UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA DE ENSINO E POS GRADUAÇÃO-PPG
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - DEDC- CAMPUS I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E
CONTEMPORANEIDADE- PPGEDUC

MILCA MAIARA MENDES DOS SANTOS

BASTIDORES DA POLÍTICA DE FORMAÇÃO DE SALVADOR- BA:
lampejos de experiências e narrativas docentes

SALVADOR/BA
2021

MILCA MAIARA MENDES DOS SANTOS

BASTIDORES DA POLÍTICA DE FORMAÇÃO DE SALVADOR- BA:
lampejos de experiências e narrativas docentes

Dissertação apresentada ao Programa de Pósgraduação em Educação e ContemporaneidadePPGEDUC da Universidade do Estado da BahiaUNEB no âmbito da Linha de Pesquisa II:
Educação, Práxis Pedagógica e Formação do
Educador, vinculado do GRAFHO: Grupo de
Pesquisa (Auto)biografia, Formação e História
Oral, como requisito para obtenção do título de
Mestre.

Orientador: Prof. Dr. Elizeu Clementino de Souza.

Salvador
2021

TERMO DE APROVAÇÃO

BASTIDORES DA POLÍTICA DE FORMAÇÃO DE SALVADOR- BA: LAMPEJOS
DE EXPERIÊNCIAS E NARRATIVAS DOCENTES

MILCA MAIARA MENDES DOS SANTOS

Dissertação apresentada como requisito para obtenção do título de Mestre em
Educação e Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia-UNEB, para a
seguinte banca:

Elizeu Clementino de Souza
Doutor em Educação pela Universidade Federal da Bahia - UFBA
Universidade do Estado da Bahia - UNEB

Denice Barbara Catani
Doutora em Educação pela Universidade de São Paulo - USP
Universidade de São Paulo - USP

Paula Perin Vicentini
Doutora em Educação pela Universidade de São Paulo - USP
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo - USP

Jane Adriana Vasconcelos Pacheco Rios
Doutora em pela Universidade Federal da Bahia - UFBA
Universidade do Estado da Bahia-UNEB

Para Seu Altino e Dona Helena (In memoriam). Meus pais amados.
Para minha luz (Elis) e minha lua (Lunna). Minhas filhas, meus motivos e
inspirações.

GRATIDÕES
Escolho gratidões ao invés de agradecimentos. ‘Gratidões’ parece-me mais
profundo e sensível. Parece-me mais que simplesmente agradecer.
Primeiro sou muito grata a Deus, Jesus, Maria e à minha espiritualidade amiga
que não me abandonaram um minuto sequer, fizeram-me forte e resiliente desde
menina.
Gratidão ao meu companheiro John pela paciência e pelo respeito à minha
necessária ‘ausência’ em alguns momentos. Às minhas filhas que estiveram sempre
comigo em meio aos livros, ao choro, à ansiedade. Elas são colo, ombro, alento!
Gratidão a toda minha família Mendes. Em nome dos meus irmãos: Jane,
Altino, Carmem e Sandro. Mesmo distantes estão sempre presentes no meu
cotidiano.
Gratidão a alguns anjos que encontrei na caminhada, em especial ao meu
Órion. Meu Orientador sensível, humano, forte, respeitoso: Elizeu Clementino. Não
consigo descrever em palavras o que fez por mim desde aquela banca da seleção,
as conversas, orientações, encontros. Gratidão pelo seu olhar atento e cuidadoso.
Gratidão por me acolher, me escolher e me ensinar tanto. Gratidão por me respeitar,
respeitar meu tempo, minha realidade, meu caminhar... Você é vida! Você é o que o
mundo precisa!
Gratidão aos meus amigos do GRAFHO! Todos de alguma maneira me
inspiraram e me inspiram. Em especial aos meus amigos Cristiano Almeida e Nanci
Orrico. Uma irmandade singular se fez entre nós!
Gratidão imensa aos colaboradores dessa pesquisa. Sem eles, seria
impossível. Clairton, Dalva Simone, Tatiana Maria, Maria Moraes, Alice Campos,
Lucinéia Santos, Maria das Graças, Creuza Nunes, Maria de Fátima e Niclécia
Gama. Gratidão pela presteza, sensibilidade e pelas escritas tão singulares.
Toda gratidão à minha banca espetacular! Minhas admiráveis: Drª Jane Adriana
Vasconcelos Rios, Drª Paula Perin Vicentini e Drª Denice Barbara Catani. Obrigada
pela leitura atenta, contribuições e apoio.

Gratidão aos meus companheiros e companheiras da turma do Mestrado,
PPGeduc-UNEB. Fomos uma turma diferente! Atravessamos uma pandemia com
pesquisa de campo, qualificações e defesas. Uma turma potente! Humana!
Gratidão às Professoras e Professores da UNEB/PPGEDUC que contribuíram
sobremaneira para que eu chegasse até aqui.
Gratidão a todos da Escola Municipal Senador Antônio Carlos Magalhães por
ser o nascedouro do objeto dessa pesquisa, por ser laboratório para minha vidaformação.
Gratidão a alguns amigos especiais que vivenciaram comigo, especialmente no
período pandêmico, em meio a tantas mortes, adoecimentos e incertezas, os
desafios de ser mãe, mulher, trabalhadora, estudante, pesquisadora, dona de casa...
de ler, analisar, escrever... Foi difícil! Mas com o colo desses amigos foi possível:
Márcia Magalhães, Luzimaira, Jussara, Lara Nobre, Edlene, Rosângela, Judi Viana,
Conce, Luanda, Divânia, Célia, Rony Henrique, Jainê. Obrigada por tudo, meus
queridos!
Ser grata é mais que dizer obrigada! A gratidão eleva nosso espírito, aproximanos de Deus.
Gratidão, Deus!

SOBRE CAMINHOS...
No começo eu era só certezas.
No meio eu era só dúvidas.
Agora é o final,
e eu só duvido.
Mário Quintana (1994)

RESUMO

A pesquisa analisa a política de formação da Rede Municipal de Salvador- BA,
dialogando com conceitos da sociologia da educação e das políticas educacionais,
adotando princípios da pesquisa narrativa. Utiliza materiais biográficos secundários:
legislação e mecanismos que institucionalizam a política, Referenciais Municipais da
Educação Infantil e do Ensino Fundamental (2015, 2017) e materiais biográficos
primários: escritas narrativas de professoras e coordenadoras, nas quais se analisa
compreensivamente como esses sujeitos vivenciam e incorporam ou não
disposições da política municipal na sua prática cotidiana. Apresenta uma proposta
de confluência metodológica, saída empírica encontrada para o contexto da
pandemia da Covid-19, aliando os pressupostos da pesquisa narrativa aos do Ciclo
de Política. Para tanto, seguem três elos específicos que compõem a confluência: 1)
Contexto da influência: o que narra a legislação sobre a política? 2) Contexto da
produção de textos: o que narram os referenciais municipais? Contexto da prática:
O que narram as professoras e coordenadoras A pesquisa é, por si, uma crítica
política às formas e conjunturas nas quais as políticas de formação têm sido
pensadas, implementadas e executadas no país, no estado e, especialmente, no
Munícipio de Salvador, refletindo sobre a necessidade de recolocar a formação
como centralidade, através da (re)afirmação da professora e da coordenadora como
sujeitos principais desse processo contínuo, permanente e de vida que é a
formação. A partir da análise compreensiva-interpretativa foi possível perceber
incidências da política na identidade profissional das professoras e coordenadoras,
uma
tentativa
de
regulamentação
homogeneizante,
desmantelo
da
professora/coordenadora enquanto coletivo, burocratização do trabalho pedagógico,
além da ausência de tempo suficiente para a formação em serviço. As narrativas
revelam mecanismos de resistências que as professoras e coordenadoras
encontram e fomentam nos seus cotidianos profissionais e formas outras de garantir
a formação dentro das suas unidades escolares, demonstrando a necessidade de
visibilização dessas profissionais na implementação e avaliação da política e não só
na execução.
Palavras-Chaves: Política; Formação; Narrativas; Docentes.

ABSTRACT

This research analyzes the policy in which teacher trainning is formed on the public
schooling system in the city of Salvador, state of Bahia, Brazil. This study brings the
concepts from sociology of education and Educational policies. Adopting the
principles of a narrative research, it employs secondary biography materials: the
legislation and mechanisms that guides politcs, the theorical references adopted for
the public kindergarten and primary schools of Salvador and primary biography
materials: narrative writings made by teachers and coordinators in which it is analized
how these agents experience, incorporate or not, the political dispositions imposed in
their daily pratices. The study presents a proposal with a methodological confluence,
an empirical solution found for the Covid-19 pandemic which combines the
assumptions of the narrative research with Policy Cicles´s premisses proposed by
Secchi .. Therefore, the research follows 3 specific links which composes the
confluence. 1) Contest of Influence: What does the Legislation tell about the politics?
2) The context of text productions: What do the theoricals references adopted by the
public schools tell us ? The pratical context: What do the teachers and coordenators
tell us ? This research is itself, a political criticism about the ways and conjunctures
in which teacher tranning policies have been designed, implemented and executed at
brazilian Country, at the States and specially at the City of Salvador, it reflects on
the need of realocating
teacher trainning as a center point, through the
re(affirmation) that teachers and coordinators are the main agents of this continuous,
permanent and life process that is teacher training. Starting from a comprehensive
and interpretative analysis, it was possible to realize the incidences that policy
assumes on the professional identity of teachers and coordinators, an attempt at
homogeninzing regulation, the desmanteling of teachers and coordinators while
agents of a collective, the bureaucratization of pedagogical work, and also the lack
of time for training. The narrative of the professionals, agents of this research r eveal
mechanisms of resistance that they encounter and foster in their professional daily
lives and other ways of guaranteeing training within their school units, demonstrating
the need of making these professionals visible in the implementation and evaluation
of the policy and not only in its execution.
Keywords: policy, formation, narrative, teachers.
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INTRODUÇÃO:
as cortinas se abrem...

Por detrás daquela janela
Cuja cortina não muda
Que a alma em si mesma estuda
No desejo que a revela.
Fernando Pessoa, 1930
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Escrevo numa época de incertezas, de medo, de alguma desesperança 1.
Pesquiso com pessoas num tempo em que pessoas não podem se encontrar, não
podem se tocar, não podem se sentir... Leio e analiso escritas narrativas de pessoas
que sentem medo, que perderam entes queridos, de professoras e coordenadoras
que tiveram vidas invadidas pelo adoecimento e pela morte. Não posso deixar de
considerar os efeitos da pandemia da Covid-19 neste trabalho. Efeitos não só na
pesquisa em si, mas principalmente nas pessoas, e em mim enquanto pesquisadora.
Escrevo num momento em que a morte parece estar banalizada, em que preciso
procurar fôlego para seguir e encontrar o tom e a forma, respeitando a mim, os
outros, os tempos, os limites e os medos.
Em âmbito nacional, no que tange ao contexto político2, o negacionismo, os
discursos de ódio e o desmantelo do Estado laico e democrático causam tanto medo
e desalento quanto a Covid-19. Um projeto de morte passa como ‘boiada’ diante dos
nossos olhos. As incertezas e os tempos difíceis também olham e atacam com
políticas de desvalorização as professoras, o ensino público, a universidade pública,
gratuita e de qualidade, a pesquisa e a ciência. Esta pesquisa é, por si, uma crítica
política e social ao contexto atual, a este tempo obscuro que enfrentam a educação,
as políticas educacionais e a democracia do nosso país.
Presencio uma necessidade urgente de resistir, seja de qual forma for, nos
ambientes de trabalho, nos grupos de estudos e amizades, no trabalho, na família.
Estudando, escrevendo, lendo, narrando... Esta pesquisa é, particularmente, uma
forma de resistência da ciência e estudos em educação e em políticas educacionais.
Escolho a narrativa como forma de resistência, como ferramenta de uma pedagogia
da resistência3. Resistir não é trazer verdades, é criticar, é abrir possibilidades de
pensamentos diversos, de outras formas de ver, sentir, narrar a vida e as
experiências:
1

Iniciando na China e espalhando-se por todos os continentes, a chegada em 2020 da Covid 19 no
nosso País nos coloca desafios e tantas reflexões individuais e coletivas que interferem sobremaneira
na forma de olhar, escrever e pensar sobre o objeto de pesquisa e sobre a escrita da mesma. Finalizo
esta pesquisa quando o País registra um número muito próximo de 500 mil mortes pela Covid 19.
2
Com eleição do Presidente Jair Bolsonaro em 2018, a negação da ciência e da necessidade de
medidas de prevenção, cuidados e vacina contra a COVID 19 são pautas diárias do Governo Federal.
Suas equipes e projetos para a pasta da educação desvalorizam pesquisas desenvolvidas e em
andamento, a categoria de professores, as Universidades e os trabalhos científicos produzidos
nesses âmbitos. Corte de verbas, valorização da educação à distância, pouco diálogo com os
sindicatos e associações, inserção de projetos de cunho militar e tantas outras ações que
desmerecem todos os esforços empregados para a construção de uma democracia nacional e
educacional.
3
Refiro-me à Pedagogia da Resistência, conceituada por Castaño Gaviria, Souza e Souza (2018).
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La resistencia no implica dejar de representar el mundo, de
conceptualizar las cosas, no reconocer tradiciones de pensamiento,
sin embargo implica actuar sobre las circunstancias dadas,
observando como las cosas se presentan en una singularidad,
resistiéndonos a los modelos de presentación general para actuar
heurísticamente con la propia formación, buscando en los
intersticios, en las márgenes, la diferencia de lo mismo, aquello que
rompe con la repetición y lleva a la creación de otros sujetos y otras
pedagogías (CASTAÑO GAVIRIA, SOUZA e SOUZA, 2018, p. 100).

Posicionar-me assim é também continuar a caminhar, resistindo enquanto
mulher negra, educadora e pesquisadora que defende a escola pública, gratuita e de
qualidade e que acredita na formação como mecanismo principal de transformação
da professora e da educação. “En un mundo en que la educación crítica está bajo
ataques sistemáticos, por parte de los gobiernos de visión neoliberal que colocan el
énfasis en el trabajo de gestión educativa, resistir se hace necessário” (CASTAÑO
GAVIRIA, SOUZA e SOUZA, 2018, p. 101).
Não por acaso, esta pesquisa intitula-se Bastidores da política de formação de
Salvador-Bahia: lampejos de experiências e narrativas docentes. Bastidores, no
sentido literal da palavra, significa toda a parte das instalações do palco que não se
vê da platéia4. O que está por trás da política de formação de Salvador-BA.
Alguns dirão ser uma pesquisa ousada. E é! A ousadia está presente desde
seu título quando o uso do substantivo lampejos se refere à clareira, clarão, faísca,
cintilação5. As narrativas das professoras e coordenadoras 6 guiarão esse caminhar
como lamparinas que darão alguma iluminação ao caminho. Não existe caminho fora
da narrativa, o narrar das professoras e coordenadoras é um dos caminhos
escolhidos e no qual acredito piamente.
Esta pesquisa articula-se com o projeto “As políticas de educação e a
reestruturação da profissão docente confrontadas aos desafios da globalização”,
coordenado pelo Grupo de Pesquisa (Auto)biografia, Formação e História Oral

4

Significado de bastidor, disponível em https://www.dicio.com.br/, acesso em 16 de fevereiro de 2020.
Significado de Lampejos, disponível em https://dicionarioonline.com.br, acesso em 16 de fevereiro
de 2020.
6
Opto pela escrita no feminino durante a minha escrita (professoras e coordenadoras) primeiro por
uma posição política, de identidade e não subalternidade das mulheres à profissão da qual são
maioria. Segundo pelo próprio perfil dos sujeitos da pesquisa, que são majoritariamente mulheres.
Porém nas citações diretas e indiretas mantenho o masculino genérico (professores e coordenadores)
por questões de vigilância ética e respeito autoral.
5
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(GRAFHO) e contando com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado da Bahia (FAPESB).
“Nossos interesses de pesquisa provêm sempre de nossas histórias e forma o
nosso enredo de investigação narrativa” (CLADININ e CLONNELLY, 2015, p. 165).
Não diferentemente, esta investigação se origina do meu caminhar, trabalhos e
experiências enquanto educadora e do que venho desenvolvendo e vivenciando
como coordenadora pedagógica na Rede Municipal de ensino de Salvador-BA desde
2012, especialmente no que diz respeito ao papel da coordenação pedagógica que é
‘formar’ professoras em serviço. As inquietações da pesquisa nascem exatamente
deste lugar de refletir e analisar o desenho previsto pela política de formaç ão
instituída pela Prefeitura Municipal de Salvador, através da Secretaria Municipal de
Educação (SMED).
Dialogo com Nóvoa (2009) para acentuar o lugar das professoras e
coordenadoras nesta investigação, quando o mesmo afirma que “ao longo dos
últimos anos, temos dito (e repetido) que o professor é a pessoa, e que a pessoa é o
professor. Que ensinamos aquilo que somos e que, naquilo que somos, encontra-se
muito daquilo que ensinamos” (2009, p. 38), impossibilitando separar as dimensões
pessoais e profissionais. Que importa, por isso, que as professoras se preparem
para um trabalho sobre si próprias, para um trabalho de autorreflexão e de
autoanálise.
A formação, aqui entendida, também se vincula as discussões construídas por
Fabre (1994), quando interroga os ‘processos de formação’ e seus produtos, a
natureza das imposições e de condicionamentos que induzem às escolhas operadas
por sujeitos e/ou instituições ‘formadoras’ e que, por vezes, deslegitimam e
descaracterizam o que é feito na realidade pela professora que se forma do devir,
que tem no cotidiano a tessitura da sua experiência.
Ao refletir sobre formação, a pesquisa se insere neste campo complexo e
ancora-se na ideia de Nóvoa quando postula que o “sujeito adulto forma-se
enquanto reconstrói e atribui sentidos à sua vida” (1995, p. 24). Compreendo que a
formação implica atribuições de sentidos e relações próprias dos modos como cada
um experiencia a vida-profissão, as aprendizagens inscritas no cotidiano escolar e
nas condições de trabalho das professoras e coordenadoras.

19

Partilhar histórias, especialmente, sobre os bastidores da formação em diálogo
com princípios da política de formação, ancora-se na significação do vivido, nas
táticas que emergem do cotidiano e que, muitas vezes, nos faz indignar sobre ações,
conteúdos de formação e formas de regulação do trabalho docente, impostos de
forma verticalizada.
Ouvir as professoras e coordenadoras que estão nas escolas, executando a
política de formação, representa uma resistência à negação das suas experiências e
às formas de implementação de política que as tornam, por vezes, invisíveis nos
processos educacionais, colocando-as como meras executoras, cumpridoras de
conteúdos e procedimentos, como neutras na execução das suas tarefas.

Os professores podem aparecer invisíveis em descrições dos
sistemas educativos, ou surgirem apenas como “elementos neutros”,
uma massa imutável e indiferenciada que permanece constante ao
longo do tempo e do espaço. Esta descrição de senso comum dos
professores pode tornar-se mais acadêmica, especialmente quando
se exprime noutros fenômenos educativos, como a avaliação,
aprendizagem, conhecimentos específicos da disciplina, etc. (LAWN,
2001, p. 118 - grifos do autor)

Concordando com o autor, a invisibilização das professoras nas construções e
implementações de sistemas e políticas educacionais não é à toa, incide numa
produção ou fabricação de identidade a partir de regulamentações do Estado,
serviços,

acordos

e discursos

públicos,

programas

de formação

prontos,

intervenções de instituições e empresas contratadas, exames, avaliações que
obedecem a uma lógica externa que parte de fora da escola e das professoras, e
não de dentro.
Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa que utiliza princípios da
pesquisa narrativa, pois busca compreender e interpretar compreensivamente o que
propõe a Rede Municipal através da sua legislação, documentos e referenciais, e o
que é experienciado pelas professoras e coordenadoras nos seus cotidianos
profissionais. Justifica-se, especialmente, por partir da consideração de que o
trabalho docente se configura como uma atividade pertencente a um gênero
profissional, mediado pela subjetividade e demais artefatos simbólicos e materiais,
extrapolando o espaço físico da sala de aula.

20

Escolho a pesquisa narrativa pelo seu caráter de compartilhamento, por
entender que toma as experiências como centralidade (CLANDININ e CONNELLY,
2015), através dos modos como os sujeitos narram o vivido e das diferentes formas
como contam suas trajetórias de vida-profissão-formação.
Além disso, justifica-se a escolha da pesquisa narrativa para
empreender este estudo por esta vertente ser associada a uma
dimensão flexível quanto aos itinerários biográficos, extrapolando os
traçados rígidos, fechados e quantificáveis da ciência moderna. Por
isso, o argumento central que mobiliza o uso da narrativa, enquanto
perspectiva de pesquisa, ancora-se na possibilidade privilegiada de
compreender tais experiências, que entrecruzam o pessoal e o
social, num movimento singular de produção de conhecimento
(MEIRELES, 2018, p. 31).

A escolha e fecundidade da narrativa para o presente estudo se traduz como
uma necessidade de compreender os percursos e experiências com a política de
formação instituída pelo governo municipal. As questões da pesquisa circundam em
interrogar: Essa política traduz o que as professoras e as coordenadoras vivenciam
no seu cotidiano profissional? Como analisam a política instituída?
A pesquisa narrativa fundamenta-se pela compreensão de que a subjetividade
implica na construção de sentidos, através das narrativas sobre acontecimentos da
vida-profissão.

É

um

percurso

metodológico

formativo,

ancorando-se

em

aprendizagens experienciais e na construção identitária, tanto para quem colabora
com a pesquisa, quanto para quem está pesquisando. A experiência “constitui-se
nessa relação entre o que nos acontece e a significação que atribuímos ao que nos
afetou. Isso se faz mediante o ato de dizer, de narrar, (re)interpretar” (PASSEGGI,
2011, p. 149). As experiências das professoras e coordenadoras com a política de
formação, narradas no percurso da pesquisa configuram-se como uma “situação
aprendente entre sujeitos históricos - o narrador e aquele que com ele faz a
mediação (auto)biográfica -, o pesquisador” (ABRAÃO, 2006, p. 9).
Assim, pensando as professoras e coordenadoras enquanto ativas, na
condição de atrizes de suas próprias histórias de formação-profissão, tomo como
referência principal as narrativas dos bastidores de onde são construídas histórias
sobre a política de formação.
O objetivo geral da pesquisa é analisar a política de formação de professoras
da Rede Municipal de Salvador, entre o vivido e o proposto, através do
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entrecruzamento de materiais biográficos secundários (dispositivos, documentos e
referenciais) e das narrativas de professoras e coordenadoras, enquanto material
biográfico primário, sobre a política adotada pela Secretaria Municipal de EducaçãoSMED.

Os

objetivos

específicos

são:

analisar

dispositivos

legais

que

institucionalizam a política e documentos instituídos pela Secretaria Municipal de
Educação que determinam o currículo e a concepção da Rede, conhecer as
experiências de formação-profissão das professoras e coordenadoras da Rede de
Salvador e suas relações com a política de formação municipal; perscrutar, a partir
das narrativas, como vivenciam e incorporam ou não disposições da política
municipal na sua prática cotidiana.
Como escolha metodológica da pesquisa, atrevo-me numa reinvenção
necessária, dado o contexto da pandemia que obriga um repensar sobre a pesquisa
e o objeto. Aposto no que denomino ‘confluência epistêmico-metodológica’, que se
apresenta como uma tentativa de ligar epistemologicamente dois princípios: os da
pesquisa narrativa e os da corrente sociológica dos ‘Ciclos de Políticas’. Para tanto,
sigo três elos específicos que compõem a confluência: 1) Contexto da influência: o
que narra a legislação sobre a política? 2) Contexto da produção de textos: o que
narram os referenciais municipais? Contexto da prática: O que narram as
professoras e coordenadoras?
O Contexto da influência aborda o que narram os acordos, contratos e
legislações sobre política de formação de Salvador na tentativa de apreender como
está normatizada, como se apresenta e como se institui enquanto política de
formação.
No contexto da produção de textos, a partir de documentos que compõem o
Programa Nossa Rede7: Referencial Curricular Municipal para a Educação Infantil
(SALVADOR, 2015), do Referencial Curricular Municipal do Ensino Fundamental
(SALVADOR, 2017), tento apreender, especialmente, o que narram esses textos da
política, seja desvelando aspectos semelhantes ou contraditórios encontrados em
comparação aos outros dispositivos, seja para analisar com mais profundidade qual
a concepção de formação que se apresenta.

