diretor do Sinpro nas gestões de 1987-1990 e 1990-1993;

4. Márcia Kalid, é Diretora e Professora de Geografia do 3º ano do Colégio
Oficina, foi Diretora do Sinpro nas gestões de 1987-1990 e 1990-1993;

5. Magali Mendes, é Diretora Pedagógica do Colégio Oficina unidade Vitória da
Conquista e Professora de Redação do Colégio Oficina de Salvador e Vitória
da Conquista, foi Diretora do Sinpro nas gestões de 1983 até 1993;

6. Renato Santos, Professor de História do Colégio São Paulo e do Curso e
Colégio Módulo, tendo sido Diretor Executivo do Sinpro-Ba na gestão 19901993;

7. Valdíria Rocha, é Coordenadora da Pró-Reitoria de Extensão da
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia-UFRB, mestranda em Memória,
Cultura e Desenvolvimento Regional, UNEB/Campus V, foi Diretora do Sinpro
nas gestões de 1993-1996 e 1996-1999;

8. Marli Sousa, Professora de História do Colégio Módulo e Diretora do
sindicato desde 2004.

Por fim, o caminho relativo ao questionário. Fui com a compreensão de
que os/as principais personagens, ou pelo menos, os/as beneficiários/as
aparentes desta ação sindical são os/as professores/as, busquei, então,
através de um instrumento metodológico, conhecer um pouco sobre estes/as
profissionais e suas opiniões sobre as Jornadas Pedagógicas. Para tal utilizei a
modalidade questionário misto.
Como as Jornadas acontecem no segundo semestre de cada ano,
reunindo número expressivo de professores/as, percebi que seria uma grande
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oportunidade a realização da XIV Jornada Pedagógicas dos Professores no
segundo semestre de 200811.
De acordo com o calendário histórico de realização das Jornadas e a
programação das atividades da pesquisa, seria muito difícil tornar proveitosa a
aplicação do questionário na edição da Jornada no segundo semestre de 2009.
Defini então, por priorizar a elaboração do questionário, e utilizei esse
procedimento de pesquisa na XIV Jornada Pedagógica dos Professores.
Segundo LAKATOS (2008, p. 203), o questionário é um instrumento de
colheita de informações constituído de perguntas que devem ser respondidas
por escrito e sem a presença do/a entrevistador/a. Considerando esta
compreensão os questionários foram distribuídos por terceiros, iniciando com a
apresentação simples da instituição de ensino, da pesquisa, da pesquisadora,
do objetivo do questionário e indicando a secretaria do evento para
recebimento do questionário respondido.
Dos 478 (quatrocentos e setenta e oito) inscritos nesta Jornada, 117
(cento e dezessete) questionários foram devolvidos respondidos, ou seja,
24,49% (vinte e quatro vírgula quarenta e nove por cento). De acordo ainda
com LAKATOS (2008, p. 203), “em média, os questionários expedidos pelo
pesquisador alcançam 25% (vinte e cinco por cento) de devolução”.
Compreendido o risco da baixa devolução dos questionários como uma
desvantagem, concluo que, o índice de questionários respondidos alcançou um
percentual que lhe conferiu relevância na colheita de informações. Tendo como
limite para devolução do questionário respondido, o final da Jornada na
secretaria do evento, esse processo foi confortável para os/as professores/as.
Entre as vantagens desse procedimento de pesquisa, destaco a
economia de tempo e de pessoal, o número de pessoas participantes
simultaneamente, a obtenção de respostas mais rápidas e mais precisas e
maior liberdade nas respostas, em razão do anonimato.
Por se tratar de uma população específica, formada por professores/as,
profissionais que exercem funções da docência e estudantes de licenciaturas e

11

A XIV Jornada dos Professores foi realizada nos dias 17, 18 e 19 de setembro de 2008.
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pedagogia, a exigência de um universo mais homogêneo para aplicação de
questionário, foi plenamente atendida.
Pude observar que

o

questionário foi bem

recebido pelos/as

participantes do evento, entendido como mais um espaço para falar de si e de
manifestação da opinião, como outros tantos colocados na Jornada.
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4. JORNADAS EM CARTAZ

§ 10º - Caberá à Jornada Pedagógica, promover debates,
discussões acerca da Educação Nacional, Estadual e
Municipal, Pública e Privada, assim como, a formação política e
profissional dos educadores.
(Estatutos do Sindicato dos Professores no Estado da Bahia.
SINPRO-BA. Seção II. ART. 23º. Parágrafo 10º. p. 05).

Ao analisar os documentos das várias edições das Jornadas, é possível
perceber o quanto estiveram conectadas com a conjuntura política do país.
Esta compreensão é recorrente nas falas dos/as diretores/as e ex-diretores/as
entrevistados/as nesta pesquisa.
Ao fazer o mesmo com as edições dos Congressos, foi possível
identificar que até determinado ano, também é possível perceber a conexão
com a conjuntura política do país. Aliás, há muita conformidade entre os
Congressos e as Jornadas, na fala dos/as organizadores/as e nenhuma
diferença profunda entre eles.
Com as principais características das Jornadas presentes também nos
Congressos, até a sétima edição em 2000, estes ganharam relevância neste
estudo, dando maior amplitude ao que estou chamando de ação sindical na
formação docente a partir das Jornadas Pedagógicas Sindicais.
Esta percepção me leva a afirmar que são vinte anos de Jornadas,
abraçando quinze edições de Jornadas e sete de Congressos, sendo que os
Congressos a partir de 2001 diferenciam-se muito das Jornadas assumindo
outra característica e desafio.
Assim, os Congressos até a sétima edição tiveram espaço de
conhecimento e reflexão neste capítulo. A entrevista com a Professora Valdíria
Rocha, ex-diretora de Formação e depois de Comunicação, foi muito rica sobre
o processo de criação e organização das Jornadas e Congressos. Conforme
seu relato, durante seu período como dirigente, o projeto das Jornadas e dos
Congressos eram pensados pela diretoria, discutido dentro das escolas, com
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participação dos/as professores/as na definição do tema geral, das oficinas e
cursos.
A arte dos cartazes e folders contaram sempre com a criatividade das
assessorias de comunicação, artistas amigos/as do Sinpro e da própria
diretoria composta também por arte educadores, o que sempre rendeu elogios
da categoria.
Cartaz 03
Foto 12

Out door da 4ª Jornada Pedagógica

Cartaz 04

Cartaz 06

Cartaz 05
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O processo incluía ainda uma estratégia de aproximação com a sala dos
professores e convite para as Jornadas. Nas palavras da entrevistada: “Para
adentrar nas escolas durante a retração de 1997 e 98 nós virávamos bicho de
goiaba”.
Para Valdíria, as diretorias das gestões das quais participou,
acreditavam que o Congresso tinha um caráter mais político e organizativo da
categoria, enquanto que a Jornada apresentava um caráter político
pedagógico.
Conta ainda, que havia um painel destinado ao registro das opiniões e
sugestões dos/as professores/as avaliando a Jornada e era comum:
“Bilhetinhos dizendo que tinha muita política na Jornada”.
Valdíria afirma que as Jornadas e os Congressos eram momentos de
formação crítica, que nos anos do ataque neoliberal aos sindicatos para o
Sinpro a segunda metade dos anos de 1990, havia grande retração da
categoria e que foi através da formação que a direção do sindicato percebeu
que poderia atingir duas frentes:
“[...] uma era a discussão política da profissão e a outra era
exatamente a discussão pedagógica da profissão, porque nós
fazíamos a discussão de que estava esvaziando a consciência
do professor sobre o seu papel profissional, o debate muito
grande pelas condições de trabalho estava encobrindo qual era
a responsabilidade social desse profissional, as diretorias
deram uma grande contribuição para a formação dos
professores realizando com este caráter formativo as Jornadas
Pedagógicas e os Congressos”.

Tendo sido coordenadora das Jornadas Pedagógicas e dos Congressos
das duas gestões, os relatos de Valdíria

(ver foto 13) contribuem para

compreender como, e por que se deu a definição da formação como eixo
central de discussão nas Jornadas e Congressos a partir do final dos anos de
1990.
Este período de esvaziamento das questões diretamente ligadas à
organização do trabalho, na perspectiva mais política, exigiu da diretoria
encontrar caminhos para impedir o afastamento da categoria profissional do
sindicato, e então ela buscou parceria com Grupos de Pesquisa da
Universidade Federal da Bahia porque já pensava na formação dos/as
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professores/as, no que poderia vir a ser Escola de Formação de Professores/as
e numa política específica de formação de professores/as.
Foto 13

Profa. Valdíria Rocha. VI Jornada Pedagógica

Na visão de Valdíria algumas escolas, cita três, tiveram compreensão
louvável sobre a importância das Jornadas e Congressos do Sinpro para os/as
professores/as, ao cederem seu espaço para a realização desses eventos:
Colégio Dois de Júlio, Instituto Social da Bahia e o Colégio Antônio Vieira.
Sobre o tema o professor Renato Santos conta que; “as escolas
religiosas abriram espaço para as Jornadas, elas não tinham como negar as
questões pedagógicas. É a escola privada a beneficiária dos resultados da
Jornada”.
Ao adentrar no debate relativo as características dos eventos sindicais, a
professora Valdíria deixa claro que Jornadas e Congressos eram muito
semelhantes na formatação e nos objetivos, afirma que tinham o mesmo
caráter de formação e cita um evento após o outro, sem fazer distinção entre
eles, lembra título, imagem, várias passagens, mas tem dificuldade em precisar
se foi Jornada ou Congresso.
É preciso destacar que desde a primeira Jornada (1989) até a última da
gestão da entrevistada (1999), os Congressos e Jornadas eram alternados
sempre acontecendo no segundo semestre.
Tornei-me uma formadora de professores graças a experiência
no Sinpro, cresci muito em seis anos. O sindicato foi como se
eu tivesse feito uma universidade, eu ganhei régua e
compasso, sou uma profissional com formação multidisciplinar,
todo este caldo me levou para o movimento social, saí muito
fortalecida. (Valdíria Rocha sobre sua experiência sindical).
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A professora Vadíria Rocha, esteve por várias vezes em edições das Jornadas
depois dos seus mandatos como diretoria, na condução de oficinas ou participante de
mesa de interesse. Fato este que não se configura como exceção, visto que foi
bastante comum observar na programação presente nos folders analisados, a
presença de ex-diretores/as falando para os/as professores/as participantes da
Jornada de um outro lugar.

Ao longo desses vinte anos com o nome Jornada ou Congresso, essa
ação sindical do Sindicato dos Professores conseguiu mobilizar pessoas com
grande ressonância social, no campo da Educação, da Cultura, da Política e
dos Movimentos Sociais, tendo proporcionado à sua categoria e também a
outros/as interessados/as no debate da Educação, vez que os eventos eram
abertos à participação de todos/as, o contato com intelectuais brasileiros e
estrangeiros, escritores, artistas, parlamentares (ver anexo). Os registros
fotográficos são ricos de informação.
Foto 14

Prof. Stanislau Antelo e o Prof. Ricardo Piera
Foto 15

Lançamento do livro do Teólogo Leonardo Boff, sua esposa,
Prof. Figueiredo e outros

A Conferência de encerramento da X Jornada Pedagógica contou com o
professor Antonio Nóvoa (ver fotos 16 e 17), de acordo com o relatório da
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administração do sindicato o número de inscritos/as foi de quase 700
(setecentos) participantes.
Foto 16 e 17

Conferência do professor Antonio Nóvoa. X Jornada Pedagógica
Foto 18

Conferência de Marie Christine Josso.
XII Jornada Pedagógica.