7

Projeto Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação de Salvador- SMED.
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As escritas narrativas das professoras e coordenadoras 8 inscrevem-se no
contexto da prática, adota princípios da escrita narrativa, tomando as recordações,
memórias, experiências, eventos e acontecimentos mais marcantes na trajetória de
formação-profissão. A partir das narrativas, inclino-me a discutir questões referentes
à sociologia das políticas

educacionais, ciclo de política, seus contextos,

contratações e acordos, a verticalização da política, influências, sujeitos envolvidos,
formação e experiência.
A perspectiva da análise compreensiva-interpretativa sob a via da tradição
fenomenológica e hermenêutica que considera, no processo de interpretar, que a
função da narrativa é preservar a “amplitude, a diversidade e a irredutibilidade dos
usos da linguagem” (RICOEUR, 1989, p. 24). A interpretação funciona como um
processo ou jogo na determinação dos valores presentes na narrativa. Para
interpretar, é necessário aproximar-se dela e de si mesmo, pois diz o autor: “quanto
mais o ser compreende melhor ele se explica” (Ibidem, p. 61).
No processo de compreensão-interpretação, discussões propostas por Schutz
(1979) e Souza (2014), busco analisar experiências cotidianas e suas interpretações
fenomenológicas sobre a realidade. “A reflexão do sujeito, esse ato de atenção, é
como um farol – um cone de luz” (SCHUTZ E LUCKMANN, 1973, p. 97), pois o ato
de reflexão recupera fragmentos de vivências que dão sentido à experiência vivida.
Assim, no capítulo ‘Trilogia (auto)biográfica: Itinerâncias formativas’, tento
(re)memorar minha trajetória enquanto mulher, mãe e mestranda, partindo da
concepção de que esta pesquisa é também um percurso (auto)formativo, reflexivo e
transformador para minha vida-profissão.
O

segundo

capítulo,

intitulado

‘Confluência

Epistêmico-Metodológica’

apresento a proposta de reinvenção metodológica, caminho encontrado para
continuidade da pesquisa no período pandêmico, no qual crio elos entre a pesquisa
narrativa e a teoria do ciclo de política, pautada no conceito de materiais biográficos
secundários e primários cunhado por Ferraroti (1988).
No terceiro capítulo, ‘O que não se vê da plateia: contexto da influência’
contextualizo a política de formação da SMED/Salvador e concentro a discussão em
princípios teóricos da pesquisa a partir da Sociologia das Políticas Educacionais
(BALL, 1998, 2001, 2011) e (MAINARDES, 2006, 2011, 2018), tecendo uma
8

As escritas narrativas foram realizadas por 5 (cinco) professoras e 4 (quatro) coordenadoras pedagógicas e 1
(um) coordenador pedagógico.
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conexão com as narrativas apresentadas nos acordos legais e documentos de
institucionalização da política.
O quarto capítulo, ‘Além do espetáculo: contexto da produção de textos’
condensa também como materiais secundários, a análise dos referenciais municipais
que compõem a política de formação estudada, as narrativas contidas nestes
documentos sinalizam a visão de formação, de ensino, de alunos, de professoras e
coordenadoras que a política apresenta.
No quinto, ‘Bastidores do cotidiano: contexto da prática’ reflito, a partir das
escritas narrativas das professoras e coordenadoras, enquanto material biográfico
primário, como a experiência com a política se dá no cotidiano, como vivenciam,
tecem, resistem ou mantém as disposições apontadas pela política de formação de
Salvador.
Em ‘Por detrás das cortinas: o que fica por dizer?’ trato das (in)conclusões,
assim entre parêntese, prevendo o caminho de continuidade e novas possibilidades
de reflexões e produções desta pesquisa e reafirmando o conceito de formação no
qual esta pesquisa se insere.
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I. TRILOGIA (AUTO)BIOGRÁFICA:
itinerâncias formativas
__________________________________________________________

Sempre que posso sonhar
Sempre que não vejo, ponho
O trono nesse lugar
Além da cortina é o lar
Além da janela, o sonho.

(Fernando Pessoa, 1930)

25

A trilogia dos três ‘’M’s” apresentada por (DAMIANE, 2006) 9, quando dos seus
estudos e análises sobre fracasso escolar, é uma metáfora que utilizo para narrar
questões relacionadas a vida-formação, minha constituição enquanto meninamulher, mãe e mestranda. Apresento, rapidamente, minha história pessoal,
acadêmica e profissional, e ainda a inserção no campo da pesquisa (auto)biográfica
como uma (re)invenção enquanto pesquisadora e como opção metodológica desta
pesquisa. Esta autonarrativa é uma tentativa de fazer um retorno em mim mesma,
como um “eu refletido” (PASSEGGI, 2010, p. 116).
Tentarei refazer esse percurso como um exercício de lembrar de vivências,
por vezes esquecidas, entendendo que a minha história pessoal está entrelaçada
com a profissional, pois de acordo com Souza (2006, p. 17), as “lembranças e
experiências vividas [...] quando exteriorizadas, representam um passado já reelaborado nas asas de um tempo”.
Sou pertencente a uma família humilde, tecida às necessidades de uma vida
também humilde, mas honesta, típica do interior. Juazeiro-Bahia é meu nascedouro,
meu porto, meu lugar. Relembrar minha história de vida, embora não possa revivêla, é poder reconstruir, a partir das configurações do mundo atual, as marcas do que
fui, me constituindo das experiências de outrora. Como o Rio São Francisco que
ribeira Juazeiro e, entre as pedras, corre perene pelos mesmos lugares, mas nunca
da mesma forma, fui constituída no caminhar da vida, refazendo-me sempre que
necessário.
As linhas que seguem falam de mim, enquanto uma pessoa-profissional em
formação, considerando como teoriza Pineau (2010), que a história do passado não
é ultrapassada, mas uma história permanente. Essa história individual representa
uma tomada de consciência reflexiva, emancipatória e de empoderamento. “A
autoformação monodialogante é um ponto de partida de autoformação existencial de
luta ética e política contra problemas da vida social e pessoal, para empreender e
aprender a fazer e refazer a vida, ganhá-la sem a perder” (ibidem, p. 14).
Assim, a minha experiência traça e define a pessoa-profissional que sou hoje.
Larossa (2002, p, 27) diz que “este é o saber da experiência: o que se adquire no
9

Pesquisadora da área da cultura escrita, aprendizagem e fracasso escolar, Mestre em Psicologia
Educacional e Doutora em Educação, ambos pelo Institute of Education da Universidade de
Londres/Inglaterra. Professora titular aposentada da Faculdade de Educação/ Universidade Federal de
Pelotas -RS. Os estudos desta autora têm demonstrado que a incidência do fracasso escolar se
concentra na população cujos filhos são de mulheres negras e pobres.

26

modo como alguém vai respondendo ao que vai lhe acontecendo ao longo da vida e
no modo como vamos dando sentido ao acontecer do que nos acontece”.
Assim, nesta trilogia, apresento na sessão ‘Menina-mulher em diálogo’,
memórias da infância, a experiência com a doença e a morte do meu pai e a
transformação precoce em uma adulta, mesmo fora da idade. Em ‘Mulher-mãe: “o
sal da terra”’, narro trajetórias na condição de mulher, meus relacionamentos e
vivências afetivas e, ainda, descobertas como mãe no contexto da experiência
materna, a perda da minha mãe e a relação com o vazio. Na última sessão intitulada,
‘Mulher-mestranda: processos de formação’, abordo itinerâncias de profissãoformação, inserção na pesquisa (auto)biográfica, refletindo sobre o objeto desta
pesquisa, sua fecundidade e importância.

1.1 Menina-mulher em diálogo
Chamo-me Milca por escolha da minha mãe. Milca é um nome que está
relacionado com a palavra hebraica rainha. Foi uma mulher da antiga Mesopotâmia
e uma antepassada do patriarca Jacó. Ela nasceu de Harã, que também tinha outra
filha, Iscá, e um filho Ló10, também é uma variação de Amilcar, de origem indígena.
Nasci em 1981 e minha história está longe de parecer a de uma rainha. Mas,
é a história de uma mulher resiliente, salva pela educação, pela leitura e pela
ousadia.

Sou uma mulher ribeirinha, descendente de negros e índios. Filha de

Helena e Altino, caçula de cinco irmãos: Carmen, Sandro, Jane e Altino Crislei.
Meus pais eram alcoólatras. Lembro-me que no final dessa década, meu pai
descobriu uma doença grave no coração e meu sentimento foi exatamente o que
narra Delory-Momberger (2016) sobre a experiência da doença:
Como lidar com a “intrusa”, a hóspede que não convidamos, que não
queríamos receber, mas que foi ficando, para a qual damos um
nome, o nome da doença, da ferida, da deficiência. Agora
precisamos aprender a compor com ela, encontrar as palavras para
falarmos dela, “tratá-la bem” ao tratarmo-nos. Que tempo é este que
se instaura então, o tempo da doença. Será um tempo da impotência,
um tempo morto? Será o tempo de uma experiência que, tocando o
corpo, nos faz experimentá-lo de outra forma, em sua fragilidade e
seus limites, e nos ensina nossa finitude? E se for, qual(is) o(s)
caminho(s) aberto(s) então por essa aprendizagem? Será um tempo
desligado do tempo que ritmava nossa vida social, familiar, afetiva,
10

Gênesis: 11:27, 29 (retirado da bíblia sagrada- antigo testamento).
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que o continha e nos mantinha em um viver que fazia as vezes de
um existir? (DELORY-MOMBERGER, 2016, p. 26)

Como bem menciona a autora, sentir que a vida de quem se ama é finita,
causa uma sensação de impotência que nos toca sobremaneira. Instala-se tempos
sombrios que reconfiguram a vida, a família e as relações. A experiência com a
doença afeta não só o doente, mas também a quem lhe rodeia. Todos experienciam
o que ‘a intrusa’ tem para ensinar sobre limitação, finitude e morte.
Morávamos numa casinha de barro, herdada da minha vó materna. Em
tempos de chuva, sofríamos com a inundação e perdas das poucas coisas que
tínhamos. Memórias como estas gostaria que a chuva tivesse levado também.
Em 27 de outubro de 1994, o velho Altino se despediu. Preparou o café e deu
uma bronca de pai preocupado: “vocês são muito preguiçosos para acordar, não vou
mais

acordar

vocês.

Vocês

vão

ver!”.

Profetizou.

No

banho,

infartou,

fulminantemente, sozinho. Na bacia de pneu, minha mãe o encontrou debruçado, já
sem vida.
Para uma adolescente de 13 anos, a morte só poderia ser encarada com
pavor e tristeza. Foi o que senti ao voltar do enterro do meu pai para aquela casa
desolada, sem esperança, escura. Agora éramos eu, meu irmão Altino Crislei e
minha mãe, já que os outros irmãos já tinham tomado seus rumos na vida.
Minha mãe, sem forças para seguir, sem seu companheiro de uma vida,
entregou-se progressivamente ao álcool. Meu irmão, imaturo, também não pensava
que as nossas necessidades aumentariam. Foi nessa época que passei direto e
abruptamente para a fase adulta aos 13 anos.
Passei a gerenciar a pensão que minha mãe recebera com a morte de meu
pai. Minha primeira ação, com muita lucidez e ousadia, foi alugar uma casa que nos
oferecesse a mínima dignidade. Minha segunda ação lúcida, ousada e inacreditável
para uma adolescente de 13 anos, foi pagar a um rapaz que tinha um trator para
derrubar aquela casa, retrato de tanta dor e carência. Assisti a cena de braços
cruzados, parecia coisa de cinema. Olhos inundados, alma lavada e um passado
deixado para traz. Decidi, também nessa época, que eu ia estudar, que a educação
ia me salvar, que eu seria a melhor aluna da sala e que nada me tiraria do prumo. A
educação era minha única saída. E foi, e ainda é!
Contudo, tenho boas lembranças da minha infância, mesmo morando naquela
casa pobre, era rodeada de amigos até então. Brincadeiras saudáveis e alegrias de
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crianças, sempre estava rodeada por meus primos. Minha memória se alegra ao
lembrar desses momentos e insere minha infância no pensamento de Ghiraldelli Jr.
(1996) quando diz que a essência infantil está pautada em sua própria existência,
sendo específica da criança a sua manifestação ativa, seu espírito de curiosidade e
sua capacidade transformadora.
Muito embora tenha perdido parte significativa da minha adolescência,
compreendo que as experiências que me trouxeram senso de responsabilidade,
organização, empenho e foram, ao longo do tempo, transformando-me num ser
singular que vai, aos poucos, tornando-se sujeito de sua própria história, que forma
sua identidade própria e um consigo próprio no tempo e no espaço, que integrou a
diversidade de seus pertencimentos, resolveu suas disparidades, encontrou um
princípio de sua unificação e perseguiu a realização de um ser unificado, no curso do
caminho em que reconheceu seu traço.
1.2: Mulher-mãe “o sal da terra”
Faço referência à musica de Beto Guedes ´Sal da Terra’ escrita em 1981 (ano
do meu nascimento) para demarcar meu lugar de fala, de mulher negra ribeirinha de
Juazeiro, sertão norte do Estado da Bahia e para referenciar o chão da minha terra,
de onde sai em busca de uma nova vida, mas para onde tenho certeza que
regressarei.
Meu segundo nome é Maiara que tem dois prováveis étimos e significados:
um através do termo originário do tupi-guarani, ‘maya aryia’, formado pela união dos
elementos, ‘maya’, que significa “mãe”, e ‘aryia’ que quer dizer “avó por parte de
mãe”, que forma o significado de “bisavó” ou “senhora” 11.
Nos anos 2000, quando ingressei no curso de pedagogia, conheci meu
primeiro marido, um militante aguerrido do movimento estudantil, mostrou-me a
importância da luta social por igualdade e garantias de direitos. Estávamos sempre
juntos, atrás das bandeiras vermelhas e dentro dos ônibus das inúmeras viagens
para congressos, seminários, manifestações, debates, pelas universidades e pelas
ruas do Brasil.

11

Disponível em https://www.dicionariodenomesproprios.com.br, acesso em 26 de agosto de 2019.
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Casamo-nos em 2003, foi quando descobri que, atrás daquele militante de
esquerda que tanto me ensinou, que tinha uma oratória política linda por justiça e
igualdade social, existia também um homem muito mais habilidoso com as mulheres.
Já me parecia tarde, estava grávida! E foi junto com a gravidez e nascimento da
minha primeira filha que enfrentei o final do casamento com seu pai de uma forma
muito cruel, com muitas mentiras e traições. Um sofrimento me tomou naquela
época, parecia que tudo era um pesadelo. Sentia-me feia, desprezada, humilhada.
Voltei para casa da minha mãe, enfrentei mais um momento de dor e
desesperança com uma depressão pós-parto que me rendeu dois longos anos de
terapia, medicação e autocuidados constantes. Por um longo tempo experimentei a
solidão em todas as suas nuances, como mulher e como mãe.
No meio desse turbilhão de sensações e de fragilidades que vivia por conta
da separação e também da gravidez, numa manhã de primavera, nasceu Elis em 13
de outubro de 2014. O nome Elis é a versão feminina de Elias, significa “Deus é
salvação”, ou “o Senhor é o meu Deus” 12. Ela foi, naquele momento, um refúgio, um
cuidado do Divino para comigo. Elis é, hoje, uma menina muito meiga, sincera e
romântica. Do alto dos seus 15 anos vem me mostrando que tudo acontece,
realmente, no tempo que tem que acontecer. Elis tem uma relação de muito afeto
com seu pai. O tempo também foi me ensinando a entender a necessidade e a
importância da presença dele para ela.
Passados alguns anos, voltei a trabalhar, estudar e a vida foi seguindo seu
fluxo e eu seguia solitária, criando minha menina. Em 2008, então, mudei-me para
Salvador, como o intuito de trabalhar, fazer outros cursos e viver outras experiências.
Foi aqui que conheci meu atual companheiro, que se chama John, um negro, forte
virginiano, bonito. Engatamos um namoro que durou quatro anos. Casamo-nos em
2013, quando engravidei pela segunda vez. Vinha ao mundo a nossa Lunna.
Lunna significa ‘lua em espanhol’, nasceu em setembro de 2013, uma
virginiana linda e saudável, é uma menina que me desafia a cada dia, perspicaz,
ativa, de uma personalidade forte e muito inteligente. É a primeira filha do meu
companheiro a perceber como a relação deles é tão importante e profunda, me faz
refletir sobre tudo que vivi até aqui como mãe.

12

Idem.
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John é um companheiro que divide comigo, há sete anos, as dores e os
sabores do cotidiano. Respeitoso, tem me apoiado muito na tarefa de ser mãe,
mulher, coordenadora e mestranda, tudo ao mesmo tempo. Tem-se mostrado
paciente aos meus ritmos e necessidades. Vamos construindo e realizando nossos
projetos juntos, com muita troca e paciência, cuidando de nossas filhas e cuidando
de nós.
Regressando um pouco à minha história, lembro da minha mãe, uma mulher
simples que, tecida sob os preceitos das famílias tradicionais, viveu par a cuidar do
marido e dos filhos, perdeu-se, de certa maneira, com a doença e com a morte de
meu pai. Começou a beber e sofrer de crises depressivas constantes, penso que à
procura de algum elo perdido, de alguma razão para continuar. Foi adoecendo,
entregando-se à doença e adoecendo também a nós. Mais uma vez estava diante
dela, a doença, que como afirma Delory-Momberger:
[...] É um buraco que se abre, um vazio que vai ter de ser preenchido,
uma errância no sentido de uma vida que quer ser reencontrada. A
gente se agarra, se reconforta, se preocupa, se assusta, espera, não
se resigna. Queremos acreditar que será apenas uma passagem,
uma zona sem cobertura no fluxo de uma atividade que preenche os
dias, os satura, os sobrecarrega e da qual vamos querer por vezes
escapar. E a doença, a deficiência estão aí e tudo fica abalado.
Ficamos em um “fora” que não nos interessa, que não é mais “si”,
queremos retomar o fio dos dias que ainda ontem, para alguns de
nós, parecia infernal, queremos estar novamente “dentro”, não
queremos ser postos de lado do que chamamos de “nossa vida”.
(2016, p. 26 – grifos da autora)

O vazio que fica quando vivenciamos a doença, como coloca a autora, é um
abalo à nossa alma, um buraco que parece não ser possível de preencher. A doença
tem a capacidade de transformar tudo e todos ao redor. De fazer parecer findar as
esperanças dos dias e da continuidade da vida.
O alcoolismo, depressão, enquanto doenças, roubam o discernimento, a vida
saudável e as relações familiares. Um mês depois que Lunna nasceu, descobri que
minha mãe estava com um câncer terminal. Mais uma vez, ‘a intrusa’ se instalava na
minha vida.
Os médicos tiraram todas as nossas esperanças e nos falaram que a
quimioterapia poderia oferecer uma sobrevida melhor à minha mãe. Não sei que
conceito é esse de ‘sobrevida’. Mas, sei que é muita dor, sensação de impotência e,
também, um tipo de morte lenta, devastadora, dolorosa, humilhante. “A vida, quando
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assombrada pela doença, pressente suas finitudes, a morte torna-se tangível.”
(DELORY-MOMBERGER, 2016, p. 28). Foram quatro meses da descoberta da
doença até a morte de minha querida mãe em 09 de março de 2014. Mais uma vez a
crise, a ausência, o silêncio e a dor.
Passados mais de cinco anos, a espiritualidade me ajuda a compreender
melhor os sentidos da vida e da morte. Com a ausência física da minha mãe, sigo
com minhas filhas e meu marido um caminho de construções diárias, de afetos
contínuos e de uma vida simples, mas cheia de amor, troca e respeito.

1.3 Mulher-mestranda: processos de formação
Mendes é um sobrenome europeu, com as suas origens em Portugal e
Espanha, que significa “filho do sacrifício” 13.
“O dever da memória induz a uma relação afetiva, moral, com o passado,
pouco compatível com o distanciamento e a busca de inteligibilidade que são
imperativas ao historiador ou a qualquer pesquisador” (STEPHANOU, 2008, p. 40).
Nesse entendimento, narrar a minha experiência enquanto estudante, mestranda e
minha incursão na pesquisa (auto)biográfica já estabelece a compreensão de que a
“narrativa é o modo como os indivíduos dão sentido a si mesmo e ao mundo”
(BOLIVAR, 2012, p. 5).
A minha itinerância escolar iniciou na Educação Infantil, numa escola de
Juazeiro chamada Patotinha. Muitas professoras marcaram essa trajetória, em
especial minha querida Professora Jandira, uma pessoa doce que alimentava minha
fome de saber e entendia minha realidade. A salvação que a educação me
proporcionou começou pelo acolhimento e cuidados da querida e saudosa
Professora Jandira.
Para o ensino médio, escolhi o magistério, muito levada pelos exemplos de
meus tios, os professores da família. Eram os que tinham melhores condições
financeiras e intelectuais. Eu queria seguir seus passos.
O curso de pedagogia na Universidade do Estado da Bahia-Campo III
(Juazeiro) foi para mim como uma viagem pelo rio num barco bem direcionado, com
velas acertadas e destino definido. Descobri no curso a possibilidade de adquirir
conhecimentos necessários para a minha profissão, entendendo, como afirma
13

Disponível em https://www.dicionariodenomesproprios.com.br, acesso em 05 de outubro de 2019.
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Nóvoa, que “a pedagogia é a arte que permite levar conhecimento” (2011, p. 3).
Mas, esse conhecimento só pode ser construído-adquirido se for um esforço
continuado, regular com sentido.
Interessei-me pela possibilidade da iniciação científica na Universidade. Lugar
que, de certa maneira, redimensionou minha inserção e o significado atribuído ao
curso que escolhera. Identifiquei-me com o projeto desenvolvido na perspectiva da
educação contextualizada. Selecionada, fui bolsista em um projeto de cooperação
entre a UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância) e a Universidade do
Estado da Bahia intitulado Rede de Educação do Semiárido Brasileiro (RESAB) 14.
Assim, a experiência com formação adentrou em minha vida e em mim.
Na RESAB aprendi muito com as professoras e desse lugar compreendi
melhor suas práticas, lidas e vidas. Compreendi mais a vida da escola no contexto
específico do semiárido brasileiro, as vidas que ali fluem e, sobretudo, reconheci-me
melhor como pedagoga e pesquisadora em formação. Dispor-se a praticar uma
escuta que de fato escuta o outro é, como bem tematiza Morin (2000, p. 19), como
um processo de "descoberta de nós mesmos em personagens diferentes de nós".
Os dois anos trabalhados nessa Rede permitiram-me um amadurecimento
imensurável e a certeza de que era ‘formação’ que eu queria estudar e viver.
A experiência na RESAB também foi uma oportunidade de me reencontrar
como mulher, nascida no sertão nordestino, lugar que eu olhava apenas com
necessidades e faltas, mas que também tem muito potencial, humanidade e respeito
com a natureza. Pude refazer meus conceitos sobre a forma de vida e organização
própria do povo sertanejo.
A Especialização em Gestão Educacional, também pela UNEB (Campus III),
foi uma oportunidade de aprofundar meus estudos na área educacional com foco na
formação de professoras. Estava convicta disto! E a questão da formação esteve
sempre presente, direta ou indiretamente no percurso da pós-graduação.
De quando ingressei na coordenação pedagógica da Rede Municipal de
Salvador, em 2012, até aqui, muitos têm sido os desafios encontrados. Desafios que
me inquietam e me implicam quando estou entre o que desejo e o que é possível,
14

A RESAB- Rede de Educação do Semiárido Brasileiro “é articulação político-pedagógica, cujo
objetivo é consolidar uma proposta de educação contextualizada nas escolas do Semiárido, assim
como contribuir para a formulação de políticas públicas educacionais, orientadas pelos princípios da
convivência com o Semiárido” (RESAB, 2006, p 13). Coordenada pelos Professores Doutores da
Universidade do Estado da Bahia, Campo Juazeiro: Josemar Martins e Edmerson Reis.
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quando me sinto, por vezes, impotente diante do que se apresenta no meu cotidiano,
da realidade da escola que trabalho, das crianças e famílias que atendo e das
professoras que preciso ajudar a olharem suas práticas e refletirem sobre suas
formações-profissão, ao mesmo tempo em que olho, constantemente, para a minha.
Minhas experiências fizeram-me entender o processo de formação de
professoras como elemento central na organização e transformação institucional,
consolidando um espaço possível de reflexão e sistematização de experiências do
que é feito no espaço da escola, bem como um mecanismo institucional legítimo que
permite a minha própria formação continuada. Compreendo a formação como um
processo de ação-reflexão constante, ancorada nas experiências individuais e
coletivas, marcadas, singularmente, pelas histórias de cada e do que fazemos ou
padecemos das próprias experiências, entendendo-as como singular, marcadas
pelas identidades e trajetórias de vida-formação.
Hoje minha inquietação enquanto pesquisadora no PPGEduC/UNEB consiste
na reflexão e na significação do vivido, dos modos como forjamos experiências
cotidianas e que, muitas vezes, me faz indignar algo que simplesmente é imposto de
forma verticalizada e de como isto é analisado no f azer diário. Assim nasceu esta
pesquisa que analisa como a política de formação do Município é vivenciada.
Minha inserção nos campos da pesquisa narrativa e (auto)biográfica como
abordagem metodológica, por si, aproxima-me de uma determinada maneira de
pensar e conceber o conhecimento, as relações e a formação. Possibilita-me
entender os sentimentos e representações dos atores sociais no seu processo de
formação e autoformação (SOUZA, 2006), bem como suas relações com a política
de formação instituída no município de Salvador.
Sobre a importância das narrativas (auto)biográficas nos estudos sobre
política de educação e formação, o referido autor esclarece que:
A revalorização das autobiografias instaura-se no campo da história
social, especificamente coma viragem e contribuições teóricoepistemológicas cultural (Chartier, 1990) e seu interesse pelo
cotidiano, o privado, o familiar e suas representações e apropriações,
seja na história da educação ou em outros campos educacionais, a
partir da história dos currículos, das reformas educativas, das
práticas e culturas escolares. (SOUZA, 2006, p. 141)
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A opção pela narrativa, como uma das possibilidades para esta discussão,
fundamenta-se também em Benjamin (1993, p. 201) quando afirma que o “[...]
narrador retira da experiência o que ele conta [...]”, sendo, portanto, essas
experiências, conforme o autor, as fontes originárias de todo narrador. Assim, as
experiências vivenciadas pelos sujeitos desta investigação vão intercambiar-se com
diferentes momentos da sua vida pessoal e de formação profissional. Faço
referência também a Souza (2006, p. 46) quando revela que “narrar histórias e
contar a vida caracteriza-se como uma das possibilidades de tecer identidade, de
compreender como nos tornamos professoras e das configurações que nos são
forjadas nos nossos percursos de vida-formação”.
Inserir-me na pesquisa (auto)biográfica tem me feito entender o sentido da
transformação. “O método biográfico opera como instrumento de formação e
funciona como projeto de conhecimento global do sujeito” (BUENO, CATANI et al.,
2006, p. 393). Pesquisa com tais princípios causam transformações no mundo, na
pesquisa, no pesquisador. E acrescentaria de autotransformação e (re)invenção de
mim mesma, primeiro enquanto educadora que acredita que a professora e a
coordenadora são as principais atrizes da sua formação-profissão, segundo porque
concebo a formação como estratégia principal de reflexão sobre a prática educativa
e sobre as relações pedagógicas tecidas no âmbito das instituições de ensino.
No caminhar da pesquisa, nos aprofundamentos e estudos, a teoria do Ciclo
de Políticas veio somar e contribuir para o adensamento do estudo e para uma
melhor compreensão de como a política é interpretada, implementada, sentida e
vivida na escola e pelos sujeitos que nela se formam cotidianamente.
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II. CONFLUÊNCIA EPISTÊMICO-METODOLÓGICA
__________________________________________________________________

Vem o tempo da varejeira
Entre a cortina e a vidraça
O tempo assim à minha beira
Que é que se passa?
(Alexandre O’Neill, 1986)
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2.1. (Re) invenções em tempos de pandemia

Adentrar no campo da pesquisa narrativa tem sido uma descoberta constante
acerca do potencial que falar/ouvir/contar/narrar tem para a nossa formação e
afirmação enquanto sujeitos produtores-construtores de nossas próprias histórias.
Tomar essa vinculação epistemológica nessa pesquisa é uma escolha clara que tem
relação com o que defendo sobre formação no âmbito do GRAFHO-UNEB, enquanto
educadora e pesquisadora em educação.
Antes do acometimento da Covid-19 no nosso País e no nosso Estado, a
pesquisa propunha uma triangulação de dispositivos, a saber: a) observação
compreensiva das formações em serviço, que seriam realizadas nas unidades
escolares, previa reverberar os conceitos, princípios e conteúdos previstos nos
textos da política de formação. b) Análise documental dos referenciais municipais
como consolidação do contexto de produção de textos, que pretendia refletir sobre o
conteúdo dos materiais da Rede, a concepção sobre formação implícita e explícita
nos textos; c) entrevistas narrativas como dispositivo principal para analisar o
contexto da prática da política instituída pela SMED.
Porém, as novas formas de relações com as pessoas com o trabalho e de
funcionamento das instituições exigiram, inclusive das pesquisas e de nós
pesquisadores, maneiras outras de continuidade. Assim, nasceu a proposta que
intitulo ‘confluência epistêmico-metodológica’ e denomino como uma saída empírica
e triangular que tornou esse estudo mais coerente e condizente à realidade que
estamos experienciando com a Pandemia e com todas as formas de (re)invenção
exigidas por ela.
Ferraroti (1988) discute sobre a natureza dos materiais utilizados nas
pesquisas biográficas. Segundo o autor, os materiais utilizados pelo método
biográfico podem ser divididos em dois grandes grupos: os materiais biográficos
primários, que seriam as narrativas autobiográficas recolhidas diretamente por um
investigador no quadro de uma interação complexa com o narrador; e os materiais
biográficos secundários, compostos por correspondência, fotografias, documentos
oficiais, processos verbais, recortes de jornal etc .
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O autor afirma ainda que os materiais biográficos secundários apresentam
grau maior de objetividade, no entanto não podem ser considerados apenas como
fonte de informação, mas como narrativas que apresentam sentido, simbolizações,
intenções e interesses, não são neutros e carregam, por vezes, uma modelagem de
discurso e linguagem específica. Esses materiais biográficos secundários não devem
ser utilizados como por muito tempo foram nas pesquisas positivistas, mas como
forma de apresentar elementos variados, visões diversas, controversas ou não sobre
o objeto estudado.
Ferraroti (1988), porém, defende a relevância dos materiais biográficos
primários que tratam e apresentam sua natureza subjetiva ao se pesquisar com
pessoas, pessoas que têm vida, sentem, expressam, experienciam. É esta
experiência, pois, também conhecimento. É também ciência.

Devemos voltar a trazer ao coração do método biográfico os
materiais primários e sua subjetividade explosiva. Não é só a riqueza
do material biográfico primário que nos interessa, mas também,
sobretudo, a sua pregnância subjetiva no quadro de uma
comunicação interpessoal complexa e recíproca entre o narrador e o
observador (FERRAROTTI, 1988, p 43).

A explosão dos materiais primários está nesta pesquisa com as escritas
narrativas das professoras e coordenadoras que trazem numa comunicação
complexa entre o social e o individual, pois o social está nos “nossos atos, em cada
um dos nossos sonhos, delírios, obras, comportamentos. E a história deste sistema
está contida por inteiro na história da nossa vida individual” (FERRAROTI, 1988, p.
26).
Baseada nos estudos feitos por Ferraroti (1988), consubstanciei a proposta da
confluência com suas teorias e afirmações sobre materiais biográficos, trazendo para
a pesquisa os materiais secundários e primários, mas considerando os materiais
primários como o coração pulsante.
As observações compreensivas foram, obviamente, removidas da proposta.
Primeiro pela impossibilidade de reunião presencial e por conta do fechamento das
unidades escolares. Segundo porque realizar as observações de reuniões online 15
15

Forma como as reuniões pedagógicas ou AC´s estão ocorrendo entre coordenadores e professores
em Salvador-Ba desde março de 2020, quando as aulas presenciais foram suspensas.
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não atenderia aos princípios de observar o implícito, o ‘não dito’, e de estar, ver,
ouvir e manter as relações necessárias que emanam deste dispositivo.
O contexto da influência, advindo da Sociologia do Ciclo de Políticas e das
narrativas secundárias 16 contidas nas leis, acordos e planos, tomaram o lugar das
observações compreensivas, numa tentativa de confluir o que narram essas
publicações sobre modelo a política de formação estudada.
A análise de documentos da Rede foi mantida numa escolha entrelaçada a
partir do contexto da produção de texto também como material biográfico secundário
para refletir sobre o que narram os textos oficiais da política, partindo dos
Referenciais Municipais da Educação Infantil (2015) e do Ensino Fundamental
(2017) da Rede Municipal de Educação de Salvador.
A entrevista narrativa foi substituída pela escrita narrativa por também
vincular-se aos princípios (auto)biográficos, mas, principalmente, porque “remete o
sujeito para uma dimensão de autoescuta de si mesmo, como se estivesse contado
para si próprio suas experiências e as aprendizagens que construiu ao longo da
vida, através do conhecimento de si” (SOUZA, 2014, p. 74). Sendo assim, encontrei
nesta substituição especial a saída que me permitiu seguir com a natureza da
pesquisa e obedecer às demandas de isolamento e distanciamento que a Pandemia
da Covid-19 trouxe.
Ademais, o amadurecimento da pesquisa, os aprofundamentos das leituras e
das escolhas teóricas foram mostrando o caminho mais adequado para a
continuidade da pesquisa, o que parece ser um processo tanto natural em se
tratando de um estudo que apresenta certo ineditismo em sua abordagem e precisou
de adaptações por conta da Pandemia.
O ineditismo se dá, especialmente, nesta confluência e na empiria que liga a
abordagem sociológica do Ciclo de Política à epistemologia subjetiva e à dimensão
humana intrínseca da pesquisa narrativa e do método (auto)biográfico.
Entendo ainda que a proposição de confluência tem intrínseca relação com a
subjetividade, como importância heurística, ancorada em princípios hermenêuticos
quando das suas possiblidades de compreensão dos processos interpretativos, a

16Segundo Ferraroti (1988), os materiais biográficos secundários, caracterizam-se como materiais
biográficos de toda espécie, tais como: correspondências, diários, narrativas diversas, documentos
oficiais, fotografias, etc.
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partir da experiência e pela narrativa, dos fenômenos humanos, tecendo elos que se
ligam e ancoram nas teorias e métodos escolhidos.
Esta confluência, então, configura-se como uma prova de vigilância
epistemológica e de união de dois pressupostos teórico-metodológicos: os da
pesquisa narrativa e os do Ciclo de Política, unindo-os em três eixos principais
durante os capítulos da dissertação. O quadro a seguir delimita de forma mais clara
a proposta de confluência trazida neste estudo:
FIGURA 1: Confluência Epistêmico-Metodológica
CONFLUÊNCIA
EPISTÊMICOMETODOLÓGICA

CICLO DE
POLÍTICA

PESQUISA
NARRATIVA

-ELO 1CONTEXTO DA
INFLUÊNCIA

-ELO 2CONTEXTO DA
PRODUÇÃO DE TEXTOS:

-ELO 3CONTEXTO DA
PRÁTICA:

O que narra a legislação
sobre a política?

O que narram os
referenciais municipais?

O que narram as
professoras e
coordenadoras?

Fonte: Produção da Autora, 2021.

No Elo 1, as narrativas contidas nos acordos, planos, decretos delineiam a
primeira confluência. Abordo aqui questões referentes às narrativas desses
documentos,

compreendendo-os

como

não

neutros,

pois

desenham

e

institucionalizam a partir de publicações, acordos institucionais, conteúdos, tempos e
desenhos que a influenciam e tornam legal a política de formação municipal.
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No Elo 2, a partir da análise dos documentos e da confluência com o contexto
da produção de textos, utilizo os Referenciais Municipais (2015, 2017) como
narrativas secundárias para analisar o que narram os textos da política, seu conceito
de formação,

ensino,

aprendizagem,

visões

sobre

alunos,

professoras

e

coordenadoras, bem como as formas de regulação e fabricação de identidade
profissional contidas nos mesmos.
O Elo 3 conflui as narrativas das professoras e coordenadoras a partir das
escritas narrativas com o contexto da prática. Este elo constitui uma importância
especial, traz a experiência para o palco, retirando as colaboradoras dos bastidores
da política e considerando-as como produtoras das suas trajetórias de vida-formação
que se faz no cotidiano e no devir da profissão.

2.2. Pesquisa narrativa e método (auto)biográfico

Em tempos tão tenebrosos, solitários e exaustivos, os pressupostos da
pesquisa narrativa possibilitaram-me um olhar mais atento para este estudo, para os
outros e para mim. Não foi tarefa fácil conciliar a produção acadêmica com as novas
formas e atravessamentos que a pandemia nos trouxe. Escrevendo, fui lembrando e
lamentando as perdas, os significados, as mortes, os adoecimentos, esse tal novo
‘normal’. Isso tudo, de maneira controvérsia, foi me permitindo compreender melhor
os tempos, as relações e os entrelaçamentos dessa pesquisa.
Assim, pesquisar narrativamente foi e é um refúgio, uma forma de enfrentar
tudo que tem me acometido ultimamente. Pesquisar com o outro e não sobre o outro
significa, antes de tudo, respeito, empatia, olhar sensível, humanidade da qual
estamos tão precisados nos últimos tempos.
Como um modo profundamente humano de confrontar sentidos e significados
(MARTINS; TOURINHO, 2017), a narrativa é compreendida como base dessa
pesquisa, pois ela permite a ruptura, através da reflexão e (auto) reflexão, de formas
e maneiras positivistas de pensar e pesquisar com pessoas e sobre seus processos
formativos e de vida, construindo novas perspectivas que se estabelec em na
experiência e na narrativa de si.
As práticas narrativas de pesquisa são maneiras de agir e interagir
no mundo e com o mundo, conosco mesmo e com os outros. Elas
revelam aspectos, mesmo que pequenos e parciais, da natureza
humana por meio de compreensões críticas que produzimos na
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forma de lampejos, relances, vestígios ou fatias das nossas ações na
cultura. As histórias de vida, como performance de cultura, agarramse a materiais empíricos da existência, da vida, do cotidiano: a dor, a
tristeza, a alegria, os desejos, os sonhos, os fracassos, o sentir, os
afetos, mas, sobretudo, as aprendizagens, formais, não formais e
informais que nos fazem sujeitos. (MARTINS, TOURINHO, 2017, p.
143)

A abordagem feita pelos autores é fundante para essa pesquisa quando da
sua perspectiva de tomar a experiência e o professorado como sujeitos de
conhecimento, consciência, visão e saber (HERNANDÈZ, 2017, p. 190) num
movimento que tenta refletir sobre a política de formação a partir do que este sujeito
do conhecimento emerge, “transcendendo o caráter de estudos gerais ou
estatísticos que não consideram as circunstâncias e acontecimentos pessoais”
(MIRANDA, 2017, p. 244).
A pesquisa narrativa, segundo Souza (2006), valora a singularidade, a
subjetividade e os contextos dos sujeitos que são produtores de conhecimento sobre
si, sobre os outros, seus cotidianos e experiências, como afirmam Jovchelovitch e
Bauer:
[...] Através da narrativa, as pessoas lembram o que aconteceu,
colocam a experiência em uma sequência, encontram possíveis
explicações para isso, e jogam com a cadeia de acontecimentos que
constroem a vida individual e social. Contar histórias implica estados
intencionais que aliviam, ou ao menos tornam familiares,
acontecimentos e sentimentos que confrontam a vida cotidiana
normal. (2000, p. 91)

Os autores refletem como a experiência é colocada no campo de uma
construção individual e social através da sequência de acontecimentos, incômodos,
pensamentos e comportamentos, possibilitando a compreensão do social a partir da
vida que se constrói cotidianamente no qual o indivíduo aprende, muda,
experimenta, conhece, cria.
Por muito tempo, a experiência, o cotidiano, os acontecimentos que produzem
a vida social e individual foram secundarizados pelas pesquisas positivistas e
quantitativas, colocando os sujeitos como meros participantes ou objetos de análise.
A pesquisa ancorada na narrativa e na (auto)biografia vem romper com essa visão,
ressignificar e considerar a subjetividade e protagonismo dos sujeitos nas pesquisas
e na produção do conhecimento científico.
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Com o advento dos métodos (auto)biográficos nas ciências sociais
em meados do século XXI e, posteriormente, nas pesquisas
educacionais, anuncia-se um período de ressignificação da
subjetividade humana, onde as pessoas passam de estatuto de
objeto das análises para o de sujeito protagonista da investigação.
(MEIRELES, 2015, p. 31)

O Método (auto)biográfico, seus princípios e fundamentos, como bem aborda
a autora, remete-nos à dimensão da prática humana e da subjetividade, retirando os
sujeitos-narradores do lugar de meros colaboradores. Tomo como referência essa
ressignificação da subjetividade humana que caracteriza o método (auto) biográfico e
a abordagem narrativa no desenvolvimento desse estudo, compreendendo que a
singularidade de cada sujeito-colaborador-narrador acaba por tornar-se também
social e coletivo, pois “a partir de uma práxis individual pode-se entender uma
dinâmica social e também relacioná-la às características globais de uma situação
histórica” (SOUZA, 2014, p. 83). Essa compreensão me possibilitou fazer as
correlações e os distanciamentos necessários para o desenvolvimento da pesquisa.
A escrita narrativa “permite ao sujeito compreender, em que medidas e formas
diferentes o processo formativo e os acontecimentos estão implicados nas suas
experiências ao longo da vida” (SOUZA, 2014, p. 87), e tendem a redimensionar, de
alguma forma, práticas e sentidos.

Enquanto atividade formadora, a narrativa de si e das experiências
vividas ao longo da vida caracterizam-se como processo de formação
e conhecimento, porque se ancora nos recursos experienciais
engendrados nas marcas acumuladas das experiências construídas
e das mudanças identitárias vividas pelos sujeitos em processo de
formação e desenvolvimento [...] (SOUZA, 2006, p. 136)

Assim, as escritas narrativas que se apresentam como dispositivo traduzem o
que toca e o que afeta (LAROSSA, 2002) as professoras e coordenadoras da Rede
municipal de Salvador. A experiência como lugar de sentido, não estática, que se
entrelaça e se desenvolve a partir e com outras experiências, que levam a outras
experiências, por isso um critério da experiência é a continuidade (CLANDININ;
CONNELLY, 2015).
Nóvoa (2009) aborda que as escritas de professoras vêm sendo terreno fértil
para estudos pedagógicos desde a década de 90 e destaca a dimensão formadora
desse registro.
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O registro escrito, tanto das vivências pessoas como das práticas
profissionais, é essencial para que cada um adquira uma maior
consciência do seu trabalho e da sua identidade como professor. A
formação deve contribuir para criar nos professores hábitos de
reflexão que são essenciais numa profissão que não se esgota em
matrizes cientificas ou mesmo pedagógica, e que se define,
inevitavelmente, a partir dos referenciais pessoais. (NÓVOA, 2009, p.
40)

Coaduno com o autor quando afirma que o pessoal e o profissional estão
entrelaçados na professora, e escrita narrativa é uma possiblidade potente que
respeita esse entrelaçamento, pois permite que, a partir desses registros, as
professoras

e

coordenadoras

possam

recordar,

rememorar,

inquietar-se,

reconhecer-se.
A escrita narrativa, enquanto dispositivo metodológico especial dessa
pesquisa, está ancorada no movimento reflexivo que ela própria caracteriza,
marcando questionamentos, reflexões, inflexões e aprendizagens que o sujeitonarrador pode ter acesso ao escrever sobre si.

Na escrita narrativa a arte de evocar e de lembrar remete o sujeito a
eleger e avaliar a importância das representações sobre sua
identidade, sobre as práticas formativas que viveu, de domínios
exercidos por outros sobre si, de situações fortes que marcaram
escolhas e questionamentos sobre suas aprendizagens, da função
do outro e do contexto sobre suas escolhas, dos padrões construídos
em sua história e de barreiras que precisam ser superadas para viver
de forma mais intensa e comprometida consigo próprio. (SOUZA,
2014, p. 89)

A possibilidade de lembrar, eleger, avaliar, demostra a capacidade e a
potência reflexiva da escrita narrativa e o seu comprometimento com a reflexividade
que favorecem e ressignificam as trajetórias de formação e profissão das
professoras e coordenadoras, pois tendem a fazer com que transformem a prática
atual através de novas opções, novas buscas e novas formas de conduzir o ensino
(CATANI et al., 1997).
Pensando assim a experiência, apoiei-me nos estudos e concepções de
Larossa (2002) que exprimem o significado da experiência enquanto o que nos
acontece, o que nos toma e nos faz sentir. Também nos pressupostos e Walter
Benjamim (1993) que conceituam a experiência como a existência vivida e a
narrativa como essencial para o intercâmbio dessa experiência, e ainda nos estudos
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de Souza (2014, 2010, 2006) quando das suas análises sobre os sujeitos da
experiência, neste caso, as professoras e coordenadoras, produtoras e construtoras
potenciais dos seus processos de vida-formação. A partir desses aportes, entendo
que a experiência e a narrativa se imbricam, se complementam e tornam parte da
expressão de vida (CUNHA, 1997), pois a escrita sobre uma realidade pode
transformar essa mesma realidade e o sujeito que escreve.
Dada a possibilidade de analisar, de forma compreensiva, como o fazer
cotidiano das professoras e coordenadoras experienciam a política estabelecida, a
escrita narrativa tem um lugar especial nesta pesquisa, pela sua carracteristica
humana, empática, formadora e (auto) formadora.
A análise compreensiva-interpretativa 17 busca tecer uma interrelação dialética
entre o ser, o mundo e os outros (ou no mundo e com o outros). A interpretação leva,
assim, ao conhecimento indireto da nossa existência, pois “[...] o texto é interpretado
para compreender a existência que o próprio texto expressa e fixa [...]. Existir é ser
interpretado [...]” (RICOEUR, 1991, p.15).
No processo de análise das escritas narrativas segui o proposto por Souza
(2014) que organiza a análise Compreensiva-interpretativa em três tempos:
O Tempo I centra-se na organização e leitura das narrativas, tendo
em vista a construção do perfil do grupo pesquisado, para, em
seguida avançar na leitura cruzada, a fim de apreender marcas
singulares, regularidades e irregularidades do conjunto das histórias
de vida-formação.
No que se refere ao Tempo II - Leitura temática ou unidades de
análise temática/descritiva -, cabe destacar que o mesmo vincula-se
às leituras cruzadas (Tempo I), tendo em vista a construção do perfil
biográfico do grupo pesquisado e a possibilidade de apreensão de
regularidades, irregularidades, particularidades e subjetividades de
cada história individualmente e do conjunto das narrativas do grupo,
mediante a organização temática e agrupamento de unidades de
análise que possibilitam a compreensão-interpretação do texto
narrativo, através do seu universo de significados e significantes.
O Tempo III – análise interpretativa-compreensiva – vincula-se ao
processo de análise, desde o seu início, visto que exige leituras e
releituras individuais e em seu conjunto do corpus das narrativas,
recorrendo aos agrupamentos das unidades de análise temática e/ou
ao conjunto das narrativas e das fontes utilizadas. (SOUZA, 2014, p.
43-46)

17

Baseados na teoria, pensamento e convicção de Ricoeur (1991, 1994, 1995, 1997) penso que não
há compreensão e, consequentemente, interpretação sem mediação. A mediação é condição de
possibilidade da compreensão e da interpretação. Por isso esse tipo de análise se caracteriza pelo
diálogo constante, atento e vivo, aberto e crítico.
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As análises, com base nessa perspectiva fenomenológica de interpretação,
como indica o autor, não prevê que o pesquisador se volte para o fenômeno para
descrevê-lo e não o explicar. Consistem, as análises, num cruzamento de leituras,
releituras e apreensões por organizações temáticas, num cuidado epistemológico
com as narrativas e suas tramas.
As professoras e coordenadoras enquanto pessoas ativas da sua própria
formação-profissão são compreendidas, numa perspectiva colaborativa, a partir dos
modos como vivem e narram a política de formação dos bastidores, socializando
experiências que entrecruzam o cotidiano da escola, da profissão com diretrizes
políticas impostas sobre a formação. Assim, são sujeitos das experiências que
constituem a realidade e enfrentam, de certa forma, o que se diz e o que se
determina sobre suas identidades e suas práticas profissionais.
Tomo como princípios deontológicos o ser, a formação e a experiência, numa
tríade reflexiva sobre a política de formação na contemporaneidade e suas relações
com os sujeitos de escola, onde as subjetividades e a heterogeneidade estão
presentes a todo tempo, num dinâmico devir.
A pesquisa narrativa e a (auto)biografia como dispositivos de formação é uma
abordagem que reafirma o sujeito como protagonista do processo de formação, que
a partir da apropriação de si e da sua história de vida-formação emerge como autor e
ressignifica sua aprendizagem e profissão, rompendo com paradigmas positivistas e
estruturalistas.
[...] face ao declínio dos grande paradigmas – estruturalismo,
marxismo, behaviorismo – a linguagem como prática social, o
cotidiano como lócus da ação e o saber do senso comum passam a
ocupar um lugar central na tessitura de outros laços entre
sujeito/objeto,
individuo/sociedade,
determinismo/antecipação,
inconsciência/consciência... a atenção dos pesquisadores centra-se
então nas noções de reflexividade, representações, crenças,
valores... e se volta para a historicidade do sujeito e das
aprendizagens (PASSEGGI, 2011, p.17).

Passeggi (2011) sinaliza que os anos 2000 os estudos e as pesquisas
(auto)biográficas em educação apontam um crescimento significativo a partir de
registro de teses, grupos de pesquisa, associações e publicações que tomam a
abordagem (auto)biografia como referência epistêmico-metodológica.
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Em que se pesem a flutuação terminológica que permeia a expressão,
interessa situar aqui a escolha pela concepção (auto)biográfica de pesquisa, entre
parênteses, por considerar sua relação com a reflexividade, multiplicidade, e pela
“capacidade humana de se apropriar de um instrumento semiótico (grafia),
culturalmente herdado” (PASSEGGI, 2010, p. 111), pela qual os sujeitos podem
interpretar e estruturar uma interação dialética entre o individual e o coletivo, entre
o pessoal e o social, atribuindo sentindo ao seus percursos de vida-formação
enquanto protagonistas das suas experiências.
Colocar a pessoa da professora como uma das centralidades do projeto
formativo é fundamental, na medida em que permite entender o significado do
desenvolvimento pessoal no processo profissional do trabalho docente (SOUZA,
2004, p. 53). Recolocando o sujeito em posição central, a pesquisa (auto)biográfica
tem se configurado e se afirmado como um dispositivo centrado na experiência e
que toma a formação num conceito mais subjetivo e humano.
[...] Através da pesquisa (auto)biográfica, o sujeito produz um
conhecimento sobre si, sobre os outros e seu cotidiano, o qual se
revela através da subjetividade, da singularidade, das experiências e
dos saberes ao narrar com profundidade. A centralidade no sujeito no
processo de formação sublinha a importância da abordagem
compreensiva e das apropriações da experiência vivida, das relações
entre subjetividade e narrativa como princípios, que concede ao
sujeito o papel de ator e autor de sua própria história (SOUZA, 2010,
p.163).

Intrínseca e intimamente ligada à subjetividade humana, a pesquisa
(auto)biográfica se constitui numa perspectiva de emergir os autores em um
processo de reflexividade que, compreensivamente, vão se apropriando dos seus
percursos e experiências, e a partir da sua singularidade podem utilizar a narrativa
para fazer a expressão de si (DELORY-MOMBERGER, 2006), tomando consciência
de si, do outro e do mundo.
Nesse sentido, pesquisar política de formação a partir da perspectiva
(auto)biografia toma como principal eixo a experiência das professoras e
coordenadoras, “permitindo-os falar de si mesmo mediante uso de instrumentos
semióticos (grafias), o eu (autos) toma consciência de si e ressignifica a vida (bios)
para nascer de novo: autopoiese” (PASSEGGI, 2010, p.117), fazendo-os retornar em
si a partir das suas escritas narrativas, representando reflexivamente suas
experiências com a política, num movimento regressivo e progressivo.
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2.3. Ciclo de Política
A abordagem sociológica que constitui esta pesquisa diz respeito ao conceito
de política educacional para o qual tomo a noção desenvolvida por um trio de
autores que se dedicaram a estudar a relação entre o macro e o microssocial das
políticas de educação. Essa abordagem destaca a natureza complexa e controversa
da política educacional, a ação dos profissionais que lidam com as políticas no nível
local (BALL, BOWE e GOLD apud MAINARDES, 2006) e como estas se articulam
com os processos macros na análise de políticas educacionais.
Quando das análises feitas em pesquisas educacionais no Reino Unido, nos
últimos quinze a vinte anos, Ball (2011) apresenta quatro binários que precisam ser
considerados nos estudos sobre política educacional, quais sejam: desenho e
escopo, envolvimento total, ética de pesquisa, inclusão de pessoas nas políticas.
Quando trata de desenho e escopo, o autor enfatiza que algumas pesquisas
têm se preocupado mais com o papel das professoras e das escolas do que, de fato,
com as políticas. Parece haver um movimento de culpabilização das instituições de
ensino e de suas professoras, mas não da política que nunca se apresenta como
problema e sim como uma solução. A política apresenta problemas para seus
sujeitos, poderia ser possível para alguns “esconder-se da política, mas essa não é
uma opção comum” (BALL, 2011, p. 37).
Sobre o envolvimento total, Ball (2011) aborda as falhas das pesquisas em
relação aos seus entendimentos genéricos sobre a relação da educação com as
outras políticas sociais, o que ele chama de faceta do isolacionismo. As pesquisas
sobre políticas educacionais parecem fracassar em localizar a educação dentro de
um contexto e como uma política social contemporânea.
No binário intitulado ‘ética na pesquisa’, o autor critica pesquisas que
apresentam em seu bojo um simples movimento de exprimir ideias imediatas,
desempenhando um papel orgânico nas suas análises e replicando um discurso
prevalente das políticas, sem aprofundamento ou ideologia. As pesquisas, segundo
o autor, são uma forma de luta, uma maneira de subverter e revelar o invisível.
O quarto e último binário apresentado se refere ao fato de as políticas
incluírem ‘pessoas’ e apresenta a necessidade de se romper com a lógica de que as
políticas ‘são feitas para as pessoas’, elas precisam ser feitas ‘com as pessoas’. “As
pesquisas precisam considerar e pensar sobre o engajamento com as identidades
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sociais dos sujeitos” (BALL, 2011, p. 47), para entender o escopo das forças sociais
ativas envolvidas e resistentes às mudanças.
Como forma analítica, a Sociologia das Políticas Educacionais (SEP) propõe o
Ciclo de Política. Segundo Mainardes (2006), a abordagem do Ciclo de Política tem
se tornado bastante útil para as análises das políticas brasileiras, pois se apresenta
como um referencial analítico importante e necessário para uma melhor
compreensão da trajetória de programas e políticas educacionais. A abordagem do
Ciclo de Política se assenta numa orientação pós-moderna, é de natureza complexa
e controversa, pois enfatiza processos macro e micropolíticos e ainda a ação dos
sujeitos que estão envolvidos nos processos de implementação e que lidam com as
políticas na prática no seu cotidiano.
Mainardes (2018) afirma que no Brasil, no final da década de 1990, alguns
trabalhos de Stephen J. Ball 18 já eram citados. “O uso da abordagem do ciclo de
política em pesquisas brasileiras data do início dos anos 2000, quando começou a
ser utilizada por pesquisadores e pós-graduandos da Universidade do Estado do Rio
de Janeiro (UERJ), especialmente por Elizabeth Macedo e Alice Casimiro Lopes”
(MAINARDES, 2018, p. 5).
Portanto, para aprofundar o entendimento sobre Ciclo de Política, dialogo com
o referencial teórico de Ball (1992) e colaboradores, além de alguns interlocutores
brasileiros, como Mainardes (2006, 2018) e Lopes (2004), que ajudam a entender a
construção da política a partir dos contextos de influência, de produção de texto e da
prática. Segundo Bowe apud Mainardes:
Os autores propuseram um ciclo contínuo constituído por três
contextos principais: o contexto de influência, o contexto da produção
de texto e o contexto da prática. Esses contextos estão interrelacionados, não têm uma dimensão temporal ou sequencial e não
são etapas lineares. Cada um desses contextos apresenta arenas,
lugares e grupos de interesse e cada um deles envolve disputas e
embates (2006, p. 50).