Com temas amplos especialmente abordando as questões da Educação
no que tange à qualidade, profissão, formação e valorização do/a educador/a,
as Jornadas atraíram parlamentares comprometidos com esta discussão.
Foto 19

Deputado Zilton Rocha, ao fundo Prof. Dr. Álamo Pimentel, Prof.
Dr. Elizeu Clementino Souza e Diretora Heloísa Helena
Monteiro. XIII Jornada Pedagógica
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Foto 20

Deputado Walter Pinheiro e Diretores/as do Sinpro. XIV Jornada
Pedagógica
Foto 21

Deputado Nelson Pellegrino e o Diretor Reinaldo Bonfim. XIV
Jornada Pedagógica
Foto 22

Dep. Lídice da Mata, no 3º Congresso, 1992.
Ao fundo César Leiro e Jacob Gorender.

A palavra era facultada aos parlamentares que buscavam saudar nossos
eventos. O ex-diretor do Sinpro, Prof. Renato Santos:
A diretoria ao fazer o Congresso para reformular o seu estatuto
e atrair a categoria incluiu as questões pedagógicas. Não
existe fronteira entre o político e o pedagógico, a Jornada
ensinou isso. A Jornada passou a ganhar importância cada vez
maior. O Congresso foi ficando limitado às discussões mais
internas do sindicato, vai assumindo essa função. A Jornada
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não tem limite, ela pode discutir o multiculturalismo, a
conjuntura nacional e internacional, o Fórum Social Mundial,
metodologia. Quem deu o passo inicial foi o Congresso, mas
quem foi ganhando o espaço de interlocução com a categoria,
de produção, de crescimento tanto político quanto profissional,
foi a Jornada.

A transgressão e o encantamento sempre tiveram lugar cativo nas
Jornadas. Artes plásticas e cênicas também eram estratégias sindicais de
contestação dos governos conservadores e patrões que não cumpriam a
convenção.

Foto 23

Professoras durante a XV Jornada.

Foto 24

Profa. Arte Educadora Rosa Adelina Oliveira, Grupo de Teatro Roda
Moinho e os/as professores/as participantes da Oficina. XV Jornada
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Foto 25

Prof. Dr. Elizeu C. de Souza, Profa.Dra. Marie C. Josso e a
Diretora Profa. Heloísa Monteiro. XII Jornada
Foto 26

Foto 27. Operário Cultural Denis Sena durante, XV Jornada
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Ao perguntar à diretora Marli Sousa (ver foto 28), qual a importância da
Jornada para o Sindicato, ela responde:
É um momento de interlocução poderosíssima do Sinpro com
sua base. O que eram as datas base no passado antes dos
ataques neoliberais, porque é um espaço consentido, porque é
garantido na Convenção não causa enfrentamento com o
patronal. È boa para a entidade porque é boa para os
professores, é muito apoiada na sua construção para os
professores e pelos professores. Dar respostas a novas
demandas, por exemplo, a política inclusiva. Nova
complexidade de estudantes, a igualdade na diversidade
chegou na minha sala de aula através de crianças especiais
com necessidade diferenciadas, antes eram chamadas de
mongolóides agora são portadoras da Sindrome de Down, a
questão étnica racial, e aí o que fazer? Nas Jornadas
problematizamos tudo isso, trazemos a baila inserimos o
professor nesse debate. A Jornada é um caleidoscópio de
intenções, vontades e saberes. Vóz, corpo, encontro, literatura
sobre o seu fazer, aprender a dizer não.

Foto 28

Diretora do Sinpro-Ba, Profa. Marli Sousa e professores/as
participantes da XIV Jornada Pedagógica

Assim, na porta de entrada do capitulo, já é evidente nos depoimentos e
presenças históricas nas jornadas, um conjunto de experiências formativas e
curriculares na vida dos/as professores/as que tiveram a oportunidade de viver
os referidos processos de planejamento, realização e avaliação das jornadas.
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4.1. PALAVRAS E IMAGENS
Importa afirmar que a análise documental do material de divulgação e
programação das Jornadas Pedagógicas, nas suas duas décadas de
realização, apresenta mudança: na periodicidade, na formatação, nos temas
abordados, nos palestrantes convidados, entre outros.
Na mudança de periodicidade aparece, a transformação de bienal para
anual. Até 2001, era bienal alternando Jornadas e Congressos. A partir desse
marco, passou a ser anual, mantendo-se no segundo semestre, mais
especificamente em setembro. Há registro de que apenas o Congresso de
1996 foi realizado em novembro.
O aspecto que identifiquei como mudança relativa à formatação,
configura-se no fato de que até a quarta edição (1995), a programação da
Jornada obedecia à modalidade de mini-cursos (12 horas), voltados,
preferencialmente, para as disciplinas ministradas no núcleo comum ou
diversificado da Educação Básica, havendo grande presença de autores/as de
livros didáticos na condução destes mini-cursos.
A esse respeito, a professora Márcia Kálid (ver foto 29), afirma: “As
editoras tinham muito interesse nesse contato com os professores, eles traziam
quem nós queríamos. Escolhíamos os autores, que apresentavam algo novo,
alternativas para o fazer pedagógico”.
Dentro dessa formatação, também cabia a presença de professores/as
da base do Sinpro, trazendo suas experiências, conforme Márcia Kálid: “[..]
fizemos uma Jornada só com o que chamávamos de „a prata da casa‟, onde os
professores socializavam suas experiências de sala de aula com outros
professores. Não trouxemos ninguém de fora.”
Foto 29

Prof. Renato Santos e Profa. Márcia Kálid na 3ª Jornada
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A partir da quinta Jornada em 1997, outras modalidades passaram a ser
utilizadas: mesas redondas, mesas de interesses e oficinas, cujas temáticas
versavam sobre questões que envolviam a docência como um todo: avaliação,
disciplina, ensino-aprendizagem, formação docente, valorização profissional,
condições de trabalho, saúde laboral, etc.
Com estas novas modalidades e temáticas, os/as profissionais
convidados/as para estarem à frente destes trabalhos, também foram
outros/as. Ao invés dos/as autores/as de livros didáticos, passaram a ser os/as
professores/as das universidades públicas do Brasil e de outros países, com
pesquisa, produções publicadas e experiência no tema apresentado.
Nas edições das Jornadas de 2001 até a última edição estudada em
setembro de 2009, a participação de professores/as da Educação Básica à
frente de oficinas passou a ser freqüente, exibindo suas experiências, autorias
e em mesas de interesses autorizando-se ao debate de temáticas do trabalho
docente na contemporaneidade a partir da experiência profissional.
A formação docente como eixo de debate revela-se de forma
contundente a partir da sexta jornada, no ano de 1999, presente inclusive no
enunciado: “Você tem fome de quê? Reflexões contemporâneas sobre a
formação do educador e da educadora” (ver cartaz 07).
Na décima primeira edição, em 2005, “É preciso mais do que palavras
para educar. Formação e aprendizagem. Responsabilidade institucional e
político-pedagógica” (ver cartaz 08), e, na décima segunda, em 2006,
“Professor@. Artífice de sua história. Formação e trajetória dos sujeitos da
educação”, (ver cartaz 09, p. 85).
Nas demais edições, mesmo não tendo a palavra formação no título, a
formação docente aparece de modo recorrente, nas mesas de interesses,
mesas redondas, oficinas e conferências.
Cartaz 07

Cartaz 08
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Cartaz 09

Outra característica relevante identificada na análise das edições das
Jornadas, a partir dos documentos levantados, foi a presença do tema saúde
dos/as professores/as.
Em todas as Jornadas desde a 4ª edição em 1995, o tema saúde dos/as
professores/as está em conferências, oficinas e mesas de interesse. Com a
participação de pesquisadores/as de saúde coletiva, defendendo a relação
existente entre os adoecimentos dos/as professores/as e as atividades laborais
docentes, alertando os perigos para a saúde presentes no modelo de
organização do trabalho docente dentro das escolas e propondo políticas de
proteção à saúde ocupacional dos/as docentes.
Na Jornada de 1995, foi aplicado um questionário modelo na condição
de pré-teste, para futura pesquisa sobre a saúde dos/as professore/as,
elaborado pelo núcleo que formaria o Departamento de Saúde do sindicato.
Esta atividade contou com a colaboração dos estudantes de medicina da
UFBA, da disciplina Medicina do Trabalho, visto que, professores/as desta
cadeira na universidade, compunham o núcleo que pensava a pesquisa de
saúde do Sinpro.
O Departamento de Saúde do sindicato foi fundado pela diretoria em 09
de dezembro de 1995, com a contratação da Profa. Dra. Tânia Maria Araújo e
do Prof. Dr. Eduardo José de Faria Borges dos Reis.
A partir da Jornada de 1999, os resultados encontrados na pesquisa
“Condições de Trabalho e Saúde dos Professores da Rede Privada na Região
Metropolitana de Salvador”, desenvolvida em 1997, pela parceria entre o
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Sindicato

dos

Professores

e

a

Universidade

Federal

da

Bahia/FAMED/Departamento de Medicina do Trabalho e financiada pela
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino –
CONTEE foram apresentados e discutidos, em diversas modalidades:
palestras, oficinas, mesas de interesse, mesas redondas e painéis.
De acordo com as informações colhidas em conversas e nas entrevistas
com dirigentes e ex-dirigentes, desde a criação do Departamento de Saúde, o
tema saúde ocupacional dos/as professores/as está presente em todas as
edições de Jornadas e de Congressos. Nas três últimas edições das Jornadas
estudadas, duas ou três modalidades abordando de algum modo a questão da
saúde laboral dos/as docentes faziam parte da programação.
Na XIII Jornada, 2007, a palestra, Voz docente: riscos, doenças mais
prevalentes e medidas preventivas; Oficina, Emoções e desgaste na sala de
aula: reflexões sobre possibilidades de ambientes de trabalho saudáveis;
Avaliação individual dos professores com fonoaudiólogo e otorrinolaringologista
e exame videoestrobroscópico da laringe em professores que tenham
indicação clínica.
Na XIV Jornada, 2008, Mesa de Interesse, Assédio Moral: um caso de
justiça e saúde para os professores; Oficina, A voz do professor: relação entre
distúrbio vocal e fatores psicossociais do trabalho e conforto vocal para uso da
voz profissional foram bem recebidos pela categoria despertando um olhar
crítico sobre a saúde docente.
E na XV Jornada, 2009, Mesa de Interesse, Direitos Humanos, Assédio
Moral e Luta Política dos Educadores – Revisitando uma Nova/Velha Temática
dos Trabalhadores em Educação; Mesa Redonda, Políticas de Promoção da
Saúde no Trabalho, Discussão de Iniciativas e Experiências de Programas e
Ações à Saúde do Professor; Oficina, Minha Voz meu trabalho: Cuidados com
o Uso e Abuso da Voz.
Num grande leque de possibilidades, o trabalho no campo da saúde
ocupacional dos/as professores/as tem abraçado, nas Jornadas Pedagógicas,
perspectivas que vão, desde a informação até a análise e discussão da
prevenção ao adoecimento ocupacional. As fotos colocadas a seguir
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representam algumas dessas abordagens presentes nas Jornadas do SinproBA.
Registros das atividades relacionadas à saúde ocupacional nas XII, XIII,
XIV e XV Jornadas Pedagógicas, nas fotos 30 a 33 respectivamente.
Foto 30

Foto 31

Profa. Kionna B. Santos, professor
Eduardo Reis e rofessora
Tânia M. Araújo

Professora Célia Regina Thomé

Foto 32

Foto 33

Professor Sérgio S.Bernardo, Profa.
Cristina Kavalkievicz e o professor
Eduardo Reis

Professor Sérgio S. Bernardo, Dra. Cinzia
B. de Carvalho, professor Carlos Freitas e
Professora Marli Sousa

As Jornadas Pedagógicas Sindicais se mostram como um espaço rico
de experimentação, contato, troca, informação e produção de conhecimento de
mão dupla, pois, tanto os/as docentes que se inscrevem nas Jornadas se
alimentam neste espaço, como também os/as participantes na condução de
mesas, oficinas e palestras, o sindicato e a própria experiência sindical se
renovam.