Necessariamente, como aponta o autor, o Ciclo de Política compõe-se de três
contextos complementares para sua formulação, quais sejam: O contexto da
influência refere-se a como e onde essa política é iniciada, seja pelos políticos, pelo
governo, pelo legislativo. Esse contexto atribui legitimidade para o surgimento da
18

Autor inglês considerado um dos mais eminentes pesquisadores da área de política educacional.
Um dos responsáveis pelo aprofundamento teórico dos Ciclos de Política.
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política, estão aqui inseridas ainda as influências globais, nacionais e internacionais,
suas agências, acordos de cooperação, migração de políticas e linhas de mercado.
O contexto da produção são os textos legais e oficiais, são permeados por uma
linguagem que determinam um objetivo político específico, dentre elas, os
pronunciamentos

oficiais,

propagandas,

parâmetros,

bases,

referenciais,

documentos. Geralmente, resultam de um relacionamento com o contexto da
influência, porém podem apresentar muitas controvérsias e precisam ser lidos com
relação ao tempo e ao local específico de sua produção, tendo em vista que não são
feitos nem finalizados no momento legislativo (MAINARDES, 2006). Já o contexto da
prática, mostra-se como um palco de conflitos já que envolve o processo de
interpretação e tradução do contexto de produção para realidade configura-se,
necessariamente, pelas relações estabelecidas entre a produção da política em
situações específicas, por vezes ideais ou imaginárias e as realidades institucionais
nas quais são implantadas.
Sistematizam também essas questões e ampliam com outras leituras as
análises feitas por Lopes e Macedo quando afirmam que:
Ball & Bowe (1998) apresentam elementos que contribuem para
tornar a interpretação do ciclo contínuo menos hierarquizada, pois
passam a chamar a atenção para a inter-relação dos contextos,
definindo cada um deles como arenas, lugares e grupos de interesse
e cada um deles envolvendo disputas e embates. A irreversibilidade
temporal e espacial sugerida no modelo inicial parece ser
abandonada com o argumento de que os contextos não têm uma
dimensão temporal ou sequencial e não têm etapas lineares. A
própria concepção de circularidade sugerida pelo modelo analítico é
então entendida como estar em circulação, difundir-se, fazer um
movimento em um ciclo. Desse modo, não se trata de um retorno ao
mesmo lugar. Ou melhor, mesmo que esse retorno aconteça, o ponto
de retorno não é mais o mesmo nem o que retorna permanece igual,
em virtude das recontextualizações por hibridismo desenvolvidas no
ciclo de política (2011, p. 198).

Para facilitar a visualização e o entendimento, a figura 2 possibilita
compreender melhor as relações de complementaridade entre os contextos do Ciclo
de Política.
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Figura 2: Ciclo de Política

Fonte: Elaboração da autora, 2020.

Compreender o movimento cíclico dos contextos permite uma análise mais
próxima de como a política se intercala quando os discursos pedagógicos se
implementam

e

quando

essa

política

vira

uma

prática

numa

realidade

institucionalizada, na medida em que “No contexto da prática, há histórias,
experiências, valores, propósitos e relações de poder não fixas que acabam por
desterritorializar os sentidos que se pretendiam fixos, ressignificando-os em novos
discursos e textos da micropolítica [...]” (LOPES & MACEDO, 2011, p. 198).
Neste ponto, importante retomar a política de formação instituída na Rede de
Salvador do ponto de vista da sua articulação, da ação das professoras e
coordenadoras e do lugar que ocupam quando da escolha, do planejamento,
implementação e avaliação, pois acredito que a implementação não se caracteriza
como uma fase posterior à formulação, mas se caracteriza como processo de
interação e diálogo entre os diversos grupos de interesses, mediado pelas
institucionalidades e pelas questões colocadas no contexto da prática que reformula
permanentemente a própria política.
Olhar para a política de formação desse lugar é abrir muitas reflexões e
romper com o modo tradicional de analisar política de educação, implicando
questionar como se identifica a presença dos contextos nos processos de
transformação das questões educacionais em problemas e destes problemas em
política. Assim, para Mainardes (2018), é importante considerar contextos diversos e
dimensões para análise de política quando afirma que:
Na análise de políticas, faz-se necessário considerar uma série de
dimensões contextuais: contextos situados; culturas profissionais;
contextos materiais e contextos externos. Essas dimensões são
bastante úteis para a análise de políticas, uma vez que orientam o
pesquisador para identificar os aspectos intervenientes no processo
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de colocar as políticas em
(MAINARDES, 2018, p. 5).

ação,

no contexto da prática

O contexto da prática como foco de trabalho de pesquisa representa uma
preocupação particular, pois avalio este contexto como um “microprocesso político”
que permite refletir acerca do que há por trás da instituição da política de formação
no município de Salvador e como as professoras e coordenadoras atuam, vivenciam
e avaliam essa política.
[...] os profissionais que atuam no contexto da prática [escolas, por
exemplo] não enfrentam os textos políticos como leitores ingênuos,
eles vêm com suas histórias, experiências, valores e propósitos [...]
Políticas serão interpretadas diferentemente uma vez que histórias,
experiências, valores, propósitos e interesses são diversos. A
questão é que os autores dos textos políticos não podem controlar os
significados de seus textos. Partes podem ser rejeitadas,
selecionadas, ignoradas, deliberadamente mal-entendidas, réplicas
podem ser superficiais etc. Além disso, interpretação é uma questão
de disputa. Interpretações diferentes serão contestadas, uma vez que
se relacionam com interesses diversos, uma ou outra interpretação
predominará, embora desvios ou interpretações minoritárias possam
ser importantes (BOWE et al., 1992 apud MAINARDES, 2006, p. 53)

As relações de poder existentes entre as decisões governamentais para
implementação da política de formação (contexto da influência e da produção de
textos) e os sujeitos que executam tal política (contexto da prática) geram diversas
intepretações, resistências, recriações da política pelos próprios agentes do contexto
da prática. O Ciclo de Política permite compreender a natureza complexa e
controvertida da atual política de formação de Salvador forjada no contexto de
influências político-econômicas globais, nacionais e locais, portanto, enquanto uma
construção histórica, fruto das disputas entre os diferentes grupos de interesse para
o estabelecimento das diretrizes para a formação das professoras e coordenadoras
do Município.
De tal maneira, o Ciclo de Política se imbrica, nesta pesquisa, com a vertente
da pesquisa narrativa e do método (auto)biográfico. Num movimento de pensar e
refletir sobre o ciclo da influência a partir dos acordos e da legislação da política, o
ciclo da produção de textos a partir das narrativas dos textos oficiais - neste caso, os
referenciais municipais - e o ciclo da prática a partir das escritas narrativas das
professoras e coordenadoras.

52

O Ciclo de Política foi a corrente sociológica escolhida para permitir maior
aprofundamento teórico sobre a política de formação, seus processos macros e
micros. As nuances dos ‘bastidores’ e como essa política é vivenciada por quem
‘executa’. A escolha dessa teoria apoia-se ainda na reflexão sobre o quanto a
descontinuidade da política de formação afeta o trabalho das professoras e
coordenadoras e forja uma identidade que termina por fabricar profissionais que
obedecem a materiais, projetos e programas que determinam conteúdos, currículo,
habilidades e tempos pré-determinados.
Assim, a teoria do Ciclo permite um olhar mais atento e possibilita uma
convergência com os princípios subjetivos da pesquisa narrativa, do método
(auto)biográfico. Consubstancia as reflexões acerca do objeto de pesquisa
conversando diretamente sobre formação, experiência e sobre o ser, tríade
ontológica deste estudo.
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III. O QUE NÃO SE VÊ DA PLATEIA:
Contexto da influência
__________________________________________________________

Quero a cortina dos meus olhos
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O centro de ser livre
Palco escuro
O meu lugar mais bem-vindo
Grito dentro da dor
A causa, a língua.

(Tiago Landeira, 2000)
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3.1. Política de formação de Salvador

Apresento nas linhas que seguem o contexto da influência na implementação
da política de formação da Rede municipal através das diretrizes, planos, acordos e
decretos para legislação dessa política. As narrativas consideradas neste capítulo
constituem-se como narrativas secundárias Ferraroti (1988) por serem documentos,
pela sua natureza legal e por conterem, em si, discursos que orientam e legitimam o
trabalho docente, repletos de simbologias e de representações, a legislação da
política narra a estrutura, os sujeitos, os interesses políticos da implementação da
política estudada. São secundários pelo caráter complementar para análise do
objeto de estudo desta pesquisa.
O recorte espaço-temporal da política de formação estudada se faz
importante, pois o objetivo de analisá-la é entender como se move entre os distintos
contextos e dentro de cada um deles, bem como a maneira como se transforma
quando está se movendo ao longo de sua execução e na prática pelos atores
envolvidos.
Considera-se, neste estudo, a gestão municipal administrada pelo Prefeito Sr.
Antônio Carlos Magalhães Neto (ACM Neto) do Partido Democratas, eleito em 2012
e reeleito em 2017, gerindo a cidade até janeiro de 2021. A Secretaria Municipal de
Educação-SMED foi gerenciada, no segundo mandato do Prefeito, pelo Secretário
Sr. Bruno Barral, com formação em engenharia eletrônica que ficou no cargo de
2017 a 2021.
No seu primeiro mandato, a primeira ação do Prefeito para a pasta de
educação foi instituir material didático comum para toda a Rede, impondo a adoção
do programa didático Alfa e Beto, criado pelo Instituto Alfa e Beto (IAB). 19 Mesmo
com toda a mobilização feita por grande parte das professoras, coordenadoras e
gestoras que discordavam da corrente teórica e da forma que o material foi
incorporado e como orientação didática nas unidades escolares, o IAB perdurou na
Rede Municipal por três anos, tendo como principal método de alfabetização a
consciência fonológica e a fluência de leitura, a partir de exercícios para desenvolver
a compreensão leitora.
19

O Instituto Alfa e Beto (IAB), instalado na capital do País, foi criado em 2006 por João Batista
Araújo e Oliveira, psicólogo e estudioso em assuntos educacionais referentes à alfabetização.
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Alvo de muitas críticas, entre os anos de 2013 e 2015 a SMED instituiu uma
‘política de formação’, especialmente sob e sobre o material didático do IAB,
formatada em encontros realizados aos sábados, nos quais os coordenadores
pedagógicos, em grupos, realizavam estudos da corrente teórica e do material
didático e eram os formadores das professoras nesses encontros. As professoras e
coordenadoras recebiam subsídios financeiros para participação e certificação no
final do curso.
Movida pelo coletivo de professoras e coordenadoras, através do Sindicato,
foi impetrada uma ação no Ministério Público 20 denunciando o Programa Alfa e Beto
como algo que feria a autonomia, o ensino contextualizado, o respeito à diversidade
e à cultura soteropolitana. O Prefeito, então, foi obrigado a parar a execução do
Programa por ordem do Ministério Público21, ou seja, pela influência que o corpo de
professoras e coordenadoras exerceram sobre essa política, mostrando e
registrando suas formas de resistências àquela época.
Ainda no ano de 2015, o Prefeito ACM Neto anunciou em Rede que o
Município de Salvador iria construir o seu próprio currículo, para tanto o objetivo
principal consistia na elaboração dos Referenciais Curriculares Municipais (2015,
2017) de cadernos pedagógicos por Unidade e da formação, especialmente, dos
gestores

e

coordenadores

pedagógicos.

Primeiramente,

este

currículo

foi

denominado Sistema Municipal de Ensino, posteriormente passou a ser chamado
Nossa Rede22, o qual abarca desde a educação infantil até o Ensino fundamental I e
II, abrange todas as áreas do conhecimento e apresenta um desenho sistemático de
formação, ou seja, uma política de formação.
Esse processo formativo ocorreu entre os anos de 2015 a 2018
sendo que, durante o primeiro ano de parceria foi feita a mobilização
inicial dos professores por GR e a construção da primeira etapa do
material didático pedagógico da Rede. Durante o ano de 2016, a
formação continuada se limitou à equipe técnica pedagógica da
SMED/ GR e dupla gestora (gestores escolares e coordenadores
pedagógicos) das escolas formadoras. Nesse período, a participação
dos professores na formação se restringia às escolas formadoras [..].
Em 2017, a formação continuada foi realizada com todos os
professores e as duplas gestoras de toda Rede, os professores foram
20

Disponível em http://www.bahiatodahora.com.br/destaques-esquerda/noticia_destaque1/ministeriopublico-manda-parar-utilizacao-do-sistema-alfa-e-beto-em, acessado em 13 de setembro de 2020.
21
Ver em http://educacao.salvador.ba.gov.br/alfa-e-beto-secretario-afirma-que-vai-procurarministerio-publico/ , acessado em 23 de setembro de 2020.
22
O Programa Nossa Rede é a composição dos Cadernos pedagógicos (2017) e dos Referenciais
Curriculares Municipais (2015, 2017).
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organizados por GR em turmas de acordo com a série/ano de
atuação e também de acordo com o dia de reserva de carga horária
de estudo de cada um. (MACÊDO, 2019, p. 24, 25)

Coaduno com a autora a ideia de que nesse processo já se delimita
estabilização de uma política de formação. Para tanto, utilizo-me do conceito de
política pública advindo da sociologia da ação pública23 e da conceituação de política
educacional proveniente da sociologia da educação 24 para delimitar e caracterizar a
política de formação da SMED de Salvador-BA.
Segundo Lascoumes e Le Galès (2012b), esta é uma conceituação para tratar
da ação do estado, de forma mais verticalizada, em diversos setores: educação,
saúde, transporte, infraestrutura, previdência, meio ambiente, etc. Escolho este
conceito, especialmente, porque a política de formação da Rede de Salvador não se
apresenta em forma de decreto ou lei regulamentar única. Está delineada e
legalizada por uma combinação de leis, decretos, publicações em Diários Oficiais do
Município e contratos firmados entre a SMED e organizações e institutos,
apresentando um desenho uniforme, sistemático e vertical para a formação de
professoras.
Assim, o conceito apresentado pelos referidos autores diz:
Falar de política pública corresponde a designar a ação desenvolvida
por uma autoridade (só ou em parceria) com o objetivo de solucionar
dada situação percebida como um problema. Mais do que o
enfrentamento caso a caso dos desafios sociais, as políticas públicas
são ações coletivas que participam de uma determinada ordem social
e política, da direção, da sociedade, da regulação de suas tensões,
da integração de grupos e da resolução dos conflitos. (LASCOUMES
e LE GALES, 2012b, p. 32)

A política de formação de Salvador caracteriza-se ainda como uma ‘política
pública’ quando apresenta uma forma de regulamentação da educação e de
formação das professoras e coordenadoras para o Município de Salvador. As
instituições de ensino municipais precisam seguir essa regulamentação, atingindo
todas as gestoras, coordenadoras, professoras e alunos. Caracteriza-se como
‘política’ por ser uma combinação específica de leis, destinação de recursos

23

A partir da teoria dos sociólogos Pierre Lascoumes e Patrick Le Galès
Partindo das discussões dos autores Stefhen Ball e Jeferson Mainardes no campo das políticas
educacionais e de currículo.
24
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financeiros, administrativos e humanos (LASCOUMES e LE GALES, 2012b, p. 42)
para a realização de objetivos mais ou menos definidos com clareza.
A

saber,

a

política

de

formação

de

Salvador

apresenta

algumas

características próprias das políticas públicas, e por isto, também, se constitui, de
fato, como política educacional: 1) Princípios: uma representação geral sobre a
maneira de conduzir o negócio público; 2) Objetivos: prioridades específicas
relacionadas a determinado desafio; 3) Medidas concretas – decisões, instrumentos;
4)Ações práticas – comportamentos dos funcionários encarregados de executar as
medidas estabelecidas (apud LASCOUMES e LE GALES, 2012b, p. 43).
Esse conjunto de características possibilita um olhar para dentro da política,
as ações que a compõe, as relações que ela estabelece pelas formas como suas
medidas são implementadas e executadas, a partir de instrumentos e estratégias
estabelecidas, bem como dos lugares ocupados pelos agentes e sujeitos.
A política pode estar relacionada à organização das práticas e à
relação que elas têm com alguns tipos de princípios. Elas não são,
no entanto, fixas e imutáveis e podem ser sujeitas a interpretações e
traduções e compreendidas como respostas a problemas na prática.
As políticas estão sempre em algum tipo de fluxo, no processo de se
tornarem algo mais. Esse é, fundamentalmente, o caso atual da
educação que flui ao lado da política (declarações, demandas
expectativas) [...] (BALL e MAINARDES, 2011. p. 14)

Assim, afirmo que, teoricamente, a política municipal de educação de
Salvador está na categoria de política pública educacional, dadas as suas
caraterísticas de regulamentação dos processos e programas de formação de
professoras e coordenadoras, do currículo e dos projetos pedagógicos, suas formas
e organização, bem como sua abrangência e alcance.
Na teoria do Ciclo de Política, o contexto da influência é denominado como um
espaço em que a articulação de grupos distintos acontece em uma dinâmica de
interesses, influências e apresentações de discursos sociais sobre ou a partir e uma
política pública. Apesar do caráter contínuo do ciclo de política, o contexto da
influência é visto como aquele em que a política se inicia (LOPES e MACEDO, 2011,
p.256). É onde os discursos políticos se formam.
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3.2. O que narra a legislação sobre a da política?
Na política de formação estudada, os discursos construídos fazem sentir um
processo de adequação aos dispositivos propostos na legislação do Sistema
Municipal de Ensino - Nossa Rede. Algumas Ações de reorganização do Conselho
Municipal de Educação (CME), que existe desde 1981, pelo Decreto nº 6.403 de 30
de novembro, foi adequando, a partir de Resoluções 25, o Projeto Político
Pedagógico, o Regimento e as diretrizes para o ensino fundamental e infantil do
Município, também por influências nacionais 26.
Registra-se professoras, coordenadoras e gestoras como participantes dos
processos formativos de forma colaborativa quando da elaboração do Sistema de
Ensino do Município - Nossa Rede. O que também se caracteriza como um aspecto
que compõe o contexto de influência.
O Nossa Rede é uma ação prevista no programa Combinado da
SMED que tem como finalidade melhorar a qualidade da educação
pública municipal, essa ação contou com o apoio de parceiros como
a Avante, para atender a educação infantil, Instituto Chapada de
Educação e Pesquisa (ICEP) e a Pracatum para atender ao ensino
fundamental. Com foco na participação dos profissionais da Rede e
na criação colaborativa, de materiais pedagógicos produzidos dentro
de uma visão de respeito à diversidade, aos valores das identidades
culturais de Salvador bem como suas peculiaridades. (MACÊDO,
2019, p. 23)

Conforme aborda a autora, a participação colaborativa se dá na construção
dos materiais didáticos (Cadernos Pedagógicos que contém as sequências didáticas
a serem trabalhadas durante o ano letivo). Segundo a mesma autora, “esse projeto
foi desenvolvido em atendimento a exigências do Ministério Público 27 em resposta a
uma ação movida pelas professoras da Rede Municipal” (MACÊDO, 2019, p. 23)
contra o programa anterior- Alfa e Beto. Segundo o próprio conteúdo da ação, este
programa transformava a prática pedagógica em uma dinâmica mecânica, repetitiva
e descontextualizada.
25

Algumas resoluções do Publicadas pelo Conselho Municipal de Educação para adequação ao
Sistema de Ensino: Nossa Rede Resolução 021/2010 – Regimento, Resolução 020/2010 – Projeto
Político-pedagógico, Resolução 024/2010 – Adequação dos cursos de Educação Infantil à legislação
vigente.
26
Como exemplo cito a Resolução Nº 5, de 17 de Dezembro de 2009 que fixa as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.
27
Disponível em http://www.bahiatodahora.com.br/destaques-esquerda/noticia_destaque1/ministeriopublico-manda-parar-utilizacao-do-sistema-alfa-e-beto-em, acessado em 13 de setembro de 2020.
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Uma das leis municipais que registra a política é o Plano Municipal de
Educação – 2010 - 2020 (2016b), na qual consta, claramente, as estratégias
utilizadas pelo Governo Municipal para a instituição de uma política de formação de
professoras, prevendo uma relação sistemática com o Sistema Municipal de
Ensino/Nossa Rede e programas a serem implementados. Das dez estratégias
previstas para o alcance da ‘meta 15’, destacam-se as que se referem à política
municipal de formação, quais sejam:
Meta 15: Garantir, em regime de colaboração entre a União e o
Estado, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PME, política
municipal de formação dos profissionais da educação de que tratam
os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, assegurando que todos os professores da
Educação Básica possuam formação específica de nível superior,
obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que
atuam. [...]. (SALVADOR, LEI Nº 9105/2016, p. 13).
[...] 15.2 fortalecer a articulação entre os cursos de formação de
professores e o Sistema Municipal de Ensino, a fim de aprimorar a
formação de profissionais para atuar no magistério da Educação
Básica [...];
15.8 implantar política municipal de formação continuada para os
profissionais da educação e de outros segmentos que não os do
magistério, construída em regime de colaboração entre os entes
federados;
15.9 criar mecanismos para acompanhamento dos processos de
elaboração e ou adequação de conteúdos para formação inicial e
continuada dos profissionais, valorizando as práticas de ensino e os
estágios acadêmicos [...]. (SALVADOR, LEI Nº 9105/2016, p. 157).

Estão preconizadas ainda, no Plano Municipal de Educação (2016), a
implantação de programas de formação para professoras da educação infantil,
àqueles que atuam com alunos portadores de necessidades especiais, formação
para uso de novas tecnologias e para professoras alfabetizadores, em especial.
A descrição

da política de formação

municipal, seus

princípios

e

embasamento, encontram-se também publicizados nos seus documentos oficiais,
especialmente nos Referenciais Curriculares Municipais:
[...] Assim, o processo formativo deve ocorrer de forma contínua e
sistemática, a partir de uma política pública municipal e de programas
de formação, que pressuponham a articulação entre a Secretaria de
Educação e as instituições para que seja implementada a cadeia de
formação, haja visto os diferentes papéis, funções e práticas
formativas das equipes técnicas, coordenadores pedagógicos e
diretores escolares [...] (SALVADOR, 2015, p. 21)

61

Destaco, nesta passagem, a proposta de articulação entre as Secretaria de
Educação e instituições para implantação da formação de professoras e
coordenadoras. Este destaque demonstra um discurso de influência que se dá a
partir de contratos firmados com organizações e instituições que apresentam
‘conhecimento especializado’ em educação. “O poder desse conhecimento
especializado está no fato de não ser apenas conhecimento. As ideias funcionam
para modelar a maneira de como participamos como indivíduos ativos e
responsáveis” (POPKEW ITZ, 2001, p. 13), pois a partir da ‘expertise’ dessas
entidades é que se definem conteúdos, currículos e modelos de formação e essas
agências multilaterais ou de governos, interferem nos processos educacionais e
sociais como um todo (BALL, 1992).
Os acordos entre a Secretaria, institutos e organizações delimitam o contexto
da influência. Em relação à formatação do Sistema Municipal e Ensino - Nossa
Rede, que abrange tanto a produção dos referencias, materiais pedagógicos e a
formação das professoras, coordenadoras e gestoras, dois institutos educacionais
aparecem com maior relevância: AVANTE Educação e Mobilização Social

28

e o

Instituto Chapada De Educação e Pesquisa - ICEP 29.
Em levantamento feito no sítio eletrônico 30 de prestação de contas do
município sobre os contratos firmados nos últimos 5 anos, entre a SMED e institutos
educacionais e empresas afins, homologados e publicados em Diário Oficial do
Município, foram encontrados 7 convênios, cujos objetos delimitam a ‘formação’
como um produto a ser oferecido e executado pelas instituições contratadas, como
mostra o quadro a seguir:
28

A Avante – Educação e Mobilização Social atua na garantia de diretos de crianças, jovens,
mulheres, famílias e profissionais da educação, agentes comunitários e agentes públicos,
participantes do Sistema de Garantia de Direitos (SGD). Como principal ferramenta a Avante faz uso
de processos formativos que considerem os sujeitos como capazes de aprender, de construir
significados e fazer sentido das suas histórias, atuando crítica e colaborativamente na sociedade.
instituição nasceu do sonho de um grupo de profissionais, liderados por Ana Luiza Buratto e Maria
Thereza Marcílio, de contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e solidária, calcada no
diálogo, na diversidade e na valorização do coletivo. Por meio da consolidação e conquista de
parcerias, vem realizando ações de reconhecimento e valorização da escola pública, fortalecimento à
empreendimentos solidários, articulação e formação de conselheiros de direito e escuta e participação
política de crianças. In: http://www.avante.org.br/historico/. Acessa em: 05 de maio de 2020).
29
O ICEP tem como principal objetivo melhorar a aprendizagem de alunos da Educação Infantil e do
Ensino Fundamental, a partir da formação continuada aliada à mobilização social em Territórios
Colaborativos, da disseminação de conhecimentos e da participação no debate político da Educação.
In: www.icep.org. br. Acesso em: 24 de março de 2019).
30
Dados de domínio público. Disponível do site da transparência:
http://www.transparencia.salvador.ba.gov.br
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Quadro 1 - Mapeamento de contratos
EMPRESA

MODALIDADE
DO
CONTRATO
Inexigibilidade
de Licitação

PROCESSO

AVANTE Educação e
Mobilização
Social

Inexigibilidade
de Licitação

Nº:
331/2016

AVANTE Educação e
Mobilização
Social

Inexigibilidade
de Licitação

Nº:
129/2018

Instituto
Chapada
de
Educação e
Pesquisa ICEP

Dispensa De
Licitação

Nº
3034/2015
(1ª etapa)

Instituto
Chapada
de
Educação e
Pesquisa ICEP

Inexigibilidade
de Licitação

2367/2017
(2ª etapa)

Instituto
Chapada

Inexigibilidade
de Licitação

2558/2018
(3ª etapa)

AVANTE Educação e
Mobilização
Social

Nº:
2301/2014

OBJETO

DATA DA
HOMOLOGAÇÃO

Elaboração e Implementação
do Programa de
Desenvolvimento da Educação
Infantil - PRODEI, para
atender aos Centros
Municipais de Educação
Infantil - CMEI e escolas que
ofertam Educação Infantil na
Rede Municipal de Ensino de
Salvador e formação de
coordenadores pedagógicos e
gestores das Instituições de
Educação Infantil da SMED e
Instituições Parceiras
Prorrogação do prazo por mais
03 (três) meses de duração e,
ampliação de produtos do
Programa de Desenvolvimento
da Educação Infantil da Rede
Municipal e formação de
coordenadores pedagógicos e
gestores das Instituições de
Educação Infantil da SMED e
Instituições Parceiras
Contratação de empresa
especializada para formação
de coordenadores
pedagógicos e gestores das
Instituições de Educação
Infantil da SMED e Instituições
Parceiras
Elaboração do Projeto Sistema
Estruturado de Ensino:
elaboração de Referencial
Municipal e dos cadernos
pedagógicos do Ensino
Fundamental I e formação de
professores, coordenadores
pedagógicos e gestores que
atuam no segmento.

04 de setembro
de 2014

Realização da 2ª etapa do
Programa de Educação do
Ensino Fundamental I - Nossa
Rede: elaboração de
Referencial Municipal e dos
cadernos pedagógicos do
Ensino Fundamental e
formação de coordenadores
pedagógicos e gestores que
atuam no segmento.
Realização da 3ª etapa
pedagógica do Programa de

04 de agosto de
2017

02 de maio de
2016

20 de junho de
2018

06 de agosto de
2015

03 de julho de
2018
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de
Educação e
Pesquisa ICEP

Editora
Moderna

Inexigibilidade
de Licitação

2499/2016

Educação do Ensino
Fundamental -Programa
Nossa Rede. Municipal e dos
cadernos pedagógicos do
Ensino Fundamental II e
formação de coordenadores
pedagógicos e gestores que
atuam no segmento.
Implementação do Projeto
SMARTLAB com oferta de
plataforma digital e formação
de educadores

31/05/2016

Fonte: http://www.transparencia.salvador.ba.gov.br
Elaborado pela autora, 2020.

A normatização dos acordos firmados entre a secretaria e organizações
diversas envolve muitos conjuntos de articulações, interesses, disputas e influências.
O contexto da influência na política de formação do Município de Salvador é
analisado a partir da perspectiva de Stefhen Balll (2014, 2011) reflete sobre a
globalização, o neoliberalismo e o mercado global na educação. O autor sinaliza
que:
[...] na interface entre a política educacional e o neoliberalismo, o
dinheiro está em toda a parte. Como indiquei, a própria política é
agora comprada e vendida, é mercadoria e oportunidade de lucro, há
um mercado global crescente de ideias de políticas. O trabalho com
políticas está também cada vez mais sendo terceirizado para
organizações com fins lucrativos, que trazem suas habilidades, seus
discursos e suas sensibilidades para o campo da política, por uma
taxa honorária ou por um contrato com o Estado. (BALL, 2014, p.
222)

Como aborda o autor, o terceiro setor tem consolidado a educação e as
políticas educacionais como um ‘mercado promissor’ que está sendo invadido por
organizações com e sem fins lucrativos, que terminam por delinear modelos,
estruturas, currículos, normatizações que atingem diretamente a prática pedagógica
nas escolas e as identidades das professoras e coordenadoras, muito embora as
formas de resistências, negações ou aceitações existam dentro das salas e nos seus
cotidianos.
Está delimitada na política da Rede Municipal “a articulação entre a Secretaria
de Educação e as instituições para que seja implementada a cadeia de formação,
haja vista os diferentes papéis, funções e práticas formativas das equipes técnicas,
coordenadores pedagógicos e diretores escolares [...]” (SALVADOR, 2016, p. 21).
Nesta articulação, as professoras podem aparecer invisíveis ou surgirem apenas
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como “elementos neutros”, uma massa imutável e indiferenciada que permanece
constante ao longo do tempo e do espaço (LAWN, 2001, 218).
As influências dessas entidades, organizações e institutos são abordadas por
Lawn (2001) como uma forma de fabricação de identidades que tornam, muitas
vezes, as professoras - protagonistas do processo educativo - em seres invisíveis
que apenas executam projetos e programas advindos das parcerias com as
secretarias de educação.
Os professores podem aparecer invisíveis em descrições dos
sistemas educativos, ou surgirem apenas como “elementos neutros”,
uma massa imutável e indiferenciada que permanece constante ao
longo do tempo e do espaço. Esta descrição de senso comum dos
professores pode tornar-se mais acadêmica, especialmente quando
se exprime noutros fenômenos educativos, como a avaliação,
aprendizagem, conhecimentos específicos da disciplina, etc.
Frequentemente, os professores agem como uma parte necessária
de uma proposta educativa, embora surjam, nessa mesma proposta,
como sombras, representantes ou sujeitos (LAWN, 2001, p.118).

Os discursos influentes das parcerias e acordos firmados na gestão do
sistema educativo demarcam um movimento que coloca a professora em dois
planos: por um lado como um agente imprescindível para o sucesso da proposta ou
projeto educativo apresentado, por outro como principal responsável pela
sistematização

oficial,

resultado,

monitoramento,

processos

avaliativos,

acompanhamento da aprendizagem e atendimento às demandas burocráticas que
os sistemas educativos exigem. Este duplo processo incide numa fabricação da
profissão e das identidades por parte do Estado, a partir de regulamentações,
programas de formação, criação de sistemas de avaliação profissional.
Ainda a partir dos estudos de Lawn (2001), a produção da identidade da
professora se dá através da criação de um discurso que o sistema constrói - e esse
discurso é influenciado por acordos e parcerias - que acaba por simbolizar um
sistema para uma nação que o criou e o moldou.
A identidade é abordada de um modo parcial, enquanto uma forma
de moldar e gerir professores; mas não num sentido lato, como surge
nos estudos culturais, onde é enfatizada a escolha e a diferença,
sobretudo na promoção e aprovação das identidades oficiais,
coletivas, sobre os professores (LAWN, 200,1, p.119).

A forma de gerência sobre as professoras legitima e credibiliza “a eficácia de
um discurso oficial, utilizado para gerir as professoras ou para promover mudanças
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estruturais”, manobrando a identidade para um viés ‘oficial’ e de massa, esquecendo
suas histórias e processos formativos durante a vida.
A identidade das professoras, gerida pelo Estado, obedece a uma lógica de
controle e regulamentação, ajustando-se a um projeto de sociedade previsto pelo
próprio Estado, ou seja, é uma identidade manipulada como aborda com
propriedade Lawn (2001). O autor afirma que a identidade é gerida, por diversas
razões:
• Primeiro, porque a identidade dos professores deve ajustar-se à
imagem do próprio projeto educativo da nação (i.e. as mesmas
imagens devem ser aplicáveis a ambos, professores e Estado); por
exemplo, se o sistema está empenhado em produzir uma
determinada moral individual, então a identidade do professor deve
refletir tal fato.
• Segundo, porque há poucas formas de, numa democracia, gerir
eficazmente os professores, e a criação, através do discurso oficial,
da identidade do professor é uma delas.
• Terceiro, a identidade dos professores é flexível, no interior de
sistemas assentes em edifícios, exames e conhecimento
universitário, podendo ser subtilmente manejada para enfatizar um
aspecto, em vez de outro, dependendo das circunstâncias. A
identidade do professor tem o potencial para não só refletir ou
simbolizar o sistema, como também para ser manipulada, no sentido
de melhor arquitetar a mudança. A tentativa de alterar a identidade
do professor é um sinal de pânico no controlo da educação, ou um
sinal da sua reestruturação (LAWN, 2001, 119).

Interessante que as razões apontadas pelo autor refletem uma dinâmica que
descarta a identidade própria das professoras, aquela que se constrói no seu
cotidiano, no devir da sua profissão, nas suas construções, reflexões, estudos e
formação própria. Obedece também a uma influência delimitada pelo poder estatal
pelas implementações de contratos e parcerias que definem como, o que e quando
se deve fazer o trabalho.
Muito embora a missão e os valores das instituições que trabalham com
consultorias e assessorias de formações em parcerias com órgãos públicos,
apresentem não ter ‘fins lucrativos’ e serem ‘apartidárias’, é importante a reflexão
sobre a natureza desses produtos encomendados, é importante pensar a serviço de
quem estão os currículos construídos, os materiais didáticos, as pautas formativas,
os conteúdos dessas formações. “O poder desse conhecimento especializado está
no fato de não ser apenas conhecimento. As ideias funcionam para modelar a
maneira como participamos como indivíduos ativos e responsáveis” (POPKEWITZ,
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2001, p. 13), essas ideias e esse ‘conhecimento especializado’ acabam por
‘disciplinar’, de certa forma, as escolhas e possibilidades das professoras e
coordenadoras.
Ball (2014) vem alertar que os agenciamentos na educação estão ligados a um
processo de globalização da educação, fundados em um discurso neoliberal, onde
se compreende a “globalização como produtora da homogeneidade cultural quanto
aos enfoques que se submetem a uma inviabilidade e a um caráter completamente
novo dos atuais intercambiamentos entre as nações” (LOPES; MACEDO, 2011, p.
254).
[…] novas Redes e comunidades de políticas estão sendo
estabelecidas conforme os discursos neoliberais e o conhecimento
fluem e ganham legitimidade e credibilidade. Estes são os novos
agenciamentos de políticas com uma gama de participantes novos
e velhos existentes em um novo tipo de espaço de políticas em
algum lugar entre agências multilaterais, governos nacionais e
negócios internacionais, dentro e além dos locais tradicionais e de
circulação e formulação de políticas (BALL, 2014, 223).

De tal maneira, o neoliberalismo estimula e legitima a produção de “[…] novos
tipos de atores sociais, sujeitos sociais híbridos que são espacialmente móveis,
eticamente maleáveis e capazes de falar as linguagens do público, do valor privado
e filantrópico” (BALL, 2014, p. 230) e a professora não está distante deste desenho.
As políticas educacionais e de formação se originam de demandas políticas que
tratadas em um primeiro momento nos bastidores partidários podem vir a ser,
mediante articulação e influências exercidas pelos grupos, elementos materiais que
se apresentam na forma de textos e de prática consolidadas no sistema de ensino.
Este é o caso da política de formação de Salvador.
Ainda de acordo com Ball (2011, 2014) a influência do neoliberalismo na
educação gera um novo gerencialismo que enfatiza a implementação de objetivos
definidos fora da escola, como o aumento de padrões e desempenho de alunos,
nível de frequência, avaliação de resultados que são denominados numa linguagem
empresarial como eficiência, excelência, qualidade. Segundo o autor, o discurso do
novo gerencialismo se caracteriza por:
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Quadro 2: Novo gerencialismo
Características do novo gerencialismo
Sistema de valores orientados ao cliente
Decisões instrumentalistas guiados pela eficiência, custo eficiência, busca por
competitividade.
Ênfase nas relações individuais mediante a marginalização dos sindicatos e de
novas técnicas gerenciais, tais como gerência de qualidade total (GQT), gerência
de recursos humanos (GRH).
Autoritária.
Racionalidade técnica.
Competição.
Gerentes socializados genericamente, i.e., dentro da área da “gerência”.
Fonte: (BALL, 2011, p. 200).

Acompanhando o raciocínio de Ball (2011,2014), percebo que a política de
formação de Salvador está permeada pelas características apontadas acima por
algumas razões, quais sejam:
1. Cria sistema de valores orientados às professoras (clientes?), tratando
como encomenda ou produto a ‘formação’ profissional’. Delimita no seu Plano
Municipal: “Criar mecanismos para acompanhamento dos processos de elaboração
e ou adequação de conteúdos para formação inicial e continuada dos profissionais,
valorizando as práticas de ensino e os estágios acadêmicos [...]” (SALVADOR, LEI
Nº 9105/2016, p. 157). “Assim, o processo formativo deve ocorrer de forma contínua
e sistemática, a partir de uma política pública municipal e de programas de
formação” (SALVADOR, 2016, p. 21). É por isso que considero necessário reforçar
o papel das docentes na sua capacidade de decisão e de intervenção também nos
programas de formação (NÓVOA, 2009), pois as escolhas destes programas são
verticais, ocorrem sem diálogo, discussão ou consulta às professoras.
2. Estabelece um tipo de gerenciamento estruturado por gerências
específicas: gerências regionais, gerência de currículo, gerência de recursos
humanos, dentre outras.
Para atender a demanda de 434 escolas no município de Salvador, a
SMED organiza o seu atendimento por Gerências Regionais - GR,
sediadas em bairros que são considerados subterritórios na sede do
município. Na etapa inicial de formação implementada pelo Projeto
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Nossa Rede, em 2016, onze escolas foram escolhidas para se
tornarem Escolas Formadoras. (MACEDO, 2019, p. 24)

Desta maneira, para a contextualização estrutural, a abrangência das ações
da SMED se dá através de uma organização em Gerências Regionais (GRE) que
abarcam, em média 433 escolas e 11 regiões de Salvador, o que corresponde ao
atendimento de mais de 150 mil alunos e mais de 9 mil professoras.31

Figura 3: GRE´s- Gerencias Regionais divididas por região.

onte: http://educacao.salvador.ba.gov.br/educacao-em-numeros

Fonte: http://educacao.salvador.ba.gov.br

3.

Neste

gerenciamento

encontram-se

os

gerentes

socializados

genericamente, todos trabalham para uma mesma Rede, mas gerenciam seu
conjunto de unidades sem autonomia ou poder de decisão. Terminam por
desempenhar um papel de controle das suas respectivas unidades em relação às
demandas advindas da Secretaria. Incide aí uma fabricação de identidade desses
próprios gerentes.
4. A Racionalidade técnica da política de formação de Salvador se dá a partir de
estabelecimento de sistemas de supervisão como o SMA – Sistema de

31

Dados disponíveis em http://educacao.salvador.ba.gov.br/educacao-em-numeros acesso em 10 de
maio de 2020.
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Monitoramento e Avaliação 32, plataforma PROSA 33, PDCA 34- Plan, Do, Check e Act
(Planejar, Fazer, Verificar e Agir), todos disseminados pela SMED, cobrados pelas
GRE´s e preenchidos pelas professoras e coordenadoras. Sanções são efetivadas
aos que não realizam e enviam o preenchimento desses sistemas e ferramentas
tecnológicas, como convocação pelas diretoras, encaminhamentos ao Conselho
escolar e até corte de salário, gerando, por fim, o certo tipo de competitividade entre
unidades escolares, gestoras, coordenadoras e professoras.
Sobre essa questão, Popkewitz (2001) chama a atenção para as distinções
conceituais que guiam a instrução tecnológica desses tipos de sistemas. A
normalização desses sistemas ocorre sem consulta às professoras - o que também
caracteriza

o

autoritarismo

-

sem

treinamento

ou

curso

adequado

para

desenvolvimento de habilidades necessárias para lidar com os mesmos, não se
pensa no tempo de preenchimento e análise, se dentro da escola ou fora. Não se
garante apoio ou devolutivas consistentes dessas tecnologias que são atribuídas ao
ensino e que “não são apenas procedimentos para guiar a ação, são aparatos
conceituais que organizam a tecnologia, em certo sentido, como conhecimento
instrumental, procedimental” (POPKEWITZ, 2001, p. 88) que objetivam, ao fundo,
controlar, moldar, desenhar o trabalho docente.
Nesse contexto, coloca-se em questão o valor da sabedoria da prática, aquela
que valoriza o conhecimento experiencial da professora. “Essas tecnologias de
manejo são funcionalmente separadas dos compromissos sociais públicos sobre o
ensino” (POPKEWITZ, 2001, p. 93), dando ênfase nas relações individuais mediante
a marginalização dos sindicatos e de novas técnicas gerenciais, outra característica
do novo gerencialismo.
Assim, o que é registrado nesses sistemas sustenta, por fim, um discurso
influenciado a partir de números e dados que avaliam o trabalho docente como bom
32

Sistema/ferramenta tecnológica desenvolvida pela Secretaria de Educação de Salvador- SMED no
qual os professores e coordenadores lançam os dados mensalmente como: frequência dos alunos,
atividades realizadas, sequências seguidas em língua portuguesa, matemática e ciências, faltas dos
professores, justificativas das faltas, etc.
33
Plataforma na qual são lançados os resultados de avaliações sistemáticas realizadas pelos alunos
do 5º ano de escolarização. Consolida uma avaliação criada pela SMED no ano em que não há Prova
Brasil.
34
Do inglês Plan, Do, Check e Act que significa planejar, fazer, verificar e agir. Ferramenta da
administração (ou gestão), que tem como objetivo básico a melhoria de processos. O PDCA surgiu
nos Estados Unidos na década de 20, criado pelo estatístico americano Walter Andrew Shewhart.
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ou ruim e atribuindo às professoras e coordenadoras qualquer fracasso, estatísticas
baixas ou resultados negativos, sem a reflexão de que o trabalho com pess oas é
permeado por muitas nuances que vão desde as questões sociais mais amplas, até
as questões locais que afetam sobremaneira a vida escolar dos alunos, por exemplo,
acesso, alimentação, violência, vulnerabilidade, transporte, dentre outros.
Por fim, destaca-se e analisa-se o contexto da influência a partir do próprio
desenho da política de formação da Rede de Salvador a partir da figura abaixo:

Figura 4: Estrutura organizacional da política de formação

SMED

AVANTE
ICEP

SUJEITOS FORMADOS PELOS
INSTITUTOS: EQUIPE TÉCNICA,
COORDENADORES
E

GESTORES
CONTEÚDO DA FORMAÇÃO: CONCEPÇÃO DE
ENSINO E DE CRIANÇA
SOCIOINTERACIONISMO
SEQUÊNCIA DIDÁTICAS E REFERENCIAIS

ESTRATÉGIAS FORMATIVAS: DUPLA
CONCEITUALIZAÇÃO E TEMATIZAÇÃO DA PRÁTICA

SUJEITOS FORMADOS DENTRO DA ESCOLA NOS ACS (ATIVIDADES
COMPLEMENTARES) PELA DUPLA GESTORA:
PROFESSORAS

Fonte: Elaboração da autora, 2020.

Numa metaforização com a tradicional pirâmide social, é assim que se
desenha a política de formação de Salvador. Em que se pesem todo o conceito e
conteúdo de formação e as suas complexas estratégias, importa olhar o lugar que as
professoras ocupam nessa estrutura vertical. A política de formação implantada em
Salvador prevê que a formação recebida pela dupla gestora deve ser reverberada
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pela coordenadora pedagógica nas suas unidades de ensino, nos tempos
denominados AC´s (Atividades Complementares) que são, necessariamente, dois
tempos de aulas (de cinquenta minutos), nos quais o processo de formação em
serviço das professoras precisa ser garantido.
Denominados ‘dupla gestora’ (diretora escolar e coordenadora pedagógica)
são ‘formadas’, geralmente em períodos mensais, com conteúdos previstos nas
sequências didáticas e nos referenciais municipais por profissionais dos institutos e
organizações contratadas. A inserção dos diretores escolares nas formações se dá
pelo fato de muitas escolas da Rede ainda não terem coordenadoras pedagógicas.
Na descrição das funções, a diretora escolar exerce cargo de provimento
temporário (são professoras eleitas para ocupar a função) com gestão de quatro
anos, podendo ser reeleitos e as coordenadoras são concursados (cargos efetivos).
A diretora junto da coordenadora ‘forma’ a chamada dupla gestora.
Na Rede, os encontros coletivos ou AC’s coletivos foram extintos após
instituição da reserva técnica35, sendo reservados para cada professora dois tempos
de aula para a realização AC junto com sua coordenadora pedagógica. Nestes
tempos, os alunos estão participando das aulas das disciplinas do currículo
diversificado (educação física, inglês ou artes).
A Secretaria Municipal da Educação deverá garantir a todos os
professores a reserva de jornada de, no mínimo, 1/3 (um terço) para
a atividade extraclasse de que trata o art. 30 desta Norma, no prazo
de até 180 (cento e oitenta) dias da data da publicação desta Lei.
Parágrafo Único. A partir da implantação da reserva de jornada
referida no caput deste artigo, fica extinta a Gratificação de Atividade
Complementar devida ao Professor Municipal, prevista no art. 50,
inciso II, da Lei Complementar nº 36/2004. (SALVADOR, 2014, p.10)

Extinta a gratificação, ficam também extintos os momentos coletivos. Este é
um contexto de influência da política que retira do cotidiano escolar os encontros
para trocas, para reflexão sobre a prática e o sentido de grupo tão primordial para o
trabalho e para a formação continuada das professoras, estimulando as relações
individuais.
Reflito, a partir de Nóvoa (2013, 2009, 1991), sobre a emergência das
professoras como coletivo e da formação dentro da escola. É de suma importância
que se considere que “a reflexão na prática e sobre a prática, através de dinâmicas
35

Representa 1/3 da carga horária das professoras e coordenadoras que deve ser utilizado para
planejamento e/ou estudo fora da unidade escolar.
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de investigação-ação e de investigação-formação, valorizam os saberes de que os
professores são portadores” (NÓVOA, 1991, p. 30).
O diálogo entre os professores é fundamental para consolidar
saberes emergentes da prática profissional. Mas a criação de Redes
coletivas de trabalho constitui, também, um fator decisivo de
socialização profissional e de afirmação de valores próprios da
profissão docente. O desenvolvimento de uma nova cultura
profissional dos professores passa pela produção de saberes e de
valores que deem corpo a um exercício autônomo da profissão
docente. (NÓVOA 1991, p.14)

O diálogo e a criação de redes enriquecedoras para a ação docente, não têm
carga horária para acontecer dentro das unidades de ensino de Salvador. Os
processos de socialização que dão sentido à coletividade das professoras, tornam o
trabalho mais criativo, considerando que “ninguém nasce educador ou marcado para
ser educador. A gente se faz educador, a gente se forma como educador,
permanentemente, na prática e na reflexão da prática” (FREIRE, 1991, p. 58).
Registra-se uma influência também política na Rede estudada. “A organização
das escolas parece desencorajar um conhecimento profissional partilhado dos
professores, dificultando o investimento das experiências significativas nos percursos
de formação e a sua formulação teórica” (NÓVOA 1991, p.15). A partilha, a troca, as
experiências dos pares, os encontros coletivos são momentos em que a formação
continuada de fato toma vida e acontece.
Tomar a formação continuada como momentos nos quais a coordenadora
pedagógica se reúne com uma professora de um respectivo ano de escolarização
(em dois tempos de cinquenta minutos) é, no mínimo, questionável. Esses encontros
podem estimular discussões técnicas e procedimentais, mas favorecem o processo
de trabalho individual e competitivo pelas professoras.
Práticas de formação continuada organizadas em torno dos
professores individuais podem ser úteis para a aquisição de
conhecimentos e de técnicas, mas favorecem o isolamento e
reforçam uma imagem dos professores como transmissores de um
saber produzido no exterior da profissão. Práticas de formação que
tomem como referência as dimensões coletivas contribuem para a
emancipação profissional e para a consolidação de uma profissão
que é autônoma na produção dos seus saberes e dos seus valores.
(NÓVOA, 1991, 20)
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A ausência desses momentos coletivos na Rede de Salvador configura
também uma influência do estado na maneira de organizar e legitimar o trabalho da
professora e da coordenadora. A forma como o Estado tem encarado esta questão é
paradigmática e diz sobre a vontade de substituir uma visão burocrática-centralista
por uma função de regulação-avaliação (NÓVOA, 2009) que prolongue e legitime o
seu controle sobre a profissão docente.
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IV. ALÉM DO ESPETÁCULO:
Contexto da produção de textos

Por detrás das cortinas
Do meu pessimismo realista
Que encobre o palco
Mais íntimo do meu ser
Já uma peça de amor e esperança
Fazendo florescer
Como as mais belas cenas de um entardecer

(Rodrigo Braga, 2020)
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4.1. O que narram os Referenciais Municipais?
Neste capítulo, os Referenciais Municipais da Educação Infantil (2015) e os
Referenciais Municipais do Ensino Fundamental (2017), enquanto materiais
narrativos secundários, tomam corpo como contexto da produção de textos. Analisálos se torna imprencíndivel, pois são os textos que documentam ou regulamentam o
trabalho prático docente e representam, em textos, a política de formação do
Município, seu conteúdo e organização. Esses textos não são neutros, possuem
vinculação teórica, formulação e conceitos próprios. Apresentam um projeto de
ensino e currículo delineado e direcionado para a Rede de Salvador.
No contexto da produção de texto, os textos curriculares, configuram-se como
textos políticos de ação, são endereçados, circulam e comportam ideais e conceitos
que criam representações, modelos e diretrizes a serem seguidas.
Como os textos políticos são textos de ação “as respostas a esses
textos têm consequências” (BALL, BOWE e GOLD, 1991, p, 21.),
experienciadas no contexto da prática, “a arena a qual a política se
refere e para a qual é endereçada” (p.21). Ball (1994) ressalta, no
entanto que essa transposição não é linear, como modelos
hierarquizados de política, na medida em que as políticas confrontam
outras realidades e outras políticas que circulam no contexto da
prática. [...] Nesse âmbito, os textos da política têm uma história
representacional, portanto, recriados a cada leitura. (LOPES,
MACEDO, 2011, p. 259)

As autoras abordam a natureza dos textos e afirmam que suas representações
são mecanismos discursivos ou linguagens escritas com endereço e objetivos
previstos. Os textos como representação “são complexos, codificados, decodificados
de forma complexa em meio a lutas, negociações, acordos e alianças, espelhando a
própria historicidade” (LOPES; MACEDO, 2011, p. 257), ou seja, advém do contexto
da influência.
Os Referenciais Municipais (SALVADOR, 2015 e 2017) são textos coletivos,
representam toda a Rede de ensino. Como textos coletivos, “o texto político é
produto de acordos realizados em diferentes esferas, envolvendo, inclusive, a
constante troca de sujeitos atores. Assim, abrem-se espaços de ação na medida em
que o lugar em que as políticas são codificadas é também ele instável e ambíguo”
(LOPES; CASEMIRO, 2011, p. 258).
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A análise do contexto da produção de textos registra o que narram os textos
da política de formação. Constitui-se como uma parte importante da pesquisa, pois
complementa informações obtidas por outras análises e desvela os conteúdos e as
definições curriculares de Salvador.
Assim, analiso os Referenciais Municipais tomando como base alguns
aspectos, a saber: a) Estrutura; b) Concepções de currículo, ensino e aprendizagem
c) Visões de alunos, d) Visão de professoras e coordenadoras e e) Concepção de
formação, numa tentativa de organizar melhor a análise dos textos contidos nos
referenciais.