Cartaz 10

Cartaz 11
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Tabela 01, apresentada a seguir, foi elaborada objetivando uma visão
geral das Jornadas Pedagógicas Sindicais, com a edição, título e o respectivo
ano de realização.
Tabela 01.
EDIÇÃO

20 anos de Jornadas Pedagógicas Sindicais
TÍTULOS DAS JORNADAS PEDAGÓGICAS SINDICAL

ANO

I

1989
JORNADA PEDAGÓGICA DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO

II

1991
EDUCAR PARA NÃO PUNIR

III

1993
A LUZ NO FIM DO TÚNEL SÃO SEUS OLHOS BRILHANDO. ÉTICA,
RESPONSABILIDADE SOCIAL E TRANSFORMAÇÃO

IV

1995
HUMANIDADE. O FUTURO TEM A COR QUE A GENTE PINTA.
NEOLIBERALISMO: A COR DOS INDIVIDUALISTAS

V
A EDUCAÇÃO NO CENTRO DAS ATENÇÕES

1997

VOCÊ TEM FOME DE QUÊ? REFLEXÕES CONTEMPORÂNEAS SOBRE A
FORMAÇÃO DO EDUCADOR E DA EDUCADORA

1999

“A LIÇÃO SABEMOS DE COR”, SÓ NOS RESTA APRENDER

2001

EDUCAÇÃO: TECENDO SONHOS HUMANIZANDO O MUNDO

2002

IX

O NÓ E O NORTE DA PRÁXIS PEDAGÓGICA

2003

PROFISSÃO PROFESSOR (A). PROFESSOR (A) DIZENDO E FAZENDO
DESTINOS. UM COMPROMISSO COM A QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO

2004

X

VI

VII
VIII

XII

É PRECISO MAIS QUE PALAVRAS PARA EDUCAR. FORMAÇÃO E
2005
APRENDIZAGEM. RESPONSABILIDADE INSTITUCIONAL E POLÍTICOPEDAGÓGICA
PROFESSOR@. ARTÍFICE DE SUA HISTÓRIA. FORMAÇÃO E TRAJETÓRIA DOS
SUJEITOS DA EDUCAÇÃO
2006

XIII

AS EXPERIÊNCIAS COTIDIANAS NA PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO. DIÁRIO
DE PROFESSOR/A

XI

2007

ENSINAR NA DIVERSIDADE. OS MÚLTIPLOS DESAFIOS DE UM ATO POLÍTICO,
SOCIAL E CULTURAL
XIV

XV

2008

A ARTE DE SER PROFESSOR/A.

Fonte: Acervo do Sindicato dos Professores no Estado da Bahia.

2009

www.sinpro-ba.org.br

A partir da observação atenta das Jornadas com seus títulos e
respectivos anos, somadas às valiosas informações colhidas nas entrevistas, é
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possível contextualizar a abordagem das Jornadas no cenário educacional e
político, nacional e baiano.
Cartaz 12

A primeira Jornada Pedagógica organizada pelo Sinpro-BA teve como
título: 1ª Jornada Pedagógica dos Trabalhadores em Educação, o ano era
1989, realizada em três dias 27, 28 e 29 de setembro, nas instalações do
Colégio António Vieira. O cartaz da jornada traz como atrativos para os/as
professores/as: Cursos, Palestras, Seminários e Painéis.
Cartaz 13

O ano de 1989 pode ser considerado como um marco no processo de
redemocratização do Brasil, ano na promulgação da Nova Constituição do país,
primeiras eleições diretas para presidente da república em quase trinta anos.
Desde os últimos suspiros da ditadura militar, os ares do país já
conviviam

com

a

criação

de

partidos

políticos,

como

o

Partido

dosTrabalhadores - PT (1980), o retorno a legalização do Partido Comunista
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Brasileiro – PCB (1985), a criação da Central Única dos Trabalhadores – CUT
(1982). O movimento sindical vivia este mesmo momento de crescimento,
avanço dos trabalhadores, grandes mobilizações.
Pelo cartaz da Jornada, é possível perceber uma clara identificação de
classe, pois, o título diz “Jornada Pedagógica dos Trabalhadores em
Educação”, sem qualquer outra chamada ou subtítulo que pudesse destacar
um tema específico para esta Jornada. De modo que, dá para afirmar, que o
tema da Jornada versa sobre os interesses dos trabalhadores em educação,
bastante amplo, um grande guarda-chuva concatenado com o momento
político do país.
Além do cartaz, não há registro impresso, folders ou algo parecido,
dessa edição da Jornada. Só a partir da memória dos/as diretores/as do
período, através das entrevistas foi possível saber um pouco o que foi esta
Jornada.
De acordo com a ex-diretora Profa. Magali Mendes, que participou da
diretoria das gestões que organizou a 1ª Jornada e o 1º Congresso: “[...]nossa
intenção era política, precisávamos ocupar o espaço, já que o Congresso era
de dois em dois anos, ficava uma lacuna, numa categoria tão carente de
discussão cabia a provocação e o mais interessante é que a categoria veio”.
Foto 34

Profa .Magali Mendes, ao fundo Prof. Jacob Gorender e o
Prof. Cesar Leiro

As Jornadas Pedagógicas Sindicais se mostram como um espaço rico
de experimentação, contato, troca, informação e produção de conhecimento de
mão dupla, pois, tanto os/as docentes que se inscrevem nas Jornadas se
alimentam neste espaço, como também os/as participantes na condução de
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mesas, oficinas e palestras, o sindicato e a própria experiência sindical se
renovam.
A entrevista com o Prof. Albertino Ferreira Nascimento Junior, diretor do
Sinpro na gestão que organizou o primeiro Congresso e a primeira Jornada,
1986 a 1989, foi bastante reveladora. Ele diz:
[...] éramos uma diretoria de „loucos‟, queríamos recuperar o
debate político pedagógico, havia uma evidente falta de
formação política entre os professores, nossos debates eram
acaloradíssimos, vivíamos a redemocratização do páis,
algumas poucas escolas do setor privado faziam umas
semanas pedagógicas com total falta de aprofundamento
teórico, as escolas iam, desde a secular companhia de Jesus,
às propostas mais modernas e nós transitávamos nestes
espaços”

Como era uma diretoria de inquietos, nas palavras de Albertino,
definiram que iam participar da vida partidária, interferir na vida política da
cidade, do estado e do país.
Sobre a experiência da 1ª Jornada, Albertino nos conta que:
“apareceu uma multidão de professores, querendo participar de
tudo, lembro da imagem de uma pessoa em cima de um banco
com uma lista na mão, várias professoras ao redor gritando
que haviam se inscrito naquele curso, tentando puxar o papel
da mão da outra, pareciam um bando de famintos brigando
pelo alimento”.

De acordo com ele, a partir daí a diretoria entendeu que era preciso
melhor se organizar para a Jornada. E foi a forte adesão dos/as professores/as
que motivou a diretoria a garantir a participação como direito na Convenção
Coletiva de Trabalho do ano seguinte.
Albertino afirma que foram momentos fantásticos. Muita produção boa e
que lamenta muito que o que se fez, se perdeu por falta de registro. Como
pesquisadora, atesto a dificuldade de se resgatar este período. O que se
conseguiu saber foi através da memória das pessoas que protagonizaram esta
história.
Sobre a importância das Jornadas Pedagógicas Sindicais do Sinpro,
Albertino diz: “nós qualificamos a luta sindical para além da luta específica da
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melhor remuneração, nós demos uma dimensão política, nós fizemos entender
que tínhamos um projeto de nação”.
Albertino também foi diretor do Sinpro na gestão 1993-1996, tendo se
afastado depois do primeiro ano, porque passou a ser professor em dedicação
exclusiva no CEFET.
Também a entrevista da professora Márcia Kálid me ajuda a entender
essa importante ação sindical. Discorrendo sobre como se deu está idéia de
criar a Jornada Pedagógica, Márcia relatou:

A categoria dizia que o Congresso era político e que não
queria se envolver em política, as pessoas tinham medo,
não sabiam o que ia acontecer ali em diante, as questões
da ditadura eram muito presentes ainda. O Congresso era
de dois em dois anos, ficava uma lacuna, então criamos a
Jornada. Mas a Jornada era política, tinha intenção de
mobilizar, aproximar a categoria do sindicato, discutir seus
problemas, não tínhamos como saber o que acontecia
nas escolas, nas Jornadas e nos Congressos a categoria
falava, não apenas as questões trabalhistas, mais
também as pedagógicas. Como nada acontecia as
escolas ficavam presas ao passado, estávamos saindo da
ditadura. Nós queríamos mais, organizávamos em salas
discussões importantes. Cabiam 45 pessoas na sala e 60
se inscreveram era a maior confusão, vinham caravanas
do interior, era uma grande troca de experiência e
informação para o professor. As Jornadas eram muito
cheias 800 a 1000 pessoas, a maioria eram professores
não sindicalizados. Congressos e Jornadas eram muito
parecidos na sua formatação, cursos, mini-cursos,
palestras, apenas nos Congressos alguns momentos
específicos para discussões de organização da categoria.

O volume de trabalho e a diversidade de providências obrigavam a
direção a descentralizar o fazer e muitos em momentos históricos distintos
colaboraram para escrever esses 20 anos de jornada.
A diretoria elegia um grupo para organizar a Jornada, eu
da diretoria e outras pessoas da categoria. Estiveram
comigo nessa tarefa Teca, Márcia Sales, Disalda Leite.
Não tínhamos dinheiro para fazer nada, corríamos atrás.
Hoje como professora do 3º ano e do pré-vestibular não
participo das Jornadas. Os professores do 3º ano com
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exceção de Magali Mendes, Renato Santos, Zé Carlos e
eu, nunca foram participativos, os demais sempre
apertados com a faca no pescoço por causa do vestibular.
Diferente dos professores do Fundamental e do Ensino
Médio até o 2º ano, para estes sim a Jornada faz parte do
calendário anual.

Os relatos de ambos dão conta de nos mostrar um sindicato dinâmico e
antenado com seu tempo. Nos anos subseqüentes, as Jornadas e Congressos
mantiveram este mesmo padrão de conexão crítica com a conjuntura.
Fui buscar nas outras edições das Jornadas essa confirmação.
A Jornada Pedagógica de 1991 tinha o seguinte título: Educar para não
punir, II Jornada Pedagógica. De acordo com as entrevistas, foi criação do
jornalista e poeta baiano Damário da Cruz, que contribuiu com várias outras
criações para o sindicato.
Cartaz 14

Assim como a primeira, a Jornada foi no mês de setembro, nas
instalações do Colégio Dois de Julho, sem ficar impresso no cartaz exatamente
os dias da Jornada.
Sem nenhuma menção, no cartaz, sobre a formatação da jornada,
tampouco sobre que tema discutirá, novamente está implícita a conotação
política sindical da Jornada, tendo como suposto eixo as questões de cunho
social que envolve a Educação no país.
Remetendo à narrativa da Profa. Márcia Kálid, esta foi a Jornada da
chamada por ela como “prata da casa”, onde ninguém de fora participou na
condução dos mini-cursos ou palestras. Ainda assim, foi uma experiência de
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grande efervescência e de valorização e reconhecimento dos/as professores/as
e pesquisadores/as baianos/as.
Na edição da terceira Jornada Pedagógica em 1993, aparece pela
primeira vez um título e subtítulo depois do enunciado “3ª Jornada
Pedagógica”.

Substituindo

a

expressão

“Jornada

Pedagógica

dos

Trabalhadores”. Observasse que no cartaz nada identifica o Sindicato do
Professores como organizador da jornada, assim como foi na 2ª Jornada,
diferente da primeira edição.
Cartaz 15

Através das entrevistas, foi possível saber que a criação do cartaz,
imagem e primeira frase, foi também de autoria do poeta baiano Damário da
Cruz, “A luz no fim do túnel são nossos olhos brilhando”, e o subtítulo, Ética,
Responsabilidade Social e Transformação foi definição da diretoria do
sindicato.
Neste período estávamos sob o governo de Itamar Franco, que havia
assumido a presidência da República, pois era o vice-presidente de Fernando
Collor que renunciou para não ser cassado e perder os direitos políticos.
Vivíamos a montagem clara das políticas neoliberais em nosso país. A
proposta temática da Jornada trazia para responsabilidade ética e política
enfrentar esta conjuntura e a categoria dos/as professores/as como sujeito
deste processo. Novamente a concatenação da proposta temática da Jornada
com a conjuntura do país é evidente.
Outra diferença observada neste cartaz em relação aos dois anteriores
quanto à organização da Jornada, é que esta se apresenta em quatro dias, de
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22 a 25 de setembro, começando numa quarta-feira à noite e finalizando no
sábado às 18 horas. Até a segunda Jornada, eram três dias começando numa
quinta-feira à noite até o sábado. Desta vez a jornada se realizou nas
instalações do Instituto Social da Bahia – ISBA.
Esta edição da Jornada foi possível ser analisada em sua programação
a partir de um exemplar do folder, disponível no acervo do sindicato. A
programação da Jornada tinha como conferencista o escritor e religioso
dominicano Carlos Libâneo Christo, Frei Betto, com o tema “Prática
Pedagógica X Prática Social”.
Foto 35

Frei Betto, ao fundo Profa. Cândida M.B. Cavalcante e o Prof. Zilton
Rocha, 3ª Jornada Pedagógica (1993)

De acordo com relatos, esta conferência contou com a presença de um
público de mais de 800 pessoas. No modelo mesa redonda, o então Deputado
Federal Jacques Wagner discutindo a “Revisão Constitucional”, uma exposição
sobre LDB, conforme relatos, coube à diretoria do sindicato e o restante da
programação era composta por cursos de 12 (doze) horas ministrados por
autores/as de livros didáticos, professores/as do setor privado da Educação
Básica e da Universidade Federal da Bahia.
Nos títulos dos cursos, há predominância de temas, claramente
identificados com disciplinas que compõem a grade curricular da Educação
Básica: Matemática na vida, Ensino da gramática para o 2º grau, Leitura em
inglês, Produção e interpretação de texto, assim como temas mais gerais que
envolvem as questões da docência como: Produção de conhecimento, Dicção
e projeção da voz, Interdisciplinaridade, Jornal na sala de aula, Planejamento,
Elaboração de provas.
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De modo geral, todos/as os/as entrevistados/as, cada um/a falando das
Jornadas e Congressos do seu período de gestão, afirmam a intencionalidade
política da ação sindical na criação-organização destes eventos.
Importa também, a afirmação de que as preocupações das direções do
sindicato, desde sempre, abarcam a formação do/a professor/a numa
perspectiva ampla, que associa formação para a profissão com a formação
política para exercer a profissão.
De acordo com a atual diretora do Sindicato dos professores Marli
Sousa: “a preocupação com a formação especialmente continuada virou quase
um mantra para nós, o fato é que o professor não está pronto nunca”.
Estas preocupações se materializam nas Jornadas e Congressos e nas
Campanhas de Data Base, quando as reivindicações superam as questões
econômicas e alicerçam a compreensão da diretoria quanto a qualificação da
profissão.

4.1.1. Outro enunciado, mesma motivação

A entrevista com os/as ex-dirigentes sindicais revelou que os
Congressos eram muito parecidos com as Jornadas Pedagógicas, as pesquisa
nos materiais impressos comprovou esse fato. A pesquisa documental confirma
isso nas primeiras sete edições do Congresso. A partir da oitava edição os
Congressos sofrem profunda mudança na formatação, período e objetivo.
A mudança se deu a partir do Congresso Extraordinário, realizado em
2001, pela primeira vez em dois dias no mês de março, com o título: “É hora de
parar, refletir e agir”.
Este foi considerado o 1º Congresso Político depois de uma sequência
de Congressos até a sétima edição.
Diferente das Jornadas e dos Congressos até a 7ª edição, este evento
não utilizou folder como forma de divulgação.
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Cartaz 16

Este Congresso Extraordinário foi convocado pelo VII Congresso dos
Trabalhadores em Educação, que fez a mudança estatutária diferenciando de
vez os Congressos das Jornadas Pedagógicas.
Imagem dos cartazes nesta nova modalidade do Congresso.
Cartaz 17

O cartaz a seguir apresenta o 4º Congresso Político, após a mudança
estatutária.
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Cartaz 18

De acordo com relatos e documentos que encontrei, o Congresso
Extraordinário inaugura uma proposta da diretoria. Os Congressos a partir do
Extraordinário teriam como o objetivo discutir as questões pertinentes à data
base e com isto contribuir para a organização da categoria. Por essa razão, a
mudança de mês, de setembro para março, visto que a data base da Educação
Básica dos/as professores/as que lecionam o ensino particular é no mês de
maio.
É possível observar esta mudança de propósito na apresentação dos
cartazes, que convocam/convidam os/as professores/as para o Congresso com
títulos e imagens que evidenciam claramente o caráter sindical do evento.
Compreendendo como tal as questões econômicas específcas das lutas e
enfrentamentos que caracterizam o período de negociação entres os sindicatos
dos/as trabalhadores/as e o patronal.
A partir do levantamento documental criei a tabela 02, onde apresento
todas as edições do Congresso do Sindicato dos Professores, título e ano de
realização. Como já dito anteriormente, a partir do que seria a 8ª edição há
mudança também na numeração, iniciando a contagem, por se tratar de um
novo modelo de Congresso.
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Tabela 02 – Congressos organizados pelo Sindicato dos Professores no Estado da Bahia
Edição

Caracterização

Título

Período/Ano/Local

1º

1º Congresso
Estadual dos
Trabalhadores em
Educação

Conjuntura
Nacional,
Sindicalismo,
Educação e Luta de
Classes

21 a 23 de
setembro/1988/Colégio Dois de
Julho

2º

2º Congresso
Estadual dos
Trabalhadores em
Educação

Educação, Política e
Cidadania

20 a 22 de Setembro/1990/
Colégio Dois de Julho

3º

3º Congresso
Estadual dos
Trabalhadores em
Educação

Qualidade de vida
por toda a vida

24 a 26 de
setembro/1992/Colégio Dois de
Julho

4º

4º Congresso
Estadual dos
Trabalhadores em
Educação

Faça o que eu digo
mas não faça o que
eu faço. Para mudar
este quadro

22 a 24 de
setembro/1994/Colégio Dois de
Julho

5º

V Congresso dos
Trabalhadores em
Educação

Conhecimento. Eis a
questão.

31 de outubro e 01 e 02 de
novembro/1996/Universidade
Católica do Salvador

6º

VI Congresso dos
Trabalhadores em
Educação

Profissão Educar
Resignificando a
vida

16 a 19 de
setembro/1998/Colégio Antônio
Vieira

7º

VII Congresso dos
Trabalhadores em
Educação

Tudo que é sólido
desmancha no ar.
Uma metáfora para
pensar a educação
que queremos

21 a 23 de
setembro/2000/Instituto Social
da Bahia-ISBA

1º

Congresso
Extraordinário
Congresso Político

É hora de parar,
refletir e agir

23 e 24 de março/2001/Centro
de Treinamento de Líderes-CTL

2º

Congresso Político

O futuro do SinproBA. Reforma Sindical e Trabalhista

26 e 27 de março/2004/Centro
de Treinamento de Líderes-CTL

3º

Congresso Político

Campanha de Data
Base. A construção
é nossa

24 e 25 de março /2006/
Amaralina Praia Hotel

4º

Congresso Político

Somos flecha e
somos arco. Todos
juntos no mesmo
barco

15 de março/2008/Sindicato dos
Professores no Estado da Bahia

Fonte: Acervo do Sindicato dos Professores no Estado da Bahia/SINPRO-BA.
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Na análise dos documentos, cartazes e folders, é possível perceber que
a formatação dos Congressos, até a sétima edição, obedecia à mesma lógica
das Jornadas: palestras, painéis, mesas redondas, conferências, mini-cursos,
oficinas, assim como o material de divulgação, o modo de inscrição, período do
ano, local, temáticas, espaço de convivência, direito a participação etc.
Como representação do que afirmei, no parágrafo anterior, reproduzi o
folder com toda a programação do VII Congresso dos Trabalhadores em
Educação “Tudo que é sólido desmancha no ar. Uma metáfora para pensar a
educação que queremos” e coloquei-o no anexo desta dissertação.
Como também foi dito pelos/as entrevistados/as, a única diferença
observada entre as Jornadas e os Congressos, até esta edição, é a definição
de um espaço de tempo específico para discussão da organização sindical.
Como vemos, neste Congresso a Assembleia Geral Extraordinária de Alteração
Estatutária.
Na programação presente no folder, este evento se inicia com a
Conferência de Abertura trazendo o Prof. Dr. Pablo Gentili abordando o tema
central do Congresso. Houve acolhimento com Tai Chi Chuan e Vivência
Corporal, e Grupo de Danças Sagradas.
Assim como nas Jornadas Pedagógicas, houve oficinas tratando de
temas pertinentes às atividades docentes como: infância, adolescentes,
vestibular, educação superior, formação profissional, língua estrangeira,
educação especial, gênero, etnia, currículo e ainda, Painel Cuidado Escola! Um paralelo entre ideais neoliberais e cidadãos na educação, Lançamento do
Vídeo Pintada de Solidariedade, Lançamento do Livro ABEBE: A Criação de
Novos Valores na Educação, Debate “Estratégias de ação, formação e
organização política e profissional dos educadores e educadoras”, Mesa
Redonda “Saúde e trabalho: perspectivas em tempos de globalização” e a
Conferência de encerramento: “Diversidade cultural e inclusão social: um
desafio pedagógico”, com a Profa. Dra. Ana Mae Barbosa.
Os Congressos sequer se diferenciam nos procedimentos de inscrição,
período, local e direito de participação. Eu reproduzo, a seguir o texto da
diretoria presente no folder deste Congresso.
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Tudo que é sólido desmancha no ar. Uma metáfora para
pensar a educação que queremos.
Pode parecer um grande contra senso falar em „desconstrução‟
num momento em que o foco central do discurso pedagógico
fala em „construção do conhecimento‟.
A reflexão que pretendemos fazer em torno da educação não
se opõe à lógica da teoria construtivista. No entanto,
consideramos oportuno pensar que a educação não se reduz
às questões epistemológicas e metodológicas do ensino.
E a tarefa de pensar sistematicamente a educação na sua
complexidade, condição indispensável a todo educador, nos
faz associar o debate pedagógico às questões da globalização,
das novas formas de organizações culturais e do trabalho.
É este o desafio a que nos propomos. Reconstruir a educação
passa, necessariamente, pela „reesignificação‟ de conceitos,
modelos, tendências e perspectivas de vid”. (Texto da Direção
do Sinpro no folder do VII Congresso dos Professores, 2000)