4.1.1. Estrutura

Muito embora os Referenciais sejam produções/textos separados (educação
infantil e ensino fundamental) publicados em 2015 e 2017, respectivamente, e
apresentem organização e apresentações diferentes, foi possível condensar pontos
em comuns entre os dois referenciais, o que foi imprescindível para uma análise
mais profunda e concisa. Ademais, os dois textos compõem o projeto pedagógico do
Município denominado Nossa Rede.
Quadro 3: Estrutura dos Referenciais Municipais
Qu0esitos da
Educação Infantil
estrutura
CARACTERÍSTCA Creche (crianças de 4 meses até
DO SEGMENTO
3 anos e 11 meses)
Pré escola (Crianças de 4 anos
e 11 meses até 5 anos e 11
meses)
ORGANIZAÇÃO
A
partir
de
campos
de
CURRICULAR
experiências 36
(orientações pedagógicas)
OBJETIVO
Favorecer
experiências
que
GERAL
permitam
às
crianças
a
apropriação e a imersão em uma
sociedade, através das práticas
sociais da sua cultura, das

Ensino Fundamental
Alunos do 1º ao 5º ano

A partir de áreas do
conhecimento 37
(aprendizagens esperadas)
Formar pessoas capazes de
raciocinar, analisar, deduzir,
criar, resolver situações e
buscar
estratégias
inovadoras para enfrentar o

36

Organização curricular que toma como referência as faixas etárias das crianças da educação
infantil, a saber: grupos 0 (crianças de zero) a 3 (três anos incompletos), grupo 4 (crianças com 4
anos incompletos) e grupo 5 (crianças com cinco anos incompletos).
37
As áreas do conhecimento previstas são: 1) Linguagens, 2) Matemática, 3) Ciências da Natureza e
4) Ciências Humanas.
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APORTES
LEGAIS

linguagens que essa cultura
produz,
e
produziu,
para
construir,
expressar,
e
comunicar
significados
(SALVADOR, 2015, p. 62).
Diretrizes Curriculares Nacionais
da Educação Infantil- DCNEI
Plano Nacional de EducaçãoPNE
Plano Municipal de EducaçãoPME
Lei de Diretrizes e Bases da
Educação-LDB
Plano Nacional de Educação
Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva
Lei 10.639/03 e 11.645/08
(Diretrizes para Educação das
relações Étnico Raciais e para o
Ensino da História e Cultura
Afro-brasileira e Africana)

mundo
em
transformação.

constante

(SALVADOR, 2017, p. 22)
Lei de Diretrizes e Bases da
Educação-LDB
Base Nacional Curricular
Comum- BNCC
Plano Nacional de Educação
Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva
Lei 10.639/03 e 11.645/08
(Diretrizes para Educação
das relações Étnico Raciais
e para o Ensino da História e
Cultura Afro-brasileira e
Africana)
Resolução 033/15 (Conselho
Municipal de Educação)
Diretrizes Curriculares para a
Inclusão da História e
Cultura Afro-Brasileira e
Africana no Ensino Municipal
de Salvador.

Fonte: Produção da autora, 2020.

Sobre a estrutura dos referenciais analisados, pode-se registrar que
apresentam linguagem fluída, organização bem esquematizada, aportes aos
documentos nacionais e outros municipais que coadunam com o conteúdo,
compõem-se de formas interessantes de apresentação das sessões, muitas imagens
e depoimentos de professoras e coordenadoras, trazem um breve histórico dos
segmentos no Município e referenciam a importância do documento para a Rede.
As características do segmento não apresentam nenhuma dissonância dos
modos de organização em âmbito nacional, nem poderia fazê-lo. A organização
curricular, na educação infantil, coaduna com os referenciais nacionais, embora
encontre uma diferença ou outra nas descrições dos campos de experiências. No
ensino fundamental, a diferença na linguagem demarca uma diferença aos
documentos nacionais que utilizam habilidades ao invés de expectativas de
aprendizagens ou aprendizagens esperadas, mas que na análise de conteúdo não
regista mudanças substanciais, bem como os objetivos gerais que conversam de
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forma muito próxima com os objetivos apresentados na BNCC e nos planos
nacionais de educação.
De um modo geral, os documentos apresentam estrutura elaborada, bem
desenhada e bem escrita. Numa análise sob o contexto da produção de textos,
percebe-se o que Lopes e Macedo (2011) chamam de bricolage textual ou
bricolagem interna do mesmo texto ou de outros textos, o que permite dizer que são
posições legitimadas, inclusive em documentos nacionais como a LDB e a BNCC.
A proposta da Rede Municipal de Salvador se coaduna, portanto,
com as orientações nacionais e com os estudos acadêmicos. Ambos
referendam a visão das instituições de educação infantil como um
coletivo de profissionais que, tendo respeitadas as especificidades de
suas funções devem envolver-se em tomadas de decisões na busca
pelas melhores condições de atendimento e de trabalho e nas
concretizações de ações integradas reconhecendo as crianças com
todas as suas necessidades e potencialidades. (SALVADOR, 2015,
p. 20).
A resolução 4/2010, da Câmara de Educação Básica do Conselho
Nacional de Educação, respalda a criação da Base Nacional
Curricular Comum (BNCC) prevista na constituição brasileira e na Lei
de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e preconiza entre outros
aspectos, questões importantes de organização curricular. [...] Em
que os estudantes sejam formados não apenas para reproduzir
conhecimento de disciplinas isoladas, mas para ler e observar o
mundo social e intervir nele, nos diversos contextos que estão
inseridos (SALVADOR, 2017, p. 24).

Assim, a apresentação primeira dos Referenciais Municipais dialoga com o
que está previsto na legislação educacional brasileira nas suas faixas etárias,
objetivos e organizações curriculares, o que reflete uma consonância do material
com os textos que regulamentam a educação infantil e o ensino fundamental.
Ademais, importa registrar que a estrutura e apresentação desses referenciais
instigam o leitor e delimitam com propriedade como a educação municipal está
organizada, pelo menos no contexto da produção de texto.

4.1.2 Concepções de currículo, ensino e aprendizagem

Apresentar e analisar as concepções de currículo, ensino e aprendizagem
encontradas nos Referenciais Municipais da Educação Infantil e do Ensino
Fundamental da Rede de Salvador diz sobre a necessidade de compreensão e
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reflexão acerca das visões e fundamentos que normatizam o ensino desta mesma
Rede, na tentativa de ampliar e aprofundar a vertente e o contexto da produção de
textos enquanto textos políticos e não neutros.
A política de formação estabelecida pela SMED hoje, no que tange ao aporte
teórico-conceitual de currículo, ensino e aprendizagem, circula sobre a concepção
sociointeracionista38 que está presente nos Referenciais Municipais.
O pensamento interacionista, baseado na vertente construtivista,
institui novas possibilidades de currículo e formação, associados à
valorização das vivências das crianças que passam a ser vista como
sujeitos pensantes, capazes de formular hipóteses e de assimilar e
acomodar os conhecimentos escolares [...] (SALVADOR 2017, p. 1516).

A teoria sociointeracionista compreende a aprendizagem como um processo
que acontece na interação com o outro, pela internalização e pela troca, num
movimento coletivo de cooperação, através e principalmente, segundo Vygotsky
(1988), da zona de desenvolvimento proximal.
A zona de desenvolvimento proximal da criança é a distância entre
seu desenvolvimento real, que se costuma determinar através da
solução independente de problemas e o nível de seu
desenvolvimento potencial, determinado através da solução de
problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com
companheiros mais capazes. (VYGOTSKY,1994 p.97)

Os preceitos da concepção sociointeracionista de colaboração e respeito à
zona proximal dos alunos, muito ligada à psicologia do desenvolvimento, estão bem
descritos nos Referenciais Municipais e realçados em todos os textos que compõem
os documentos, desde a apresentação até às abordagens sobre a organização
curricular.
[...] o projeto educativo corresponde a uma concretização curricular
pautada na criança como sujeito de direitos eu participa ativamente
do cotidiano pois é escutada e valorizada. Concretiza a concepção
de currículo como um “conjunto de práticas que buscam articular as
experiências e os saberes das crianças como os conhecimentos que
fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, cientifico e
tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral das
38

O psicólogo bielo-russo Lev Semenovich Vygotsky (1896/1934) foi pioneiro na noção de que o
desenvolvimento intelectual das crianças ocorre em função das interações sociais e condições de
vida, defendendo a importância da interação do sujeito com o meio. A concepção de sujeito que
nasce desta teoria é daquele que constrói o seu conhecimento através da interação social, ao longo
de um processo histórico, cultural e social. O conhecimento real da criança é o ponto de partida para
o conhecimento potencial. Disponível em: www.novaescola.org.br. Acesso em: 20 de maio 2020.
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crianças de 0 a 5 anos de idade”(DCNEI, 2009, p. 12). (SALVADOR,
2015, p. 60)
Propõe-se, portanto, um currículo que priorize a problematização e a
investigação em todas as áreas, com um trabalho coletivo que rompa
as fronteiras das áreas do conhecimento, ao mesmo tempo em que
respeita as especificidades de cada área. Ou seja, com equilíbrio
necessário à integração, à articulação e ao entrelaçamento entre os
saberes de cada área e aprofundamento necessário a cada uma
delas em cada ano de ensino. (SALVADOR, 2017, p. 25)

Percebe-se facilmente o embasamento teórico que estrutura o texto sobre
currículo, as especificidades da organização didática, prioridades e concepção. Uma
abordagem que prima pela formação integral das crianças e prevê um rompimento
de um currículo fragmentado e descontextualizado, “requer uma organização
curricular que contemple os valores de interesse social, como o reconhecimento ao
de direitos e deveres dos cidadãos e o respeito ao bem comum e à ordem
democrática” (SALVADOR, 2017, p.24).
Para a teoria sociointeracionista, o conhecimento é uma ação partilhada.
Nesta partilha, a professora é uma mediadora, estimuladora que intercambia
experiências e trocas, vinculando o aprendizado à assimilação da cultura por
processos internos e externos dos quais as crianças são partes integrantes.
Um processo interpessoal é transformado num processo
intrapessoal. Todas as funções no desenvolvimento da criança
aparecem duas vezes: primeiro, no nível social, e, depois, no nível
individual; primeiro, entre pessoas (interpsicológica), e, depois, no
interior da criança (intrapsicológica). Isso se aplica igualmente para
atenção voluntária, para a memória lógica e para a formação de
conceitos. Todas as funções superiores originam-se das relações
reais entre indivíduos humanos (VYGOTSKY,1994, p. 75).

As relações sociais e individuais, exteriores e interiores demarcam um
pensamento muito singular da perspectiva sociointeracionista abordada nos
Referenciais Municipais de Salvador. “Assim o projeto pedagógico Nossa Rede parte
do pressuposto de que a aprendizagem é sempre relacional [...], uma relação
intersubjetiva na qual os saberes são colocados em interação” (SALVADOR, 2017,
p. 21).
A interdisciplinaridade é outro aspecto que aparece com grande relevância
nos referenciais analisados. “Entendida como uma necessidade de superar a visão
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fragmentada de produção do conhecimento da humanidade” (ibdem, p. 25),
interdisciplinaridade é abordada como o sentido de promover a contínua e múltipla
relação entre as áreas do conhecimento.
“A característica básica da interdisciplinaridade é dada pela intensidade das
trocas entre os especialistas e pelo grau de integração real das disciplinas no interior
de um mesmo projeto de pesquisa" (JAPIASSU, 1994, p.74), é, portanto, uma
prática educacional que rompe com as ‘caixinhas’ disciplinares da abordagem
tradicional de educação.

Os campos de experiências constituem uma organização curricular
que defende a que a construção do conhecimento se dá de forma
integrada e articulada, de forma que os conhecimentos,
disponibilizados em vivências interativas e lúdicas, promovem a
apropriação de múltiplas aprendizagens. Ou seja, a organização
curricular por campos de experiências concretiza a ideia de que a
criança apreende o mundo com sua integralidade, não de forma
compartimentalizada, portanto, as vivências que ocorrem na escola
devem respeitar e potencializar esta forma. (SALVADOR, 2015, p.
59)
Propõe-se, portanto, um currículo que priorize a problematização e a
investigação em todas as áreas, com um trabalho coletivo que rompa
as fronteiras das várias áreas do conhecimento, ao tempo que
respeita a especificidade de cada área. Ou seja, com equilíbrio
necessário à integração, à articulação e ao entrelaçamento entre os
saberes de cada área e aprofundamento necessário a cada uma
delas em casa ano de ensino. (SALVADOR, 2017, p. 25)

A visão sobre currículo, ensino e aprendizagem baseia-se em concepções
abertas, rompe com a ideia compartimentalizada do conhecimento, instiga uma
abordagem integrada do saber, tendo como base a interdisciplinaridade. Todavia,
alguns desafios se impõem na prática e são colocados nos textos dos Referenciais.
O entendimento do conhecimento em sua complexidade seria o primeiro e maior
desafio da interdisciplinaridade que incidiria em uma mudança epistemológica e
metodológica pelas professoras na sua prática pedagógica.

Todavia, na prática, o maior desafio constitui-se em como quebrar
tais instâncias para poder entender o conhecimento em sua
complexidade, ou seja, de forma não estanque, o que requer dos(as)
professores(as) mudanças de cunho epistemológico e metodológico.
Tais mudanças, por sua vez, vão ao encontro dos desafios que
caracterizam a problemática da formação do professor polivalente,
isto é, daquele que irá trabalhar com os primeiros anos da
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escolaridade, pois nestes configura-se o desenvolvimento de todos
os estudos, sejam da língua portuguesa e da matemática, dos
conhecimentos do mundo físico e natural, da realidade social e
política (SALVADOR, 2017, 27).

A articulação dos conteúdos, das disciplinas ou áreas, como afirma
abordagem da autora, demanda uma formação na qual a professora reflita sobre a
Rede que se entrelaça na construção do conhecimento. Esta é uma mudança
epistêmica complexa, mudança na concepção de um saber estanque para um saber
que se dá na integralidade. Uma formação neste nível requer das professoras e
coordenadoras a efetivação de um trabalho coletivo, caracterizado por interrelacionamentos de conhecimentos e de indivíduos.
Quando

é

debatida

no

bojo

da

teoria

do

Ciclo

de

Política,

a

interdisciplinaridade é tratada como discurso e texto, “a defesa por mudanças
curriculares é legitimada pelo próprio discurso dos documentos oficiais” (LOPES;
MACEDO,

2011,

p.

267).

A

dimensão

interdisciplinar

perpassa

por

recontextualizações nos momentos da produção de textos que são lidos, relidos e
ressignificados dentro da escola.
O ciclo de política trata a interdisciplinaridade mais do que uma perspectiva de
conhecimento de forma integradora, e sim enquanto discurso e texto do currículo,
nos quais não se garante uma posição legitimada por todos que estão na escola, e
ainda que seja uma ideia fundante na maioria das propostas curriculares, “os
praticantes do currículo trazem histórias, experiências, valores e propósitos a partir
dos quais leem os textos políticos e isso também implica uma luta por hegemonizar
determinadas leituras” (LOPES; MACEDO, 2011, p. 259) que se impõem na arena
do contexto escolar.

Assim, se os textos não são determinados pelos autores, também
nem todas as leituras são possíveis, elas estão determinadas por
relações de poder que, no entanto, não são fixas. Nem
determinantes, nem obra de ficção, os textos políticos são vistos
como algo que restringe um “escopo de opções disponíveis em
decidir o que fazer” e que “definem resultados particulares” (BALL,
1994, p.19).

Assim também o é com os textos dos documentos curriculares da política em
estudo, eles demandam diretrizes e conteúdos para toda a Rede, mas não controlam
as leituras, tão pouco as leituras feitas pelos sujeitos da escola, pois cada sujeito
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pode restringir, ampliar, diversificar, mesclar, afirmar ou negar os textos curriculares
a partir de especificidades, processos de formação, relações, concepções e
escolhas. “Os textos políticos têm uma história representacional, mas não entram
num espaço institucional (e social) vazio, sendo recriados a cada leitura,” (LOPES e
MACEDO, 2011, p. 259), portanto, muito embora os referenciais sejam para
direcionar o projeto pedagógico de toda uma Rede, eles não podem controlá-los,
muito menos as leituras e interpretações sobre eles.
Mais que isso, contudo, a impossibilidade de controle dos sentidos
reside nas próprias características do texto, cuja função de controle é
dependente de uma interação com o leitor que só pode ser
conseguida em detrimento do próprio controle. Um texto não lido é
incapaz de controlar e um texto só é lido por um leitor que interage,
interfere no próprio texto e compartilha sentidos com ele. Para
controlar, portanto, o texto precisa abrir mão de pretensão de
controle absoluto (LOPES; MACEDO, 2011, p. 258).

Ademais, a pretensão de controle das leituras e interpretações de textos
políticos chega a ser utópica, especialmente pelas inferências, assimilações e
resistências de cada sujeito, que advém também da experiência e constituição
própria do ser, pois o texto político envolve, inclusive, trocas entre os mais diversos
autores, e muito embora “esses textos direcionem leituras possíveis, o controle sobre
elas é sempre parcial” (ibdem, p. 258), pois são atravessadas pela subjetividade, e
no caso dos textos sobre currículo, atravessadas também pela prática pedagógica.
A concepção de ensino, aprendizagem, currículo e muito fortemente sobre a
interdisciplinaridade delineada nos textos oficiais não levam em conta os
atravessamentos dados pelas leituras e interpretações feitas pelos sujeitos
envolvidos, apresentando-a de forma linear. Tal questão é reforçada pelo caráter
híbrido dos parâmetros que incorporam, ainda que defendam a interdisciplinaridade
como fundamento metodológico do projeto pedagógico, os textos vinculam e
apresentam os objetivos, expectativas e conteúdos de cada área do conhecimento.
Além do mais, os sentidos atribuídos por cada sujeito a esses textos oficiais se
configuram como peculiares, nem sempre são “sentidos passíveis de serem lidos em
textos de agências multilaterais que, muitas vezes, podem ser compreendidos como
sustentados por comunidades que atuam difundindo o sentido da política (LOPES;
MACEDO, 2011, p. 271), já que os textos que compõem os referenciais municipais
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fazem parte também de um produto encomendado a partir de acordos legais
firmados (contexto da influência) 39.

4.1.3 Visão de aluno

A Rede Municipal de Salvador abrange um atendimento de mais 150 mil
alunos, desde a educação infantil. A política de formação de Salvador os atinge
diretamente, pois dita quais são os conteúdos, a metodologia e as situações
didáticas para que possam desenvolver suas habilidades através da direta relação
com suas professoras e seus pares. Considerando-os também como sujeitos dessa
política, a figura abaixo mostra onde estão e quem são os alunos que integr am a
Rede e ‘participam’ dessa política.
Figura 5: Distribuição dos alunos da Rede de Salvador

Fonte: http://educacao.salvador.ba.gov.br/educacao-em-numeros

É pensando sobre as pessoas que estão envolvidas na política de formação
de Salvador que esses dados se apresentam. A atenção especial a eles é para abrir
um ponto de reflexão sobre o grande número de alunos para os quais as famílias

39

Conforme contratos nº 3034/2015 (1ª etapa), nº 367/2017 (2ª etapa) e nº 2558/2018 (3ª etapa),
disponíveis no site: http://www.transparencia.salvador.ba.gov.br , os referências foram escritos e
produzidos por instituições contratadas.
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não declaram cor, raça ou etnia. O que nos sugere uma emergência de políticas
educacionais afirmativas. Pois, “os efeitos das políticas também são sentidos dos
fatos sociais básicos da pobreza, da opressão e da desigualdade” (BALL, 2011, p
47).
As implicações trazidas pela política implementada abarcam em si muitas
questões, forças, movimentos e sujeitos. O aluno, dentre eles, constitui-se como um
dos principais, não só porque é quem está na ponta do processo, quem será o mais
atingido pela decisão, implementação e execução da política, mas principalmente,
porque é um sujeito cujo aprendizado e formação estão em processo. Além do mais,
as razões da política circulam também sobre ‘garantia’ dos direitos à educação de
qualidade para esses alunos.
Neste

movimento,

alunos/estudantes

é

a

também

visão

que

o

fundamentada

material
na

apresenta

vertente

sobre

construtivista

os
e

sociointeracionista. Algumas passagens abordam os estudos de Paulo Freire (1997;
1983) dos movimentos sociais e do pensamento crítico em defesa de uma educação
emancipatória e libertadora que entenda e respeite o aluno como sujeito que pensa,
produz e sabe. “Não entendendo os alunos como sujeitos dos processos de ensino e
aprendizagem, deixa-se o protagonismo dele minimizado a condição de objeto
receptor do conhecimento” (SALVADOR, 2017, p 20).
Os documentos Referenciais do Município apresentam uma visão de aluno
que rompe com visão ‘adultocêntrica’ de ensino, compreendendo que o aluno
aprende também fora da escola, é protagonista e aprende também com seus pares,
com suas famílias, em interação. Este aluno é colocado no lugar de aprendiz, mas
também como aquele que também ensina, que tem experiências e conhecimentos
prévios imprescindíveis para a vida escola.
A concepção de criança, como sujeito de direito, é adotada pela
Rede Municipal de Educação de salvador, que a considera como um
ser ativo, que produz cultura e constrói formas de interagir no mundo
a partir das suas relações diárias [...]. Independente de suas, a
imagem de criança que a Rede assume como norteadora é da
criança ativa, competente, investigativa, sensível. É esta imagem que
deve regular as ações pedagógicas e a maneira de interagir com as
crianças, visto que a forma como a vemos é um fato determinante na
definição da sua identidade, bem como do tipo de contexto
educacional que lhes são oferecidos (SALVADOR, 2015, p 21).
Observações realizadas sobre aprendizagem revelaram que os
alunos não apenas sabiam coisas não ensinadas pelo professor
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como também, que o conhecimento construído dependia do
repertório deles e da relação que mantinham com o mundo- o que
contrapunha totalmente a concepção dominante do aluno como ser
passivo a aprendizagem, surgia um novo paradigma: é possível
ensinar algo e aluno aprender outra coisa (SALVADOR, 2017, p 20).

De tal maneira, a visão apresentada sobre crianças/alunos afirma-os como
sujeitos históricos que constroem sentidos nas suas relações, experiências e
vivências, repleto de capacidade para interagir e interpretar o mundo quando sua
participação e opiniões são respeitadas. “Para garantir o direito de se expressar e
viver sua infância dentro das instituições, a criança deve ser centro do planejamento
curricular” (Idem, p. 27), oferecendo-lhe oportunidades e situações nas quais, a partir
da interação e intermediação de adultos, a criança possa se desenvolver na sua
integralidade.
Para garantir o seu desenvolvimento integral a criança precisa ter
seus direitos assegurados, dentre eles: brincadeiras; atenção
individual; ambiente aconchegante, seguro e estimulante; contato
com a natureza; higiene e saúde; alimentação sadia; desenvolver sua
curiosidade, imaginação e capacidade de expressão; proteção; afeto;
amizade; desenvolver sua identidade cultural, racial religiosa
(SALVADOR, 2017, p 27).