O texto autoral da direção da entidade passou a compor os folders a
partir de 1995, na IV Jornada Pedagógica, traduzindo o pensamento da
diretoria naquele ano e o que pretendia com a Jornada ou Congresso.
De acordo com o levantamento que fiz a partir do acervo de cartazes
emoldurados do Sinpro, são onze edições de Congresso, sendo sete na
mesma formatação que as Jornadas e quatro com novas características
diferenciando-se dos anteriores. A análise confirma os depoimentos dos/as
entrevistados/as acerca dessa proximidade entre eles. O VII Congresso foi o
último nesse padrão de semelhança com as Jornadas.
A partir do Congresso Extraordinário, os demais passaram a ser
chamados de Congresso Político e numerados, considerando o Extraordinário
como o primeiro. Chama à atenção, no cartaz que convoca o Congresso
Extraordinário,

que

só

poderão

participar

os/as

professores/as

sindicalizados/as e que não há taxa de inscrição.
Esta é uma primeira grande diferenciação das Jornadas e dos
Congressos anteriores: todos/as poderiam participar, sindicalizados/as ou não,
estudantes e outros/as interessados tendo que pagar uma taxa de inscrição.
Para os Congressos, a partir daí, não mais se produziu folders. Os locais
para a realização alternaram entre a sede do Sinpro, auditório de hotel e o
Centro de Treinamento de Líderes – CTL de Itapoã.
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As temáticas passaram a versar, especificamente, sobre as questões de
organização sindical. Um exemplo foi o 2º Congresso Político, “O futuro do
Sinpro-BA. Reforma Sindical e Trabalhista”, realizados nos dias 26 e 27 de
março de 2004 no CTL de Itapoã, cuja programação saiu no próprio cartaz.
Cartaz 19

Fizeram parte das discussões sindicais questões como as políticas de
formação que aparecem enlaçadas com formação política, assim como, a
organização das jornadas e eventos pedagógicos, demonstrando a implicação
da direção do sindicato com os debates a cerca da formação docente, seja
considerando como questão sindical para ser debatida no Congresso, seja a
discussão no Congresso das questões pedagógicas e da Jornada.
O professor Nelson Pretto, em sua entrevista, reportando-se a idos de
1979 e início da década de 1980, quando da retomada do sindicato pelos/as
professores/as, já falava de uma diretoria inquieta comprometida com a
qualidade do fazer docente, numa compreensão que extrapolava as
habilidades e competências técnicas para uma visão crítica de mundo e
implicada com a transformação social.
O Prof. Albertino também afirma a inquietude da diretoria na busca por
uma participação mais efetiva dos/as professores/as na “construção de um
projeto de nação para o Brasil”. É importante lembrar que foi nesta gestão
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(1986-1989) que se realizaram o 1º Congresso (1988) e a 1ª Jornada
Pedagógica (1989).
Na narrativa dos/as entrevistados/as, diretores/as do período que
antecede o 1º Congresso e a 1ª Jornada a intenção tanto do Congresso como
da Jornada era de aproximar os/as professores/as do sindicato através das
discussões políticas da profissão docente, que, na visão defendida por estas
diretorias, compreendia desde questões específicas do ofício no campo
trabalhista e didático pedagógico, até as questões mais amplas, relacionadas
com a redemocratização do país e a transformação social.
As imagens, os títulos o padrão dos cartazes, de modo geral, nas sete
edições do Congresso até a mudança, obedeciam à mesma lógica que os
cartazes das edições das Jornadas.
3º Congresso, 1992, “Qualidade de vida por toda a vida” e 4º
Congresso, 1994, “Faça o que eu digo mas não faça o que eu faço. Para
mudar esse quadro”.

Cartaz 20

Cartaz 21

V Congresso, 1996, “Conhecimento. Eis a questão, VI Congresso,
1998. “Profissão Educar REsiginificando a vida” e VII Congresso, 2000, “Tudo
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que é sólido desmancha no ar. Uma metáfora para pensar a educação que
queremos”.

Cartaz 22

Cartaz 23

Cartaz 24

A respeito dessa mudança de propósito e tudo mais que a acompanhou,
os/as ex-dirigentes pareceram, durante as entrevistas, não terem se dado
conta disso. Com exceção do Professor Renato Santos, como já me referi
anteriormente, entende que a Jornada estava dentro do Congresso e foi
construindo identidade junto à categoria.
Importa também registrar que não dirigi nenhuma pergunta específica
sobre os Congressos a partir da sétima edição. Tendo já identificado essas
mudanças e o significado delas, quis perceber se havia essa percepção
também entre os/as entrevistados/as.
Na entrevista com a atual Diretora a Professora Marli Sousa perguntei
sobre os Congressos atualmente, visto que, a mudança estatutária e as demais
que acompanharam esse processo de diferenciação entre Jornadas e
Congresso é anterior à sua primeira gestão, ela respondeu: “O Congresso é
intimamente político, „time‟ da data-base, a Jornada é pragmática traz resultado
para o professor na sala de aula, há um afastamento da base desse momento
sindical do Congresso”.
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4.2. PROFESSOR@ COMO SUJEITO
Com a finalidade de compreender o cenário em que o procedimento
metodológico, questionário, foi utilizado, vou destacar a XIV Jornada, por
possibilitar a análise das respostas fornecidas pelos/as professores/as, visto
que, as perguntas não se restringem as informações sobre essa edição
específica e, sim, sobre as Jornadas de modo geral.
A XIV Jornada Pedagógica dos Professores “Ensinar na diversidade. Os
múltiplos desafios de um ato político, social e cultural”, realizada em 2008, foi o
palco escolhido para o conhecimento de quem eram os/as professores/as
participantes e suas opiniões sobre as Jornadas.
Cartaz 25

Quando pergunto para a diretora Marli Sousa sobre como se dá o
processo de definição da temática da jornada e outras questões que envolvem
sua criação, ela argumenta:
É uma experiência fabulosa, é bastante complexo, até caótico
porque criativo. A Jornada é um mosaico de percepções de
todos os diretores com maior ou menor intensidade artística,
científica, na formatação que contemple os professores. O
olhar dos diretores é constante nessa observação dos
professores nas escolas, as emergências também nos
interessam. Tudo isso termina por nos impulsionar na criação e
organização das Jornadas.
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Esta Jornada realizou-se nos dia 17, 18 e 19 de setembro de 2008
sendo a abertura na noite do dia 17, e manhãs e tardes dos dias 18 e 19,
respectivamente, quinta e sexta-feira.
Saliento esta informação porque nas primeiras Jornadas a programação
contemplava um dia para abertura mais três dias, utilizando o sábado. Depois,
abertura mais dois dias utilizando o sábado.
Percebe-se aqui o avanço interessante no direito dos/as professores/as,
visto que sábado é dia de descanso, a partir da XIV Jornada manteve-se
abertura mais dois dias, porém, retirando o sábado, dessa forma o/a
professor/a participante da Jornada „ganhou‟ o sábado antes destinado às
atividades da Jornada.
A abertura da Jornada em conexão com seu tema trouxe, a
apresentação do Grupo Nzinga de Capoeira Angola, a Orquestra Nzinga de
Berimbaus e conversa com Profa. Dra. Rosângela Araújo, mestra Janja, com o
tema “Capoeira como Patrimônio Imaterial: limites e contradições”.
Foto 36

Grupo Nzinga de Capoeira Angola e Orquestra de Berimbaus. XIV
Jornada Pedagógica

Antes dos trabalhos, nos dias seguintes a abertura, duas atividades de
aquecimento: Temáticas e Jogos Sociais e Projeto Cantos e Contos: Encantos
Infantis.
A presença de atividades lúdicas e culturais, na programação das
Jornadas demonstra compreensão ampla dos/as organizadores/as numa
perspectiva humanística de formação.
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As fotos a seguir demonstram essas atividades especificamente da XIV
Jornada, mas pode ser observada em quase todas as edições estudadas.

Foto 37

Foto 38

Atividades de aquecimento: Bom dia
Professor/a

Atividade de aquecimento com o Prof.
Ubiratan Azevedo de Menezes

Na programação ainda constavam Mesas de interesse, Oficinas,
Conferência e espaço de socialização de experiências.
Foram temas das mesas: Docência, Educação e Cultura; Diversos
Olhares sobre as Tecnologias Contemporâneas; Assédio Moral: um caso de
justiça e saúde para os professores; Família e Escola: RE-dimensões éticas
desta relação; Universidade Nova: para quem? ; Ensinar e formar-se na
diversidade: desafios da práxis política, social e cultural do educar
contemporâneo; Diálogos entre Universidade, Escola e Comunidade como
Política de Currículo e Formação; Formação do professor e regulamentação da
profissão em Educação Física: mitos e verdades; Educar para as relações
étnico-raciais: entre o que diz a Lei e o que diz a Professora.
As oficinas versavam sobre: Origami na Educação Infantil: uma
possibilidade interdisciplinar de aprendizagem; Recorte Sensível; Mosaico:
cultura de rua na perspectiva da arte-educação; Literatura e Arte: contar
estórias é aprender de si e do mundo; O Binômio Família/Escola na
Contemporaneidade; Ludicidade e Profissionalidade: uma rima que combina!;
Gozar ou sofrer na pele: o corpo furado; A voz do Professor: relação entre
distúrbio vocal e fatores psicossociais do trabalho e conforto vocal para uso da
voz profissional; O jogo, o brinquedo e a brincadeira na escola: diversão e/ou
educação?
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A seguir algumas imagens de oficinas e mesas da XIV Jornada.
Foto 39

Professpra Maria de Lourdes Ornellas, Diretora Marli Sousa e
os/as professores/as participantes da oficina
Foto 40

Professor Álamo Pimentel
Foto 41

Professor Dante Galeffi e professor
Roberto Sidnei Macedo
Foto 42

Mesa de Interesse - Ensinar e formar-se na diversidade:
desafios da
práxis política, social e cultural do educar
contemporânea

109

As mesas de interesse da XIV Jornada, contou com a participação de
professores/as das Universidades Públicas da Bahia: UNEB, UFRB e UFBA.