A garantia de uma educação pública, gratuita e de qualidade para os alunos
estão garantidos e bem delineados nos Referenciais Municipais e coadunam com
toda a legislação nacional que protege e regulamenta os direitos educacionais dos
alunos, dentre eles, o Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA (1990), A lei de
Diretrizes e Bases (1996) por exemplo.
Outro ponto que merece destaque aparece com grande relevância nos
referenciais e que delimita a visão de aluno-criança trazida pelos seus textos, é o
respeito à formação étnico racial desses sujeitos. Tanto o referencial da educação
infantil, como o do ensino fundamental apresentam premissas para fortalecer o
trabalho numa perspectiva da formação afirmativa e identitária dos alunos da Rede
pública de Salvador.
“A educação referente às relações étnicos-raciais representa uma política de
estratégia da educação municipal, o que implica uma agenda programática de ações
a serem desenvolvidas na escola” (SALVADOR, 2017, p. 17), baseados nas Leis
10.639/03 e 11645/08. A SMED possui no bojo da sua assessoria técnica um Núcleo
de Políticas Educacionais das Relações Étnico-Raciais (NUPER) que dá apoio e
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subsidia a escola na garantia de inclusão curricular e nas práticas pedagógicas em
relação a esta temática. Os documentos abordam:
O referencial multicultural e os princípios da diferença, da diversidade
e da interculturalidade subjazem os referenciais curriculares das
relações étnicos raciais e questionam a lógica da escola única e do
pensamento monorreferencial, no qual os conteúdos étnicos raciais
se limitavam a uma abordagem diretiva, conforme ocorreu num
primeiro momento da reforma do ensino no Brasil, quando o ideal de
formação se baseou, predominantemente, nas noções de
“democracia racial” advindas das propostas curriculares da época
(SALVADOR, 2017, p. 18).
Assim, é um referencial para a firmação da identidade racial como
um componente orientador do currículo das escolas públicas
municipais de Salvador, que atendem, majoritariamente, crianças
negras. Não se trata de mais um documento formal, mas de um
instrumento de trabalho docente que fortalece a luta pela redução da
imensa disparidade de acesso aos afrodescendentes ao sistema
educacional de qualidade (SALVADOR, 2015, p. 35).

Essa apresentação é interessante e destaca o perfil dos alunos da cidade de
Salvador e reforça a importância de um trabalho pedagógico pautado na afirmaç ão,
no respeito à diversidade. Elabora a importância que a escola tem nesse processo
como uma instituição que além de atender crianças, em sua maioria negras, é um
espaço de interação e de valorização das identidades dos sujeitos que a fazem.

4.1.4 Visão de professoras e coordenadoras

Antes de apresentar a visão que os Refrenciais Municipais trazem, é
interessante atentar o olhar para o corpo de professoras da Rede, intuindo refletir
que são essas profissionais que estão também na ponta da política de formação de
Salvador. Representá-las com o perfil abaixo diz muito sobre elas:
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Figura 6: Perfil das professoras da Rede

Fonte: http://educacao.salvador.ba.gov.br/educacao-em-numeros

Perceptível a densidade do grupo de professoras na capital soteropolitana,
em sua maioria mulheres que atuam no ensino fundamental. Essas professoras são,
em sua grande maioria, concursadas (cargos efetivos). Existem casos de contratos
em forma de REDA - Regime Especial de Direito Administrativo através de
processos seletivos simplificados e temporários. Essas profissionais têm jornada de
trabalho de 20 ou 40 horas semanais.
Dentre as atribuições das professoras da Rede Municipal, destacam-se:

Participar e desenvolver a proposta pedagógica da unidade
escolar;
•
Organizar e promover as atividades educativas, culturais,
recreativas, cívicas e de lazer, de forma individual e coletiva das
crianças em idade de creche, pré-escolar e alunos do 1º ao 5º do
Ensino Fundamental, visando o desenvolvimento cognitivo,
psicomotor, afetivo, psíquico e social;
•
Implementar metodologias que possibilitem aos alunos o
exercício da escolha, da descoberta, da cooperação e atividades
que os conduzam a construção gradativa dos seus conhecimentos e
a autonomia moral e social;
•
Planejar atividades que envolvam jogos, desenhos, pintura,
musica, dança, canto e outras modalidades de expressão e
comunicação visando criar experiências de aprendizagem que
valorizem as manifestações espontâneas e culturais dos alunos e
possibilitem o desenvolvimento da criatividade e novas formas de
reconhecimento para representação do seu mundo;
•
Realizar registro e acompanhamento da freqüência dos alunos;
•
Elaborar plano de aula, selecionando assunto e determinando
a metodologia;
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•
Ministrar aula das matérias que compõem as faixas de ensino
do 1º ao 5º ano, transmitindo os conteúdos de forma integrada e
compreensível;
•
Elaborar e aplicar testes, provas e outras metodologias usuais
de avaliação;
•
Elaborar boletins de controle e relatórios, observando o
comportamento e desempenho do aluno, para manter um registro
que permita dar informações e fazer avaliação do aluno e do
processo pedagógico;
• Exercer outras atividades correlatas (SALVADOR, 2014, p.10).

Nas atividades destacadas percebe-se uma diversidade de ações atribuídas
às professoras que vão desde a implementação de metodologias, registros,
acompanhamentos, avaliações, até participar da elaboração de documentos,
relatórios e monitoramento de aprendizagens.
Quanto à coordenadora pedagógica que, segundo o desenho da política, é um
formador em serviço. Na Rede, esta profissional ocupa cargo de provimento efetivo
(são apenas concursados) e as suas atribuições são:










Participar da elaboração e desenvolvimento da Proposta
Pedagógica da escola; planejar, organizar, acompanhar, avaliar e
executar o plano de coordenação Pedagógica da Rede escolar;
Supervisionar, planejar, controlar e avaliar o processo ensino
aprendizagem;
Desenvolver estudos e pesquisas sobre currículo, métodos,
técnicas e instrumentos de avaliação do rendimento escolar com
vistas à melhoria da qualidade do ensino;
Supervisionar a aplicação de currículos, planos e programas na
unidade de ensino;
Orientar o corpo docente no desenvolvimento de suas
potencialidades profissionais; assessorando pedagogicamente e
incentivando a articulação e integração da escola com a
comunidade;
Participar de programas de recuperação dos alunos;
Participar as reuniões do conselho de classe;
Exercer outras atribuições correlatas (SALVADOR, 2014, p.10).

Fácil perceber que a coordenadora pedagógica abarca um leque de funções
dentro de uma unidade de ensino que vão desde o acompanhamento da
aprendizagem dos alunos até a supervisão das atividades docentes, planos,
atividades. Por outro lado não constam nesses mesmos documentos muitas outras
tarefas exercidas por essas profissionais dentro das unidades: acompanhamentos
de frequências, atendimento às famílias, preenchimento de sistemas, por exemplo.
Não se encontra no bojo das atribuições do coordenador, explicitamente, a
formação continuada em serviço, muito embora esta seja uma função correlata ao
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cargo. Com a implementação da reserva de carga horária 40, como já mencionado,
essas coordenadoras atendem suas professoras de forma individual nos seus
tempos de planejamento.
Os Referenciais Municipais de Salvador (2015-2017) quando abordam a visão
sobre as professoras e coordenadoras da Rede coloca-as como principais
referências e com singular importância no processo de ensino e aprendizagem. Por
outro lado, existe uma tentativa de apresentar um ‘perfil’ para estas profissionais,
propondo características prévias necessárias para se constituir como ‘boas
professoras ou coordenadoras’, por vezes, compilando saberes específicos, a saber:
- Capacidade de escuta: Uma das formas mais potentes de conhecer
crianças é escutando-as de forma sensível e atenta [...];
- O saber lúdico resulta de uma constelação de experiências de vida
do professor e determina a presença de brincadeiras em sua prática;
- A sensibilidade estética, que significa estar familiarizado e
comprometido com o belo [...] (SALVADOR, 2015, p. 18-19).

Este excerto das narrativas dos documentos trata especialmente das
professoras e coordenadoras da educação infantil e aborda três grandes saberes:
escuta sensível, ludicidade e olhar sensível. Estes saberes têm relação para além da
formação profissional, estão ligados às construções próprias da vida, acesso ao
mundo artístico, lúdico, estético, além do mais suscita questões importantes como
condições de trabalho e condições materiais das escolas para a garantia de
trabalhos sugeridos a partir desses saberes.
Quando se volta o olhar para o ensino fundamental, o parâmetro não muda
substancialmente: “Faz-se necessário um professor interessado em escutar, que
valorize o que vem da turma e formule bons problemas” (SALVADOR, 2017, p. 20).
Mais uma vez, imperativamente, é apresentado o que é necessário, o que é preciso
saber, fazer, interessar-se, ou seja, um perfil desejado.
Em outro excerto sinaliza que “o professor precisa abrir espaço para a turma
resolver problemas, tomar decisões e debater os diferentes modos de pensar e
reformular” (idem, p. 22). Durante todo o documento é perceptível afirmações do que
a professora e a coordenadora precisam fazer para ter uma boa prática pedagógica
e transformar o ensino e aprendizagem dos alunos.

40

Reserva a fração mínima de 1/3 da carga horária das professoras da educação básica para
dedicação às atividades extraclasse.
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O que chama a atenção, primeiramente, nos documentos oficiais em relação a
visão que apresentam sobre as professoras e coordenadoras, é a linguagem
utilizada, um tanto como receita, como comando ou ensinamento, utilizam-se de
verbos no imperativo: precisa, deve, é necessário...
O estabelecimento deste ‘perfil necessário’, no qual as professoras e
coordenadoras precisam apresentar denominadas habilidades ou saberes, implica
uma reflexão necessária sobre identidade profissional, sobre o que traz a política
nos seus textos que incidem numa fabricação dessa identidade profissional,
colocando-os, por vezes, como meros executores dessa política.
Clara e fortemente indutora, a política de formação do Município de Salvador
nos seus textos oficiais, apresenta, do ponto de vista da prática e do lugar que as
professoras

e

coordenadoras

ocupam

são

aspectos

questionáveis,

pois

concordando com Nóvoa (1991), é perceptível uma prolongada tutela estatal sobre o
professorado, “entendido como um corpo profissional sem capacidade de gerar
autonomamente, os saberes e os princípios deontológicos de referência: uns e
outros têm que lhe ser impostos do exterior, o que acentua a subordinação da
profissão docente” (p. 28). Penso que tomar os saberes dos sujeitos como referência
é um exercício urgente para educação básica soteropolitana.
Com a centralização dos estudos e práticas de formação na pessoa
do professor, busca-se abordar a constituição do trabalho docente
levando-se em conta os diferentes aspectos de sua história: pessoal,
profissional e organizacional, percebendo-se uma tomada de
consciência que nos leva a reconhecer os saberes construídos pelos
professores, no seu fazer pedagógico diário, o que não acontecia
anteriormente nos modelos de formação de professores. Novos
conceitos para a compreensão do trabalho docente surgiram com os
estudos educacionais, cujas abordagens de pesquisa passaram a
reconhecer o professor como sujeito, trazendo à tona a necessidade
de se investigarem os saberes de referência dos professores sobre
suas próprias ações e pensamentos caracterizando-os, inclusive,
como sujeitos de um saber e de um fazer inerentes à profissão
(SOUZA, 2007, p. 69).

Reflito, assim como o autor, sobre a necessidade de tomar os saberes
profissionais, considerando os percursos pessoal e profissional e ainda a urgência
de levar seus próprios saberes e experiências como possibilidade formadora e
referência para reflexão sobre ações e trabalho no cotidiano escolar.
Considerando a teoria do Ciclo de Política, quando analiso a visão sobre
professoras e coordenadoras apresentadas nesses referenciais, compreendo que,
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aparentemente, a política é algo que é feito para as pessoas, existe quem
implementa e existe quem executa, necessariamente nesta ordem.
Visivelmente, os documentos inferem, inclusive, nos critérios de seleção e
escolha dos conteúdos. Considerando que a aprendizagem requer tempo para
pensar, rever, trocar e refazer, os documentos propõem para a organização dos
conteúdos, alguns procedimentos necessários pelas professoras e coordenadoras
da Rede:
 Conhecimento prévio dos alunos;
 Continuidade do trabalho durante o ano e na sequência dos anos
de escolarização;
 A diversidade do trabalho durante o ano e na sequência dos anos
de escolarização;
 Os tempos de aproximação, aprofundamento e manutenção do
trabalho durante o ano e na sequência dos anos de escolarização
 O movimento metodogológico;
 A progressão dos conteúdos de acordo com a sua complexidade;
 O desenvolvimento progressivo da autonomia (SALVADOR, 2017,
p. 29).

Na tentativa de organização linear para a Rede, os documentos tentam
reconceitualizar a exposição e consideração dos conteúdos que circulam e se filiam
à visão sociointeracionista de ensino e colocam as professoras como mediadoras
que trabalham de forma progressiva com a autonomia dos alunos e respeitam as
complexidades dos conteúdos dentro dos anos de escolarização e nas suas
sequências.
Nessa conjuntura, professoras e coordenadoras precisariam apresentar uma
série de habilidades e conhecimentos acerca da corrente teórica e conceitual
adotada pela Rede e registrada nos seus documentos oficiais: trabalhar com
sequências didáticas de forma interdisciplinar, conhecer as

aprendizagens

esperadas, critérios e seleção de conteúdos, compreender os procedimentos e
objetivos, ter clareza das concepções das áreas do conhecimento, entender a
avaliação como atividade contínua e formativa dos alunos, dentre outros.
Percebe-se que nos Referenciais Municipais está desenhado um imperativo
sobre a organização e direcionamento do trabalho docente, induzindo o que
Popkewitz (2001) chama de ‘racionalização da pedagogia’. “A ideia de que a razão é
racional, hierárquica e taxionômica envolve um tipo específico de normallização das
tarefas do professor” (p. 84), como que se fosse necessário receitar procedimentos e
práticas ideais.
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O conhecimento da receita de ensino faz referências às tecnologias
de manejo de classes e do conhecimento experiencial do cotidiano
através do qual o professor organiza e controla a instrução. O valor
do conhecimento da receita do ensino é continuamente reiterado nas
distinções entre “teoria” e “prática”, assim como nas ideias de
“relevância” e dos “exemplos [...]” ( POPKEWITZ, 2001, p. 88- grifos
do autor).

O autor aponta os efeitos normatizadores da prática docente como uma
superposição de discursos oficiais que tentam incorporar e uniformizar formas de
organização de classes, de conteúdos e de currículo, restando à esses profissionais
a execução de procedimentos, programas e projetos.
Muito embora o valor da sabedoria da prática (POPKEWITZ, 2010) esteja
presente nos referenciais, a racionalização da prática é um aspecto a ser
questionado, pois “as receitas e as práticas de ensino colocam alguns limites ao que
é aceitável, “normal” e razoável na classe, bem como ao que é inaceitável , anormal
e não-razoável no ensino” (Idem, p. 90).
Dessa maneira, registra-se nuances de normalização da prática das
professoras e coordenadoras presentes nos Referenciais, a partir de descrições de
perfis prévios e habilidades ou conhecimentos necessários para que o projeto
pedagógico obtenha sucesso e eficácia, minizando a sabedoria da prática.
A prática da sabedoria e o conhecimento da receita ao mesmo
tempo, neutralizam, naturalizam e normalizam as distinções sociais e
políticas incorporadas, na aprendizagem, na realizaçao e na infância.
Embora o discurso da aprendizagem esteja ligado a um contexto
cultural e histórico específico, é apresentado como se fossse
universal- ou, em outras palavras, é desprovido de valor histórico”
(POPKEWITZ, 2010, p. 103).

A tentativa de ‘universalizar’ ou normalizar a prática docente de todos os
profissionais da educação, descaracteriza a função humana e social presente no ato
educativo, deslegtima o caráter social e histórico que a educação e o ensino
necessitam priorizar, fere a ideia de contextualização, da cultura e da autonomia
instrínseca ao fazer pedagógico.
A questao da fabricação de identidade das professoras/coordenadoras forjada
à luz da implementação

de política e discursos a partir de textos oficiais e

normativos, o que Lawn (2001) chama de ‘governação’ das professoras e a atribui
como um dos problemas de identidade profissionnal na contemporaneidade:
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[...]uma nova identidade genérica está a ser construída em torno da
ideia de atitudes. Sem a atitude correta não pode existir o efeito
correto. A substituição do conceito de qualidade, no anterior critério,
pelo de atitude constitui uma alteração significativa. Hoje em dia, o
professor tem de ter as atitudes adequadas, que são então
traduzidas por competências. Por exemplo, tem de ser capaz de
trabalhar em equipe, de estar motivado e de ser responsável. Um
discurso baseado nas competências disfarça a “obrigatoriedade” do
professor ter práticas consonantes com a identidade; entusiasmo,
trabalho em equipe, colegialidade são requisitos da identidade que
devem ser mostrados e monitorizados [...] (LAWN, 2001, p.128,129).

Esse disfarce do discurso da obrigatoriedade se dá, nos textos oficiais,
imbricados por um elenco de habilidadees necessárias e atitudes adequadas que os
professoras/coordenadoras precisam ter. A produção dessa identidade genérica nos
discurso da política implica que “a obrigação do professor é a de produzir o melhor
sistema educativo do mundo” (Idem, p.

129), que também é monitorada por

sistemas que tentam controlar a profissão docente.
Essa nova forma de produção da identidade profissional está presente nos
Referenciais Municipais de Salvador (2015, 2017) analisados enquanto textos da
política de formação não neutros, pois tentam a partir de um discurso
homogeinizante que revelam que ‘boas professoras e coordenadoras’ precisam ter
perfis “disciplinados, obedientes, motivados, responsáveis e sociais ” ( LAWN, 2001,
p.129), e ainda que tenham habilidades e conhecimentos específicos para uma
prática pedagógica ‘eficiente’.

4.1.5. Concepção de formação
A análise da concepção de formação contida nos textos dos Referenciais
Municipais (2015; 2017) se configura como um exercício de particular importância
para este trabalho, não só por ser o seu próprio objeto de pesquisa, mas também
por se apresentar como principal fundamento da política estudada.
A formação é apresentada como mola mestra em todo o texto dos
Referenciais, tanto na educação infantil, quando no ensino fundamental. Tratam,
especialmente, sobre o conceito de formação continuada, e é a partir dele que
problematizo e analiso a política.
Primeiro, os documentos reconhecem a formação continuada como direito das
professoras, o que é de suma importância em se tratando de um texto que rege toda
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uma Rede. Apresentam autores referenciais, como Canário (1998), Imbernón (2010,
2011) e Nóvoa (2009) para conceituar a formação continuada.
A formação continuada é parte do desenvolvimento profissional e
reconhecida como um direito das/os professoras/es. Segundo os
Referenciais para Formação de Professores (1999), este tipo
formação é considerado “inerentes a profissão” e não com ação
compensatória, visto que a natureza da profissão exige constantes
reconstruções, bem como um permanente exercício de reflexão.
Compreende-se que é preciso substituir a “lógica de reciclagem” pela
“logica da recursividade” (CANÁRIO 1998), pois não se trata de partir
das lacunas da formação, mas das possibilidades que os professores
trazem a partir das suas experiências e de reflexão sobre suas
práticas (SALVADOR, 2015, p. 21).

Muito interessante perceber a presença e/ou defesa da lógica da recursividade
ligada ao conceito de formação nos Referenciais. Sabe-se que a recursividade tem
assento na Teoria da Complexidade tendo como precursor Morin (2009, 2011) que
apresenta a necessidade de ruptura dos preceitos e paradigmas tradicionais de
educação e ensino. Nesta teoria, o autor analisa a complexidade de ensinar e
aprender, fazendo religações de saberes e sentidos. Para tanto, a formação de
professoras também se apresenta como exercício coletivo, no qual existe a
necessidade de superar a compartimentalização e o entendimento fragmentado
sobre conhecimento.
Na complexidade, as contradições e as incertezas são defendidas como
formas desafiadoras do pensamento, essa apreensão vem embasada em perceber e
compreender bem as coisas, dada toda a complicação e multiplicidade da realidade
(MORIN, 2011), a complexidade não pode ser contemplada nas ideias simplistas,
tampouco reducionistas.
[...] na lógica recursiva, sabe-se muito bem que o adquirido no
conhecimento das partes volta-se sobre o todo. O que se aprende
sobre as qualidades emergentes do todo, tudo que não existe sem
organização volta-se sobre as partes. Então pode-se enriquecer o
conhecimento das partes pelo todo e do todo pelas partes, num
mesmo movimento produtor de conhecimentos (MORIN, 2011).

No que tange à formação, a lógica recursiva é encarada da mesma forma,
compreende-se que a partir de um todo completo para um todo em partes, transpõese o pensamento reducionista e fragmentado em busca de uma formação que
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considere o contexto, o global, o multidimensional e o completo para compreensão e
transformação da realidade local.
Voltando aos Referenciais Municipais, além da recursividade, outro conceito
que chama a atenção é o defendido por Nóvoa (2009), especialmente o que diz
respeito às dimensões de formação.
Segundo Nóvoa (2009, p.15) a formação abarca três dimensões: a
pessoal, a profissional e a organizacional. Esse tripé merece especial
atenção na formulação e implementação de programas de formação
continuada na Rede Municipal de Salvador (SALVADOR, 2015, p.
21).

Nesta passagem merece destaque o próprio conceito que se apresenta como
um tripé imprescindível. No documento, a ideia de formação se estrutura como um
projeto coletivo para estimular e sustentar os processos formativos individuais, ao
tempo que “a formação continuada
desenvolvimento

profissional,

é um componente que promove

apresenta-se

como

estratégia

fundante

o

para

realização do projeto pedagógico institucional” (Ibdem, p. 23).
A tríade defendida por Nóvoa (2009) é tida como aporte teórico dos textos dos
referenciais, e embora situem a formação pessoal, as experiências e a necessidade
de formação dentro das escolas, os documentos apresentam certo perfil profissional
que deve ser alcançado com a própria formação em serviço, como foi abordado no
item anterior.
Os textos analisados, produzidos e escritos por instituições contratadas
apresentam, além do elaborado conceito de formação continuada, a forma como a
mesma deve acontecer:
Assim, o processo formativo deve acontecer de forma continua e
sistemática, a partir de uma política pública municipal e de programas
de formação, que pressuponham a articulação entre a Secretaria de
Educação e as instituições para que seja implementada a cadeia de
formação, haja vista os diferentes papéis, funções e práticas
formativas de equipe técnica, coordenadores pedagógicos e diretores
escolares (SALVADOR, 2015, p. 21).

A cadeia de formação apresentada no texto diz respeito ao próprio desenho
de formação (contido na figura 4) na qual os institutos formam a equipe técnica e a
dupla gestora (diretoras e coordenadoras) e estes devem replicar dentro das
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unidades escolares. Importante dizer que estes mesmos institutos que ‘ofertam’ a
formação são produtores/escritores dos referencias municipais.
A garantia dessa cadeia formativa se configura como um dos maiores desafios
da política de formação, o que se daria no contexto da prática, pois demandam
leitura e releituras diversas pelos sujeitos.
Como textos políticos de ação, as “respostas a esses textos tem
consequências reais” (Ball, Bowe e Gold, 1992. p. 21),
experienciadas no contexto da prática “a arena a qual foi
endereçada” (p.21). Ball (1994) ressalta, no entanto, que essa
transposição não é linear, como nos modelos hierarquizados da
política, na medida em que as políticas confrontam outras realidades
e outras políticas circulam no contexto da prática. Apesar do tom
realista que, por vezes, assume esse contexto, sua análise e
empreendida no âmbito da política como texto [...] (LOPES;
MACEDO, 2011, p. 259).

Pensar na arena em que o texto da política de formação se materializa é uma
análise necessária, pois essa transposição perpassam outras tantas realidades,
contextos e pessoas, pensando sobre que tipos de pessoas e “vozes” habitam na
análise de textos políticos (BALL, 2011, p. 47), mas também na estrutura da escola,
suas condições físicas e materiais, sua composição de pessoal, tecnologias e
espaços para garantir a formação delimitada pelos textos.
Aqui se impõe uma questão de grande importância que se aprofunda no
contexto da prática, mas que demostra o ciclo contínuo da política, essa questão se
refere às condições reais que as escolas têm para implementação e execução dos
programas de formação previstos nos textos da política.
As questões estruturais são pontos de análises importantes, pois o desenho
da política demanda uma organização material e humana para que a formação
aconteça dentro das unidades: genericamente, a formação continuada se dá para
um professor, enquanto outro fica com sua turma em aulas do currículo diversificado,
por isso para que este encontro entre professora e coordenadora aconteça, é
necessário sala, computador, pauta definida, dentre outros materiais, como se todas
as escolas tivessem a mesma realidade e linearidade na distribuição de professoras
e coordenadoras, inclusive.
Registra-se ausência de profissionais em escolas da Rede, registra-se
questões materiais para implementação dessa política, escolas adaptadas,
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estruturas precárias e recursos escassos, muito embora a essa questão esteja
presente nos referenciais.
“É essencial que os profissionais tenham condições de trabalho
garantidas por parte da Rede [...] é fundamental que os professores
recebam os apoios necessários ao exercício da sua função, tanto do
ponto de vista estrutural - com espaços adequados e materiais
disponíveis, como organizacional, como um ambiente que promova
boas relações e estimule a aprendizagem permanente” (SALVADOR,
2015 p. 19 e 21).

Os Referenciais baseiam-se em leis nacionais como a LBD que colocam a
formação continuada como obrigação dos poderes públicos, bem como a sua
garantia estrutural e organizacional. Aqui assenta-se uma questão prática e muito
importante: a garantia de condições mínimas para o trabalho de formação que deve
ser, segundo os textos da política, garantida nos atendimentos individuais às
professoras pelas coordenadoras.
Assim, o conceito de formação apresentado, embora coadune em muitos
aspectos com a visão de que a formação precisa ser mola mestra de uma prática
educativa reflexiva e tridimensional, é fácil perceber um discurso que tenta
homogeneizar e normatizar o trabalho e a identidade das professoras e
coordenadoras.
Portanto, reafirmo o conceito de formação tratado e defendido nesta pesquisa
que considera que a pesquisa e a reflexividade andam juntas, são denominações
diferentes apenas, mas apresentam a mesma defesa: professora que pesquisa e
reflete sobre sua prática a partir da sua experiência que, por si, é formadora, pois os
sujeitos se reconhecem, apropriam-se e formam-se no devir cotidiano. Os trabalhos
de Souza (2004, 2006, 2010, 2014) traduzem as vertentes e conceito de formação
deste estudo:
A primeira vertente considera uma concepção de formação centrada
na ação educativa e menos no processo de formação,
compreendendo-a como aprendizagem de competências e de
conhecimentos, a qual se assenta na racionalidade técnica. A
segunda amplia a concepção e entende a formação como um
processo de aprendizagem e conhecimento; e a última, compreende
a formação como centrada no sujeito [...]. Em síntese, a formação
tem se desenvolvido e caminhado em duas concepções de natureza
diferente. Uma, centrada racionalidade técnica e na tônica das ações
de formação com base na heteroformação – engenharia e tecnologia
de formação – e a outra, centrada no sujeito e na historicidade, nas
subjetividades nas experiências construídas ao longo da vida e no
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processo de formação e autoformação, denominada de abordagem
existencial da formação (SOUZA, 2010, p. 165- Grifos do autor).