Foto 43

Professor Marcílio R. Ramos e professora.Tânia Hetkowsky
Foto 44

Professor Cláudio Orlando C. do Nascimento, professor Eduardo
Oliveira e Professora Djenane Brasil da Conceição

Foto 45

Prof. Reinaldo Bonfim, Profa. Patrícia C. M. Spielman,
Conferencista Profa. Dra. Christine Delory Momberger,
Profa. Cristina Kavalkievicz, Profa. Marli Sousa, Prof.
Gil Porto
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Entre os/as profissionais responsáveis pela condução das mesas de
interesse,

oficinas,

atividades

de

acolhimento,

abertura,

estavam

professores/as das Universidades Públicas da Bahia, da Educação Básica no
setor privado e na rede pública, assim como militantes do movimento social.
Na XIV Jornada estes profissionais foram: Ubiratam Azevedo Menezes,
Carlos Danon, Marlon Marcos, Andrea Ferreira Lago, Marcílio Rocha Ramos,
Tânia Hetkowski, Sérgio São Bernardo, Eduardo de Farias Borges dos Reis,
Ana Rosa Castro Lima, Lívia Mendonça, Walterlin de Santana, Reitor Naomar
Monteiro de Almeida Filho, Prof. Cláudio de Lira Santos Junior, Penildon Silva
Filho, Kátia Peixoto Kullxvy, Meirelle Cruz, Anna Cristina Maranhão, Roberta
Leite, Júlia Barros, Daniela Vasconcelos Gomes, Maria de Lourdes S. Ornellas,
Célia Regina Thomé, Lourdes Bernardete Rocha de Souza, Sócrates Correia
Rodrigues Côrtes, Maria da Glória Béda, Álamo Pimentel, Dante Augusto
Galeffi, Roberto Sidnei Macedo, Cláudio Orlando C. do Nascimento, Eduardo
Oliveira, Djenane Brasil da Conceição, Samuel Vida, e Cristiane Copque.
A Conferência de encerramento da Jornada: “Ensinar na diversidade:
biografização e seus múltiplos desafios”, teve como conferencista Christine
Delory Momberger, Professora em Ciências da Educação da Universidade
Paris XIII e Presidente da Associação Internacional das Histórias de Vida em
Formação/ASIHVIF.
Foto 46

Profa. Patrícia Chantal M. Spielman (tradutora) conferencista Profa.
Dra. Christine Delory Momberger, Profa Cristina Kavalkievicz

A rica programação da XIV Jornada ratifica o caminho observado,
também, nas outras edições, com atividades lúdicas, culturais, de troca de
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experiências, com temas atuais de interesse do/a educador/a e de outros
profissionais.
Foi nesse cenário que o procedimento metodológico do questionário foi
utilizado e possibilitou gerar informações que, trabalhadas na perspectiva
exploratória, transformaram-se em produção de conhecimento.
A

reunião

da

frequência

das

variáveis

mais

relevantes

dos

questionários permitiram a elaboração de tabelas com informações úteis na
perspectiva

da

aproximação

do

estudo

à

realidade

social

dos/as

professores/as.
Tabela 03. Nível de escolaridade dos/as professores/as participantes da pesquisa
Escolaridade

Freqüência

Percentu
al (%)

Educação Básica Completa

11

09,4

Graduação Completa

32

27,4

Graduação Incompleta

23

19,7

Especialização (Lato Sensu)

33

28,2

Pós-Graduação Stricto Sensu

13

11,1

Especialização/Pós-Graduação Stricto Sensu

04

03,4

Outros

01

00,9

Total

117

100,0

Fonte: Questionários respondidos pelos/as professores/as participantes da XIV Jornada
Pedagógica, 2008.

Examinando a tabela 03, a variável escolaridade, foi respondida por
todos/as aqueles/as que fizeram parte da população total dos questionários
(117), o que indica não ter havido qualquer constrangimento em dar ciência do
seu nível de escolaridade. É importante ressaltar que a identificação nominal
era facultativa, não sendo, portanto, considerada como variável para análise.
Foi preciso adequar a tabela respeitando as informações trazidas na
questão de número 07 (sete) do questionário, onde alguns/mas docentes
indicaram a pós-graduação lato sensu e a stricto sensu, como normalmente se
informa a maior formação, entendi que havia um sentido na informação dos/as
professores/as.
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Considerei que esta resposta indica que estes/as profissionais queriam
que eu soubesse que tem essa formação, assim como, demonstra busca da
formação continuada nos dois níveis.
É significativo o número de professores/as que cursaram pós-graduação
lato sensu, especialmente nas especializações em Psicopedagogia e
Metodologia do Ensino Superior, e, depois buscaram, a pós stricto sensu na
sua área de formação inicial ou em Pedagogia, ou, ainda, em Educação de um
modo geral, como havia no questionário linha com o item outros, vários/as
professores/as indicaram estas especializações.
De acordo com as informações, há um alto percentual de professores/as
com apenas a Educação Básica Completa, juntamente com o percentual de
Graduação Incompleta. Sendo um evento do qual também participam
estudantes, o cruzamento destas duas informações será apresentado na tabela
03, a seguir, de modo que, será possível melhor analisar esta questão
específica.
Abrangendo os itens denominados Especialização (Lato Sensu), PósGraduação Stricto Sensu, Especialização/Pós-Graduação Stricto Sensu e
Outros na população estudada, 51 (cinqüenta e um) indivíduos, 43,6 %
(quarenta e três vírgula seis por cento) alcançaram a formação continuada.
Tabela 04. Relação entre o nível de escolaridade e a função dos profissionais

Função

Professor(a)

Educação Básica
completa
10
11,1%

Coordenador(a)
Orientador(a)

-

Estudante

-

Graduação
completa

26
28,9%
1
20%
-

Escolaridade
GraduaEspe
ção imciali
completa
zação
(Lato
Sensu)
12
13,3%
1
20%
-

27
30%
2
40%
1
100%
-

PósGradua
ção
Stricto
Sensu
11
12,2%
1
20%
-

Especia
lização/
Pós-Gra
duação
Stricto
Sensu
3
3,3%
-

Outro
s

1
1,1%
-

4
100%
Prof. E Coord.
2
1
66,7%
33,3%
Prof. E Estud.
3
6
2
1
1
23,1%
46,2%
15,4%
7,7%
7,7%
Fonte: Questionários respondidos pelos/as professores/as participantes da XIV Jornada
Pedagógica, 2008.
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Com o apoio da tabela 04, foi possível constatar que 116 (cento e
dezesseis) indivíduos atenderam a esta questão no questionário, dos quais 90
(noventa) eram professores/as, 5 (cinco) coordenadores/as, 1 (um/a)
orientador/a, 4 (quatro) estudantes, 3 (três) definiram-se como professor/acoordenador/a e 13 (treze) como professor/a/ estudante.
Sendo assim, pude confirmar que dos 90 professores/as, 10 (dez)
responderam ter Educação Básica Completa e 08 (oito) Graduação Incompleta,
ou seja, num universo restrito, num evento realizado na capital do Estado,
professores/as, em pleno exercício profissional, dispõem apenas da formação
básica ou graduação incompleta, que pode ser entendida como em curso, ou
ainda, apenas inconclusa até o momento.
Os resultados em relação à escolaridade demonstram uma grande
heterogeneidade entre os/as professores/as. De um lado, grande procura pela
formação continuada e de outro a existência, ainda, de professores/as com
formação aquém das exigências da docência na contemporaneidade, inclusive
no seu aspecto legal.
Até o fim da Década da Educação somente serão
admitidos professores habilitados em nível superior ou
formados por treinamento em serviço.
(Das Disposições Transitórias, Artigo 87 § .Leis de
Diretrizes e Bases da Educação, nº 9394/96).

Tabela 05. Relação com o sindicato, setor da educação e os anos que o/a professor/a
leciona
Total
de
Professores/as
que
responderam
à questão

Sindica
lizados/
as

Não
Sindica
lizados/
as

115
98,3%

80
68,4%

35
29,9%

110
94%

Da rede
pública e
do setor
privado

Comunitá
rias

103
88%

07
6,0%

Menos
de 01
ano
lecionando

De 01 a
03 anos
lecionando

Mais de
05 anos
lecionando

Mais de
10 anos
lecionando

115
05
15
23
72
98,3%
4,3%
12,8%
19,7% 61,5%
Fonte: Questionários respondidos pelos/as professores/as na XIV Jornada Pedagógica,
2008.
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Alguns elementos apontados nas informações da Tabela 05 são
relevantes para a compreensão das Jornadas Pedagógicas. A maior parte
dos/as professores/as participantes tem vínculo com a entidade sindical através
do ato da sindicalização 68,4% (sessenta e oito vírgula quatro por cento) é um
percentual significativo de pessoas dentro de qualquer conjunto
Afere-se daí, que por parte dos/as professores/as vinculados/as ao
sindicato, há valorização das Jornadas Pedagógicas.
Do total de participantes da pesquisa, 88% (oitenta e oito por cento)
responderam lecionar na rede pública e no setor privado de educação. Sendo o
Sinpro, representante dos professores/as que lecionam no setor privado, podese afirmar que no mínimo os efeitos desta ação sindical materializadas nas
Jornadas Pedagógicas, extrapola os muros da escola particular, refletindo de
algum modo, também, na rede pública de educação.
Penso que esta informação é preciosa e poderia ser investigada em
outro estudo. Nesta pesquisa, fica a constatação da abrangência das Jornadas
Pedagógicas para além da realidade da escola particular e dos/as seus/uas
profissionais.
O tempo de carreira na docência também aparece de modo destacado
na participação dos/as docentes 61,5% (sessenta e um vírgula cinco por cento)
lecionam há mais de 10 anos, 19,7% (dezenove vírgula sete por cento) há mais
de 5 anos. Essas informações permitem pensar que os/as profissionais com
mais tempo de trabalho procuram mais esta modalidade de qualificação.

Tabela 06. Participação dos/as professores/as nas Jornadas Pedagógicas
Frequência

114 questões
respondidas

Primeira
vez
que participa

Não é a primeira
vez
que
participa

Não
responderam a
esta pergunta

Total
de
questionários
respondidos

32

82

03

117

27,4%

70,1%

2,6%

100%

97,4%
Fonte: Questionários respondidos pelos/as professores/as participantes da XIV Jornada
Pedagógica, 2008.

A Tabela 06 nos mostra que apenas 27,4% (vinte e sete vírgula
quatro por cento) dos participantes da pesquisa na XIV Jornada Pedagógica
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eram calouros, tendo a grande maioria 70,1% (setenta vírgula um por cento) já
participado de outras edições das Jornadas. Dos 117 questionários
respondidos 03 deixaram de responder esta questão.
Ainda acerca da participação em Jornadas, alguns/mas tiveram dúvida
sobre o número de edições de que participou. Uns/mas respondem que
participaram de várias Jornadas, outros expressam dúvida entre uma e outra
quantidade de vezes.
O que de fato se evidenciou, de modo contundente, foi a participação
expressa de 14 professores/as em mais de 10 jornadas. Um total de 14
professores/as afirmando terem participado de 12, 13 e 14 edições,
respectivamente.
Doze

professores/as,

num

universo

de

114

responderem

que

participaram de 14 Jornadas Pedagógicas, significa dizer que, 10% (dez por
cento) dos participantes da pesquisa na XIV Jornada Pedagógica estiveram em
todas as jornadas organizadas pelo sindicato.
Pode-se apreender daí, também, que 14 professores/as do universo de
114 estiveram em mais de onze Jornadas, cerca de 12% (doze por cento).
Dentre os participantes da pesquisa no procedimento questionário
nenhum/a professor/a que ocupasse cargo de direção no sindicato respondeu
ao questionário. Desse modo as informações sobre participação em Jornadas
demonstrou fidelidade e valorização da categoria profissional a esta ação
sindical. De algum modo, as Jornadas parecem fazer parte da vida profissional
dos/as docentes.
Tabela 07. Jornada Pedagógica e o ofício do/a professor/a
Total
de
respondidos

questionários

A Jornada Pedagógica dos
Professores contribui para o
ofício de professor/a

Não responderam
questão

SIM

NÃO

117

113

00

04

100%

96,6%

0,0%

3,4%

a

esta

Fonte: Questionários respondidos pelos/as professores/as participantes da XIV Jornada
Pedagógica dos Professores, 2008.
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Esta questão no questionário fazia parte do último bloco, onde duas
questões eram abertas de modo que o/a professor/a pudesse expressar sua
opinião sobre as Jornadas e não especificamente sobre esta edição da
Jornada.
Na primeira parte da última questão (número 10), a resposta era: Sim
ou Não, corresponde aos dados constantes na tabela 06, onde observamos
que entre aqueles 96,6% (noventa e seis vírgula seis por cento) que
responderam a esta questão, 100% (cem por cento) disseram SIM, ou seja, as
Jornadas Pedagógicas dos Professores contribuem para o ofício de
professor/a.
Na segunda parte desta questão, solicitava-se justificativa para a
resposta objetiva anterior. O espaço reservado para essa resposta foi de cinco
linhas, mas vários/as participantes utilizaram o espaço restante da folha para
continuar a resposta a essa questão, o que demonstrou interesse dos/as
professores/as na manifestação da opinião.
Na leitura das 108 justificativas, já que 05 (cinco) deixaram de justificar,
algumas palavras foram recorrentes e, por isso, se destacaram. Abaixo
relaciono estas expressões.
“Enriquecimento

intelectual,

conhecimento,

troca

de

experiência,

formação continuada, reflexão, prática pedagógica, fortalecimento da categoria,
reencontro, crescimento profissional, prática docente, trocas horizontais sem
hierarquias, atualização, renovação, reconstrução de alguns conceitos,
revitalização, auto-estima, valorização da profissão, capacitação, titulação,
ressignificação,

aperfeiçoamento,

inquietações,

práticas

sócio-políticas,

crescimento pessoal, outras visões, condições de ensino, vida do educador,
visões diferentes das palestras proporcionadas pela escola”.
Uma resposta em especial chamou minha atenção e reproduzo a seguir,
literalmente a questão 10 (dez) e a resposta dada por uma professora
(Questionário 29):
Questão 10. Na sua avaliação a Jornada Pedagógica dos Professores
contribui para o seu Ofício de professor/a? Por quê?“Sim. Pela informação,
pela troca profissional e afetiva, pela sensação de estar usando um direito
adquirido, pela temporária impressão de ser dona do meu tempo e escolha”.
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Considero ainda mais significativa esta resposta, porque, a mesma
professora respondeu na questão 08 (oito) que perguntava se aquela era a
primeira Jornada Pedagógica que o/a professor/a participava, se não em
quantas havia participado, e esta professora respondeu em letras garrafais que
participou de TODAS as edições da Jornada Pedagógica.
Destaco esta resposta pelo poder de síntese que a mesma carrega
diante todas as outras, pois, de modo geral há uma identificação das Jornadas
Pedagógicas como muito positiva para o ofício docente.
Com respostas numa perspectiva ampla, que vão da mera atualização
para uma profunda reflexão das práticas pedagógicas e relação com a
valorização do/a professor/a num encontro/reencontro afetivo, social, político,
num espaço de libertação, os/as professores/as participantes da pesquisa na
XIV Jornada Pedagógica revelaram que valorizam este lugar.
Assim, os três procedimentos metodológicos utilizados na investigação:
questionário misto, entrevista semi-estruturada e levantamento documental
deram conta das inquietações da pesquisa, conduzindo-me, com leveza, para
as considerações finais.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao caminhar para minhas sínteses retomo o intento inicial de
compreender o papel histórico da formação dos/as professores/as e da
profissão docente pela lente do fazer sindical. Revisito meu levantamento
documental no que se refere a estudos que tematizam a formação docente e
sindicalismo, na qual tive a grata satisfação de encontrar, na Faculdade de
Educação da USP-FEUSP, uma pesquisa que abordava a experiência da
Associação dos Professores do Ensino Oficial de São Paulo-APEOESP.
Este estudo demonstrou que a ação desenvolvida por este sindicato foi
importante e implicada com a formação docente e a qualificação da profissão.
Trago isso agora para afirmar a ação sindical evidenciada, nas Jornadas
Pedagógicas

Sindicais

nesses

vinte

anos,

organizadas

para

os/as

professores/as pelo Sindicato dos Professores no Estado da Bahia, como lugar
de destaque na contribuição para a qualificação político-pedagógica dessa
categoria, constituindo-se numa ação política, histórica e culturalmente
relevante.
Outros sindicatos de educadores do país também foram além das
pautas trabalhistas. Porém, são eventuais seminários, encontros, cursos com
temas que estão em evidência na época e com nomes nacionais ou
internacionais convidados para palestrar, geralmente nomes de destaque
naquele tema.
O mestrado me proporcionou um momento qualificado de formação e
especialmente rico nas entrevistas. Experiência memorável por revelar idéias,
sentimentos, desejos e história das Jornadas Pedagógicas Sindicais. Resgate
e registros escritos ou fotográficos foram realizados. Muito do que foi narrado
pelos/as entrevistados/as traz informações para além das Jornadas e
Congresso. Fornece valiosos registros para a história do sindicato, passagens
interessantíssimas de luta, compreensão política, momento político do país e
da educação na Bahia. Histórias de afeto e companheirismo ficaram gravadas
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na voz dos/as entrevistados/as e poderão servir, quem sabe, para futuras
pesquisas.
Entrevistas sobre diversos períodos das Jornadas Pedagógicas e dos
Congressos, reveladores que, no segundo nascimento do Sindicato dos
Professores, desde 1979, já estavam presentes ações voltadas para a
qualificação do/a professor/a e da profissão. Os debates sobre a profissão já
faziam parte do conjunto das atividades sindicais pensadas e propostas por
aquelas diretorias. Considero que o embrião da ação sindical das Jornadas
Pedagógicas nasceu naquele momento. O intento da nova sede com auditório
já demonstrava o propósito de propiciar o debate para além das questões
trabalhistas pertinentes à atividade sindical.
Entender este movimento à luz da conjuntura política nacional do final da
década de 1980, com o processo de redemocratização do país, tendo como
ícone as primeiras eleições diretas para presidência da república depois dos
anos de ditadura, não é difícil. O que é preciso ser observado, é que, esta ação
sindical permaneceu atravessando várias conjunturas políticas, inclusive a do
neoliberalismo, que implicou em duras derrotas para a classe trabalhadora e
seus sindicatos.
Mais do que isto, a Jornada Pedagógica Sindical ganhou tornou-se
estatutária e anual a partir do início do século XXI, ou seja, tornou-se obrigação
das diretorias da entidade e ganhou espaço em relação ao Congresso,
tornando-se o momento mais importante da ação sindical durante o ano,
superando as Campanhas de Data Base (campanhas salariais), por sua
capacidade de aglutinar a categoria dos/as professores/as.
Nos anos anteriores às políticas neoliberais, assim como, os demais
sindicatos de trabalhadores do Brasil, o Sinpro-Ba experimentou um enorme
fortalecimento de sua base, sendo as Campanhas de Data Base o momento
ápice de aproximação da base com o sindicato. Foi neste período, e por esta
mesma razão, que surgiram as Jornadas Pedagógicas e os Congressos. Nesta
fase, conviviam grandes Campanhas de Data Base no primeiro semestre, com
Jornadas ou Congressos no segundo semestre de cada ano.
No período compreendido como de ascensão neoliberal, dos governos
de Fernando Collor de Melo, Itamar Franco até a segunda gestão de Fernando
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Henrique Cardoso, houve grande ataque ao movimento sindical da classe
trabalhadora, repercutindo em recuo da organização, mobilização dos/as
trabalhadores/as e, consequentemente, dos seus sindicatos.
No Sinpro-BA o ano marco disso é 1996, quando não houve acordo
entre os sindicatos laboral e dos patrões, coube ao Poder Judiciário decidir,
este procedimento é chamado, tecnicamente, de Dissídio.
Em 1996, a Pauta de Reivindicação dos/as professores/as do Sinpro-BA
é julgada pelo Tribunal Regional do Trabalho da Bahia – TRT-BA,
extremamente favorável à categoria, mas como o período era o de ataque aos
sindicatos, o patronal tinha um direito ressuscitado pelo governo de FHC, o
Efeito Suspensivo, que permitiu o não cumprimento da sentença do Tribunal
Regional até o

julgamento do recurso impetrado no Tribunal Superior do

Trabalho – TST.
Este novo julgamento só aconteceu um ano depois, e, diferente da
sentença regional, a de Brasília retirou todos os direitos antes presentes nas
Convenções Coletivas de Trabalho do Sinpro-BA. Uma crise profunda se
instalou neste sindicato. As Campanhas de Data Base ficaram esvaziadas,
fracas, assembleias com pouca presença da categoria, grande baixa no
número de sindicalizados/as. Este quadro durou aproximadamente cinco anos,
de 1997 a 2002.
Estas informações tornam-se relevantes porque, neste mesmo período,
as Jornadas e Congressos aconteciam normalmente:
Em,

1996

-

V

Congresso

dos

Trabalhadores

em

Educação.

Conhecimento. Eis a questão; 1997 – V Jornada Pedagógica dos Professores.
A Educação no Centro das Atenções; 1998 – VI Congresso dos Trabalhadores
em Educação. Profissão Educar. Resignificando a vida; 1999 - VI Jornada
Pedagógica

dos

Professores.

Você

tem

fome

de

quê?

Reflexões

contemporâneas sobre a formação do Educador e da Educadora; 2000 – VII
Congresso dos Trabalhadores em Educação. Tudo que é sólido desmancha no
ar. Uma metáfora para pensar a educação que queremos e 2001 – em março,
Congresso Extraordinário. É hora de parar, refletir e agir, em setembro, VII
Jornada Pedagógica dos Professores. A lição sabemos de cor, só nos resta
aprender.
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Fica evidente que, de modo diferenciado das Campanhas de Data Base,
a ação sindical do segundo semestre, organizando Jornadas Pedagógicas e
Congressos, caracterizados pelas temáticas sobre o trabalho docente, a
profissão e a formação do/a educador/as, não apenas sobreviveram à crise do
sindicato, mas, principalmente, deram fôlego para o Sindicato sobreviver à
crise.
Reflito que a mudança nos Estatutos da entidade acrescentando a
realização das Jornadas, diminuindo a periodicidade e separando-a dos
Congressos foi fruto da percepção da diretoria da época, de fato não houve um
pleito formulado pela categoria, embora essa mudança implicasse em maior
responsabilidade e trabalho. A diretoria entendeu o recado dado pelos/as
professores/as, a partir do esvaziamento das atividades específicas das lutas
sindicais habituais.
As convocações de Data Base sequer alcançavam o mínimo necessário
de representação enquanto as Jornadas continuavam prestigiadas com a
adesão por parte dos/as professores/as. A proposta da diretoria foi respaldada
pelo maior interesse dos/as docentes nas discussões político pedagógicas do
que nas econômicas e salariais.
O registro na memória dos/as ex-diretores/as entrevistados/as narram o
esvaziamento total das assembleias de Data Base. Os dados apresentados
nos relatórios das Jornadas e Congressos deste período atestam a presença
significativa dos/as docentes, em números crescentes desde o ápice da crise
em 1996, 180 participantes aproximadamente, até o final 2002, com cerca de
450 participantes.
A partir de 2002, de certo modo, volta à normalidade o movimento de
Data Base, com a presença dos/as professores/as nas assembleias, com
paralisações e greves. Tampouco, isso mudou a importância das Jornadas
Pedagógicas, que a cada edição apresentou um número maior de inscritos,
tendo alcançado quase 700 participantes em algumas edições. Importa
também acrescentar que o aumento da participação dos/as professores/as veio
acompanhado

de

outro

fator

importante,

a

qualidade

das

Jornadas

Pedagógicas que é um aspecto relevante na compreensão da ação sindical.
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A partir de 1996, a coordenação da Jornada e do Congresso - que até
então pouco se diferenciavam, passou a contar com uma assessoria
contratada: o Desafio Consultoria Pedagógica. Vale observar que este apoio na
coordenação manteve a diretoria na coordenação geral, na definição da
temática, da imagem e a formatação.
Por esta consultoria ser formada por estudiosos no campo da formação
docente, houve a partir daí clara contribuição na mudança do eixo das
discussões das Jornadas e dos Congressos, saindo de um debate amplo sobre
a Educação para a direção da compreensão do/a professor/a como sujeito
desta Educação.
Esta consultoria formal se deu em apenas duas edições (Congresso e
Jornada), por falta de recursos financeiros da entidade. Mas de certo modo
continuou de maneira informal, sem contrato financeiro, contribuindo com
aproximação do Sindicato dos Professores/ Sinpro

com a Universidade

Federal da Bahia.
O diálogo com a UFBA se concretizou através do Grupo de Pesquisa
FORMACCE, da FACED. O que, sem perder as características até então
adquiridas, por se tratar de uma ação política, histórica e cultural de um
sindicato de professores, aproximou ainda mais os debates do mundo do
trabalho docente às reflexões e produções acadêmicas da Universidade.
Este diálogo, nem sempre fácil, trouxe o contraditório, enriqueceu as
trocas e expôs, abertamente, a distância do mundo do trabalho docente e a
formação docente inicial e continuada.
Nos títulos das Jornadas, na programação, ou ainda, nos textos da
diretoria sobre os eventos, há predomínio das discussões sobre a formação
do/a professor/a. O debate sobre a formação docente, fortemente presente na
Universidade, ganhou novo fôlego quando levado para o espaço de discussão
sindical.
Na perspectiva sindical, as respostas às demandas crescentes do
trabalho docente são condição de existência, portanto, os debates acerca da
formação docente são indissociáveis da discussão das condições concretas de
realização do trabalho do/a professor/a. Além do que, tampouco se pode
perder de vista, o caráter sindical da Jornada, estabelecida como direito na
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Convenção Coletiva de Trabalho, o que a diferencia, profundamente, por
exemplo, das semanas pedagógicas organizadas pelas escolas particulares,
onde a participação do/a docente é imposta pela relação contratual de emprego
entre os/as professores/as e os estabelecimentos de ensino.
As Jornadas do Sinpro, desde a primeira edição, tem uma singularidade,
que é, ser um espaço de fala do/a professor/a, organizadas nas mais diversas
formas possibilita a manifestação, inclusive, daqueles/as que não gostam de
falar para grandes públicos.
Considero também que outro fato que corrobora com esta análise é a
presença do tema saúde ocupacional dos/as professores/as em todas as
Jornadas e Congressos desde 1996, e a partir de 2001 em todas as Jornadas.
Também o fato de na programação das Jornadas ser comum a presença de
atividade lúdica, repleta de arte e artistas muitos da própria categoria
profissional.
Na X Jornada, Profissão Professor, em 2004, a abertura foi: TALENTOS
DA CATEGORIA. TALENTOS DE CATEGORIA! Vimos professores/as
cantando, tocando instrumentos ou interpretando textos.
Em 2009, na XV Jornada, A arte de Ser Professor/a, uma banda
formada por professores/as que lecionam no mesmo colégio particular
encerrou a Jornada e agradou tanto que também esteve no Caruru do Sinpro
em dezembro do mesmo ano.
Também

já

estiveram

nas

Jornadas

Pedagógicas:

Gerônimo,

Companhia da Brasófia, Banda de Boca, Grupo MIAC de Teatro, Dança de
Rua, o Operário Cultural Denis Sena, Grupo Nzinga e a Capoeira de Angola,
Danças Sagradas, Tai Chi Chuan, Ritmos Africanos, entre outros.
O caráter humanístico da organização das Jornadas criou também o
espaço de convivência, área próxima à secretaria do evento, destinada à
exposição de artesanato, praça de alimentação, estande de editoras, exposição
de livros e revistas, café, boutique do Sinpro, lançamento de livros. Este
espaço tornou-se verdadeiro ponto de encontro e reencontro dos/as
participantes. É comum que muitos expositores/as sejam professores/as ou de
suas famílias.
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A experiência sindical do Sinpro-BA, na organização das Jornadas
Pedagógicas, durante tantos anos, discutindo o trabalho e a formação docente,
de modo indissociável das condições de saúde e trabalho, salário e carreira
tem, de modo contundente, contribuído com a formação político pedagógica
destes profissionais.
Considero que, independe da denominação Jornada ou Congresso, e
sem qualquer tentativa de mensurar o grau de qualificação formativa
proporcionada aos sujeitos participantes, esta ação sindical foi, desde a sua
concepção até a última edição pesquisada, de caráter claramente formativo.
Acredito ainda que, a amplitude dessa formação se dá a partir da
liberdade de escolha, da ausência de imposição, que são características da
metodologia participativa e dialógica que se assentam na história cultural e
política da organização e coordenação das Jornadas Pedagógicas do SinproBA.
Encerro meu texto dissertativo, inspirado no poeta baiano Damário da
Cruz12 (ver foto 47), grande companheiro de jornadas do Sinpro quando nos
instiga dizendo: “A nossa luta é por um país, sem danos nem donos”
Foram e são momentos de grande repercussão do par dialético política e
educação. Um movimento intenso e dinâmico que escreveram e continuam
escrevendo páginas sindicais interessadas na transformação da sociedade
brasileira numa sociedade contemporaneamente socialista.
As Jornadas agregam o sentido da coletividade, do espírito de categoria.
Não se verifica, em sequer uma chamada desses eventos, o apelo da formação
para o sucesso, para a realização individual. A primeira pessoa do plural é o
tempo verbal mais conjugado nos títulos das Jornadas e Congressos.

Foto 47
12

Damário da Cruz, 1954-2010. Poeta, jornalista, fotógrafo e agitador cultural baiano. Criador
da arte, dos títulos de algumas Jornadas e Congressos do Sinpro
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APÊNDICE
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA-UNEB
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-CAMPUS I
PROGRAMA
DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA-UNEB
EDUCAÇÃO
E
CONTEMPORANEIDADEDEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-CAMPUS I
PPGEduC
PROGRAMA
DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E
CONTEMPORANEIDADE-PPGEduc
Prezada(o) professora(o) este questionário faz parte dos procedimentos da
pesquisa, “Vivências e Experiências dos Professores em Serviço: Uma
abordagem sobre a ação sindical e a formação docente no “chão da
escola”, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Educação e
Contemporaneidade-PPGEduc da Universidade do Estado da BahiaUNEB.
Responder a este questionário contribuirá para o desenvolvimento desta
pesquisa, porém, deve ser um ato absolutamente voluntário, solicito ainda
que tendo respondido ou não entregue-o na Secretaria da XIV Jornada
Pedagógica.
Cristina Kavalkievicz
( Mestranda.UNEB/2008)
1. Nome: ____________________________________________________________
( OPCIONAL)

2. Atuação:
( ) Professora(o)
( ) Coordenadora(o)
( ) Orientadora(o)
( ) Estudante. Curso: _______________________________________________
3. Segmento da Educação que trabalha:
( ) Educação Infantil
( )Fundamental I
( ) Ensino Médio
( ) Ensino Superior

(
(

) Fundamental II
) Educação de Jovens e Adultos

4. Relação com o Sindicato da Classe:
( ) Sindicalizada(o)
( ) Não Sindicalizada(o)
5. Setor que trabalha:
( ) Público
( ) Privado

(

) Público e Privado

6.
(
(
(
(
(

Tempo que leciona:
) Menos de 1 ano
) Mais de 1 ano
) Mais de 3 anos
) Mais de 5 anos
) Mais de 10 anos

7.
(
(
(
(

Escolaridade:
) Educação Básica Completa
( ) Educação Básica Incompleta
) Graduação Completa
( ) Graduação Incompleta
) Especialização
( )Pós-Graduação Stricto Sensu
) Outros: _________________________________________________________
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA-UNEB
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-CAMPUS I
PROGRAMA
DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM
EDUCAÇÃO
E
CONTEMPORANEIDADEPPGEduC

8. Esta é a primeira Jornada Pedagógica dos Professores do Sindicato dos
Professores no Estado da Bahia que participa?
( ) Sim
( ) Não.
Quantas já participou? _________________________________________
9. O que lhe motivou participar da(s) Jornada(s) Pedagógica(s) dos Professores?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________

10. Na sua avaliação a Jornada Pedagógica dos Professores contribui para o seu
Ofício de professora (o)?
(
(

) Sim
) Não

Por quê?

Muito Obrigada!

Questionário aplicado na XIV Jornada Pedagógica dos Professores, “Ensinar na Diversidade. Os múltiplos
desafios de um ato político, social e cultural”, nos dias 17, 18 e 19 de setembro de 2008.
Salvador, Bahia.
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ANEXO

A Universidade nas Jornadas
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Talentos nas Jornadas
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Parlamentares e lideranças e sindicais nas Jornadas
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Professores/as nas Jornadas

Diretorias nas Jornadas
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Lançamento de livros nas Jornadas

Funcionários/as e colaboradores/as nas Jornadas
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A marca das Jornadas

O Departamento de Saúde nas Jornadas

A fala dos/as professores/as nas Jornadas

138

139

Homenagem a Damário da Cruz

Todo risco
A possibilidade de arriscar
É que nos faz homens
Vôo perfeito
no espaço que criamos
Ninguém decide
sobre os passos que evitamos
Certeza
de que não somos pássaros
e que voamos
Tristeza
de que não vamos
por medo dos caminhos
(Damário da Cruz)
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Folder do VII Congresso dos Trabalhadores em Educação
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Cartaz da XVI Jornada Pedagógica, 15 a 17 de setembro de 2010