De tal maneira, percebo a formação numa ótica experiencial e existencial,
trazendo o sujeito como construtor-produtor que vai refletindo e se conscientizando a
partir do entendimento do seu processo de vida-formação e das suas experiências
formadoras, rompendo com a ideia da formação enquanto racionalidade técnica que
está centrada numa abordagem pragmática sobre competências e tecnologias
educacionais.
É a partir desse pensamento e defesa que sigo para o contexto da prática,
analisando e compreendendo as narrativas dos sujeitos da experiência que saem
dos bastidores para narrar sobre seus processos de formação-profissão, suas visões
e relações sobre política de formação de Salvador.
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V. BASTIDORES DO COTIDIANO:
contexto da prática

Atrás das cortinas
O universo interior das pessoas se esvai
Enquanto você, na primeira fila
Assiste tudo
Aplaude
Sorri
Mas não nota.

(Murilo Moliterno, 2003)
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5.1. Lampejos de Experiências

As escritas narrativas, que consolidam o contexto da prática, trazidas neste
capítulo são, pois, a compreensão do mundo da ação “de suas estruturas
inteligíveis, de seus recursos simbólicos e de seu caráter temporal” (RICOUER,
2012a, p. 97). Assim, os lampejos de experiências são as vozes, as narrativas, as
falas dos sujeitos da experiência, “numa tentativa não só de compreendê-las, mas
também de valorizá-las” (VICENTINI; GALLEGO, 2018, p. 470).
Na teoria sociológica do Ciclo de Política, o contexto da prática ocupa lugar
de destaque por analisar como a implementação de políticas é um processo
complexo, pois a tradução em ação envolve processos criativos e “não são
simplesmente ideacionais ou ideológicos, elas também são muito materiais” (BALL
et al., 2006, p. 14). Isso representa dizer que a dimensão prática da política
comporta desde a dimensão ideológica à material ou de ação.
“É com diversas e complexas maneiras pelas quais conjuntos de políticas
educacionais “fazem sentido”, são mediadas e batalhadas e, às vezes, ignoradas
ou, em outras palavras, colocadas em ação nas escolas” (idem, p. 14) que este
capítulo se preocupa, além de tentar compreender como a política se encaixa numa
conjuntura geral e no trabalho das professoras e coordenadoras.
O ensino é definido dentro de regimes de políticas e os discursos de
políticas que apontam praticantes como profissionais - pelo menos
em certa medida - por meio da linguagem do currículo e pedagógica
e por intermédio das possibilidades subjetivas que a relação com o
conhecimento e como a aprendizagem em políticas torna possível.
O que nos referimos como política é mais geralmente o que é mais
recente e mais imediato, mas há uma história de outras políticas,
outras linguagens e outras subjetividades, um arquivo discursivo em
que, pelo menos algumas vezes, os professores podem manifestarse sobre e contra a política [...] (BALL et al., 2016, p. 18).

Como praticantes da política, professoras e coordenadoras apresentam
histórias, experiências e subjetividades e é aí que o elo entre o ciclo de política e a
pesquisa narrativa se concretiza a partir do momento em que a política é colocada
em ação, mas é permeada pela experiência e o sentido que os atores envolvidos
oferecem a ela, considerando que “colocar a política em prática é um processo
criativo, sofisticado e complexo” (BALL et al., 2016, p.21).
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Em seu livro intitulado “como as escolas fazem as polític as”, Ball et al. (2016)
fazem uma pesquisa minuciosa com quatro escolas da Inglaterra (Atwood, George
Eliot, Wesley e Campion) e sintetizam como professoras e alunos fazem essas
escolas a partir das suas experiências e que os aspectos materiais, interpretativos e
discursivos constituem o trabalho com as políticas dentro dessas unidades de
ensino
Nesse trabalho, os autores abordam, especialmente, o contexto da prática
para ampliar a discussão sobre atuação de política a partir da reflexão de como as
escolas selecionam, implementam e compreendem as políticas que chegam. Uma
das conclusões da pesquisa é que a escola é o centro de atuação das políticas que
muito embora essas políticas sejam automáticas e generalizadas, cada escola
utiliza mecanismos e dispositivos que configuram um “conjunto de práticas
incorporadas”, apresentando múltiplas camadas e processos distintos.
A pesquisa reconhece ainda as dificuldades e os desafios que a
implementação e a interpretação da política trazem para as escolas enquanto
contexto da prática, considerando reformas e políticas educacionais do ‘Governo
Central’.

As

escolas

pesquisadas

apresentam

limites,

potencialidades

e

capacidades diferentes que interferem diretamente na atuação das políticas.

As escolas têm de tomar decisões cuidadosas e, às vezes,
dolorosas sobre suas prioridades de políticas que se assentam. A
atuação de políticas é infletida por conjuntos conflitantes de valores
e éticas, mas talvez, supreendentemente, certamente surpreendente
para nós, há uma carência de falar sobre valores em nossos dados.
Valores sociais e princípios de justiça sociais são nada menos do
que componentes óbvios do processo político (BALL et al., 2016, p.
23).

O que os autores abordam diz sobre o que é contido ou conflituoso na
atuação de políticas nas escolas que são denominadas como ‘implementação não
criativa’ e ‘implementação performativa’ e que levam em conta valores éticos e de
justiça como artefatos da ação política.
Enfim, o estudo demonstra uma potente investigação internacional sobre
atuação de políticas nas escolas e serve como lamparina para este capítulo em
especial, não só pela sua vigilância epistemológica, mas também por ser uma
produção que toma como referência a teoria sociológica utilizada nesta pesquisa.
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Então, o contexto da prática na teoria do Ciclo de Política é conceituado
como um processo que, além de complexo, é permeado por crenças, valores,
criatividade, relações de poder, experimentações, negações, lacunas, orientações e
condições diversas.
Na prática, as políticas são frequentemente obscuras, algumas
vezes inexequíveis, mas podem ser, mesmo assim, poderosos
instrumentos de retórica, ou seja, formas de falar sobre o mundo,
caminhos da mudança de que pensamos sobre o que fazemos
(BALL, MAINARDES, 2011, p. 13).

É neste contexto de que a prática é o cenário onde se coloc a a visão de
mundo e educação, onde se aponta as necessidades de mudanças, onde se
apresentam silenciamentos e negações que o elo com a pesquisa narrativa e com
método (auto)biográfico se consolida.
Diante disso, este capítulo volta-se para o lugar da prática e para os sujeitos
da prática da política, refere-se à interpretação dada por esses sujeitos à política de
formação de Salvador-BA, tentando de forma compreensiva trazer o que os
protagonistas sentem e vivem nas suas práticas e experiências.
Apostar nas escritas narrativas enquanto dispositivo principal insere esta
pesquisa na singularidade da abordagem sobre narrativas de formação (JOSSO,
2004), apoiada nos princípios da pesquisa (auto)biográfica por permitirem que,
baseados na experiência, os sujeitos organizem seus relatos orais ou escritos, “
configurando-se também como uma prática reflexiva das experiências, através da
auto análise empreendida enquanto dispositivos de investigação e formação”
(SOUZA, 2014, p.153), permitindo, ainda, resgastes, sentidos e dimensões outras
que atribuem sentido à vida-formação dos atores que narram.
Ainda segundo Souza (2006), “as narrativas de formação como um
movimento de investigação-formação, seja na formação inicial ou continuada de
professores/professoras ou em pesquisas centradas nas memórias e autobiografias
de professores” (p. 137), tem se alargado metodologicamente, permitindo a
inserção de estudos mais aprofundados, inclusive sobre política e refletindo a
fecundidade e potência das narrativas nesses estudos.
Ferraroti (1988) trata as escritas narrativas como materiais biográficos
primários e é a partir desta perspectiva que serão abordadas aqui, pois “se torna
instrumento sociológico que parece poder vir a assegurar esta mediação do ato à
estrutura, de uma história individual à história social” (FERRAROTTI, 1988, p. 20), e
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a partir dele, “o ato de lembrar e narrar possibilita ao ator reconstruir experiências,
refletir sobre dispositivos e criar espaços para uma compreensão da própria prática”
(SOUZA, 2014, p. 168).
As narrativas de formação são trazidas por Souza (2014) como contribuição
para superar a perspectiva de formação pautada na racionalidade técnica, única e
modal, porque “demarcam um espaço onde o sujeito, ao selecionar aspectos da sua
existência e tratá-los através da perspectiva oral e escrita” (p. 170), revelam
processos de conhecimentos, trajetórias e reflexões sobre si, sobre o outro, sobre a
profissão e o mundo.
Catani et al., (2007) refletem que as narrativas de formação possibilitam ao
sujeito “um processo de escrever sua própria história a partir do núcleo da formação
que se especifica em eixos ligados a aspectos específicos da experiência intelectual
e escolar” (p. 22) que contribuem para ressignificação de trajetórias de formação e
podem fazer com que esses sujeitos refigurem suas práticas, suas concepções,
formas de condução e ensino.
Falar das próprias experiências formadoras é, pois, de certa
maneira, contar a si mesmo a própria história, com suas qualidades
especiais e socioculturais, o valor que se atribui ao que é vivido, na
continuidade temporal ao nosso ser psicossomático. Contudo, é
também um modo de dizermos que, neste continuum temporal,
algumas vivências têm uma intensidade que se impõe à nossa
consciência e delas extrairemos as informações úteis às nossas
transações conosco próprias e/com nosso ambiente humano e
natural (JOSSO, 2004, p.48).

O caráter experiencial das narrativas de formação constitui, concordando com
a autora, um valor singular no qual o sujeito estabelece ligações, conexões e
memórias a partir do resgate, da consciência e exposição pela narrativa oral ou
escrita.
Debruçar-me, ler, analisar as escritas narrativas me possibilitou, assim como
aborda

Souza

(2014),

compreensões

e

deslocamentos,

possibilidades

autoformativas e um olhar singular sobre a vida, a formação e as dimensões que
me constituem como a pessoa-profissional que pesquisa com pessoas, com
histórias e percursos também singulares externados nas suas narrativas.
“Olhar sobre si, revelar-se, apresentar-se, autorizar-se” (SOUZA, 2014, p.
175), insere os sujeitos desta pesquisa em um processo de interiorização e
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exteriozação (JOSSO, 2004) que demarca suas singularidades no percurso de
formação-profissão, as quais elaboram, permeadas pelas suas subjetividades, as
suas escritas narrativas.
Na análise interpretativa compreensiva 41 das escritas narrativas, busco tecer
uma interrelação dialética entre o ser, o mundo e os outros (ou no mundo e com os
outros). A interpretação leva, assim, ao conhecimento indireto da existência, pois
“[...] o texto é interpretado para compreender a existência que o próprio texto
expressa e fixa [...]. Existir é ser interpretado [...]” (RICOEUR, 1991, p.15).
No processo de análise das escritas narrativas de formação, segui o proposto
por Souza (2014) que organiza a análise compreensiva-interpretativa em três
tempos:
O Tempo I centra-se na organização e leitura das narrativas, tendo
em vista a construção do perfil do grupo pesquisado, para, em
seguida avançar na leitura cruzada, a fim de apreender marcas
singulares, regularidades e irregularidades do conjunto das histórias
de vida-formação.
No que se refere ao Tempo II - Leitura temática ou unidades de
análise temática/descritiva -, cabe destacar que o mesmo vincula-se
às leituras cruzadas (Tempo I), tendo em vista a construção do perfil
biográfico do grupo pesquisado e a possibilidade de apreensão de
regularidades, irregularidades, particularidades e subjetividades de
cada história individualmente e do conjunto das narrativas do grupo,
mediante a organização temática e agrupamento de unidades de
análise que possibilitam a compreensão-interpretação do texto
narrativo, através do seu universo de significados e significantes.
O Tempo III – análise interpretativa-compreensiva – vincula-se ao
processo de análise, desde o seu início, visto que exige leituras e
releituras individuais e em seu conjunto do corpus das narrativas,
recorrendo aos agrupamentos das unidades de análise temática e/ou
ao conjunto das narrativas e das fontes utilizadas (SOUZA, 2014, p.
43-46).

As análises, com base nessa perspectiva fenomenológica de interpretação,
como indica o autor, não prevê que o pesquisador se volte para o fenômeno para
descrevê-lo e não explicá-lo. Consiste num cruzamento de leituras, releituras e
apreensões por organizações temáticas num cuidado epistemológico com as
narrativas e suas fontes.

41

Baseados na teoria, pensamento e convicção de Paul Ricoeur (1991, 1994, 1995, 1997) penso que
não há compreensão e, consequentemente, interpretação sem mediação. A mediação é condição de
possibilidade da compreensão e da interpretação. Por isso esse tipo de análise se caracteriza pelo
diálogo constante, atento e vivo, aberto e crítico.
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Inclino-me num exercício minucioso de tentar apreender e compreender, a
partir das narrativas, as visões, os sentidos e as experiências destes sujeitos com a
política de formação. Entendendo já o seu caráter inconcluso ou de qualquer
pretensão normatizadora de verdade absoluta, essa análise compreensiva fala dos
significados construídos pelos sujeitos nos seus percursos de formação-profissão e
das suas experiências.
As escritas narrativas empreendidas por esses sujeitos singulares seguiram
em três eixos temáticos principais e complementares, recordando suas memórias,
trajetos, peculiaridades inerentes às narrativas de formação, as quais nomeio
‘Lampejos de Experiências’ e organizadas nos seguintes eixos temáticos: I:
Identificação, formação inicial e ingresso na Rede Municipal de Salvador; II: Política
de formação da Rede: percepções e sentidos; III: Política de formação
experienciada na prática pedagógica cotidiana.

Figura 7: Eixos das escritas de formação:

LAMPEJOS DE
EXPERIÊNCIAS

EIXO TEMÁTICO I:
Identificação, formação
inicial e ingresso na
rede municipal de
Salvador;

EIXO TEMÁTICO II:
Política de formação
da Rede: percepções
e sentidos;

EIXO TEMÁTICO III:
Política de formação
experienciada na
prática pedagógica
cotidiana

Fonte: Produção da Autora, 2021.

A Organização das escritas de formação está alicerçada no pressuposto da
narrativa como atividade formadora, centrados na escrita de si, no reconhecimento
de si, a partir da experiência dos sujeitos da pesquisa.
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Em síntese, todas são pedagogas. Alice Campos é a profissional com menos
tempo de carreira (5 anos) e Creuza Nunes a que tem mais tempo de profissão (43
anos). A inserção na Rede de Salvador de todas se deu através de concurso.
Saindo dos bastidores, as colaboradoras desta pesquisa são quatro
coordenadoras 42 pedagógicas, um coordenador pedagógico e cinco professoras da
Rede Municipal de Salvador e, dadas as suas trajetórias singulares, os apresento:

QUADRO 4: Perfil Biográfico dos Colaboradores
Perfil biográfico- profissional dos sujeitos colaboradores 43
Nome

Sexo

Idade

Auto
Declaração

Profissão

Tipo
de
vinculação

Tempo de
profissão

44

1
2
3

4
5
6
7

8
9
10

Alice
Campos 45
Clairton
Quintela
Creuza
Nunes

F

Dalva
Simone
Lucinéia
Santos
Maria das
Graças
Maria de
Fátima
Dorneles
Maria
Morais 46
Niclécia
Ferreira
Tatiana
Maria

F

M
F

F
F
F

F
F
F

40
anos
59
anos
63
anos

Parda

Professora

Concursada

5 anos

Branco

Coordenador
Pedagógico
Professora

Concursado

36 anos

Concursada

43 anos

60
anos
55
anos
72
anos
47
anos

Branca

Coordenadora
Pedagógica
Professora
Pedagógica
Coordenadora
Pedagógica
Coordenadora
Pedagógica

Concursada

25 anos

Concursada

19 anos

Concursada

30 anos

Concursada

10 anos

37
anos
48
anos
51
anos

Preta

Professora

Concursada

15 anos

Parda

Professora

Concursada

20 anos

Parda

Coordenadora
Pedagógica

Concursada

22 anos

Parda

Branca
Branca
Branca

Fonte: Elaboração da Autora, 2021.

42

Opto pela escrita no feminino durante a minha escrita (professoras e coordenadoras) primeiro por
uma posição política, de identidade e não subalternidade das mulheres à profissão da qual são
maioria. Segundo pelo próprio perfil dos sujeitos da pesquisa, que são majoritariamente mulheres.
Porém nas citações diretas e indiretas mantenho o masculino genérico (professores e coordenadores)
por questões de vigilância ética e respeito autoral.
43
Com exceção de Alice Campo e Maria Moraes, os nomes dos demais sujeitos da pesquisa referemse às suas identidades verdadeiras através de autorização pelo Termo de Cessão, em anexo.
44
Quesitos Raça-cor utilizados pelo IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
45
Nome fictício. Colaboradora não autorizou utilização do seu nome verdadeiro.
46
Nome fictício. Colaboradora não autorizou utilização do seu nome verdadeiro.
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5.2. O que narram as professoras e coordenadoras?

5.2.1. Identificação, formação inicial e ingresso na Rede Municipal de Salvador

As histórias dos sujeitos da pesquisa na iniciação da profissão docente
revelam que “ao narrar-se, a pessoa parte dos sentidos, significados e
representações que são estabelecidos à experiência” (SOUZA, 2014, p. 174), o que
potencializa o elo entre o contexto da prática e as narrativas de formação.
Apresento-lhes Alice Campos 47 que é a colaboradora com menos tempo de
profissão frente aos demais sujeitos da pesquisa, mas sua inserção instiga algumas
reflexões, pois apresenta experiências em outras redes.
Conclui o curso de pedagogia em 2003, no município de Santa
Barbara - BA, através do Projeto UNEB 2000, que em parceria com a
Prefeitura Municipal garantia formação em nível superior a
professores em exercício. Trabalhei por 10 anos na Rede Municipal
de Santa Bárbara atuando na educação infantil. Prestei concurso
para Prefeitura de Salvador em 2010. Fui convocada no final de
2014, a posse aconteceu em 25 de setembro de 2015. Assim,
completando, esse mês, 5 anos de Rede municipal de Salvador.
Ingressei inicialmente em escola de ensino fundamental, de 1° ao 5°
ano, no ano de 2016 fui lotada na unidade escolar onde atuo (Alice
Campos, Lampejos de Experiências, Eixo 1, 2020).

Na narrativa sobre iniciação na profissão de Alice já percebo a potência da
escrita de formação, ao rememorar as instituições formadoras e as experiências
anteriores, Alice remonta um percurso que a trouxe para a Rede de Salvador. Do
seu lugar, a colaboradora sinaliza a formação inicial oferecida por instituição de
ensino superior (Projeto UNEB 2000) 48, Programa de ampliação da graduação de
professoras no Estado da Bahia.
O Coordenador Clairton Quintela apresenta sua forma muito singular de
inserção na profissão. Com 36 anos de carreira toma o ensino público como projeto
47

Nome fictício.
Programa REDE UNEB 2000 é como ficou conhecido o Programa Intensivo de Graduação desenvolvido pela
UNEB desde 1998, em parceria com as prefeituras municipais de várias regiões do Estado da Bahia.
O desenvolvimento deste Programa se dá através de convênios com as referidas prefeituras, onde é oferecido
o Curso de Pedagogia para professoras em exercício da rede municipal de ensino. (Disponível em:
https://portal.uneb.br/prograd/programas-especiais/. Acessado em 12 de março de 2021).
48
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de vida para a melhoria da educação, compreendendo as complexidades dos
processos de mudanças.
Ingressei na Rede em 2011. Durante anos me dediquei ao ensino
privado, tendo atuado em 1o, 2o e 3o graus. Venho para a educação
pública já como parte de um plano de dedicar parte da minha vida
contribuindo com a melhoria da escola pública, que na época deixava
muito a desejar no que tange a qualidade. Meu primeiro ano no
sistema público foi de difícil adaptação. Cheguei com vontade de
contribuir e propor mudanças. Demorou um tempo, mas percebi a
complexidade que envolve qualquer processo de transformação na
Rede (Clairton Quintela, Lampejos de Experiências, Eixo 1, 2020).

O excerto da narrativa de Clairton já o coloca no lugar do profissional que se
constituiu com o tempo e com o devir. A partir da sua vontade de contribuição e
mudança, ele tece, em si, características da formação como continuidade, como
processos de tempo e de vida. Clairton se “redescobre como ser aprendente e
reinventa-se” (PASSEGI, 2010, p. 115) num movimento de descobertas e
transformações.
Creuza Nunes apresenta-se com seus longos 43 anos de profissão, sua
também longa experiência formativa. Em sua narrativa, encontro uma progressão
experienciada por muitas professoras: do extinto magistério ao curso de pósgraduação, passando por treinamentos, aperfeiçoamentos e projetos diversos.
Creuza apresenta em sua narrativa um encadeamento do tempo (RICOUER, 2012)
no qual cada acontecimento recebe um lugar diferente. “O tipo de tecedura entre
retenção e relembrança que descrevemos permite, com efeito, juntá-las em único
percurso temporal” (p. 60). A professora faz isso com maestria:
Iniciei a vida docente ainda como aluna do curso de Magistério,
antigo segundo grau, à época numa escola rural: em um turno
estudava e no outro trabalhava, em 1977. Em 1978 conclui o
segundo grau, ainda nesse ano foi implantado um projeto para escola
Polivalente de Camacan (Fundamental ll). Podia participar todos que
tivessem segundo grau completo e os concluintes daquele ano. E fui
uma delas. Nesse período, a escola polivalente estava em falta de
muitos professores e surgiu o projeto para preencher a carência
desses profissionais. Neste curso escolhi a área de Educação Física
para receber o treinamento, concluindo com êxito.
Neste mesmo ano fiz vestibular e comecei a estudar em janeiro de
1979. Paralelo à faculdade fiz um curso para realização do concurso
público sendo aprovada e contratada em maio de 1980.
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Terminando o curso de Pedagogia em 1983. Em 1985, já em
Salvador, relato abaixo minhas formações:
-Em 1999 - Pós-graduação em Metodologia do Ensino Superior;
-Em 2003 - Pós-graduação “Lato Sensu”;
-Em 2004 - Programa de Enriquecimento Instrumental (Curso de
Modificabilidade Cognitiva);
-Também neste ano concomitante ao estado ingressei na Prefeitura
Municipal de Salvador;
-Em 201 0- Curso de Formação e Continuada, de Educação
Emocional, do programa “Amigos do Zippy”;
-Em 2013- PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade
Certa);
- Entre outros: Aymará, Institutos Chapada (Instituto Chapada de
Educação e Pesquisa - ICEP), Nossa Rede, Avante, Pracatum,
Instituto Airton Senna. (Creuza Nunes, Lampejos de Experiências,
Eixo 1, 2020)

Souza (2014) afirma que “as narrativas ganham sentido e potencializam-se
como processo de formação porque tem na experiência sua base existencial”
(p.159), e assim é a narrativa de Creuza, sua experiência é a base da sua
existência profissional, seu percurso de profissão-formação retoma um projeto dado
ao longo da sua vida a partir das suas experiências que vão desde os cursos iniciais
à formação continuada. “A organização e a construção da narrativa em si colocam o
sujeito em contato com suas experiências formadoras, as quais são perspectivadas
a partir daquilo cada um viveu e vive, das simbolizações e subjetivações
construídas ao longo da vida” (idem, p.160).
Creuza já aponta algumas experiências com políticas de formação em
Salvador, passadas e atuais, demonstrando que tem pleno conhecimento das
mesmas e trazendo, cronologicamente, suas passagens.
Na mesma perspectiva, a narrativa de iniciação do processo de formação da
colaboradora Dalva Simone suscita, já no início, a possibilidade de reflexão que a
narrativa de formação trouxe para ela a partir das suas experiências formadoras:
Falar sobre as experiências vividas na prática cotidiana da escola é
uma das possibilidades de reflexão sobre o trabalho desenvolvido. O
registro de percepções, as descobertas, os aspectos que deram certo
ou não durante o percurso, tudo isso vem à tona e permite pensar
sobre o que se fez, o que se faz, o que não se pôde fazer e
principalmente o que se pode melhorar. É com essa reflexão que
inicio o presente relato enquanto Coordenadora Pedagógica da Rede
Municipal de ensino há 13 anos. O curso de Pedagogia representou
para mim, a alternativa mais viável para continuar os estudos dentre
os cursos oferecidos na época, pois se apresentava como o menos
concorrido, visto que tinha que trabalhar, estudar e cuidar dos filhos,
não sobrando muito tempo para os estudos, portanto o que me levou
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a escolher pedagogia inicialmente não foi a descoberta de uma
vocação e sim a necessidade de um querer ser, na busca por uma
oportunidade e independência aliada ao exercício da maternidade.
Ingressei na Escola Municipal Carlo Novarese em fevereiro de 2003
como prestadora de serviço enquanto funcionária da Organização de
Auxílio Fraterno (OAF), Instituição não governamental sem fins
lucrativos que tem por objetivo atender crianças e jovens em situação
de risco pessoal e social. Nessa época a OAF era parceira da
Secretaria Municipal de Educação (SMEC) e a minha função
primordial era a de articular, integrar e implementar uma proposta
pedagógica que se configurava como “Projeto Ciranda da
Investigação” (OAF) com o documento “Escola, Arte e Alegria, ”
(SMEC) que trazia a intenção de sintonizar o ensino municipal com a
vocação e identidade da população de Salvador (Dalva Simone,
Lampejos de Experiências, Eixo 1, 2020).

É desse lugar da experiência e das trajetórias formativas que a narrativa de
Dalva revela o valor do caminhar singular que cada sujeito apresenta na sua
profissão-formação e é exatamente aqui que se apresenta um dos sentidos da
escrita reflexiva quando o sujeito pode produzir conhecimento sobre si (SOUZA,
2007), sobres os outros e sobre o cotidiano, refletindo sua identidade e seu lugar
enquanto pessoa-profissional.
Exercendo a função de coordenadora há 13 anos, Dalva descreve com muita
propriedade e leveza como o seu percurso se desenhou. Apresenta-se como uma
profissional que compreende o sentido reflexivo da sua contribuição, já trazendo
neste eixo algumas experiências com políticas de formação municipais anteriores e
sinalizando o papel que desempenhou em cada uma.
O projeto “Ciranda da Investigação” trazia como referenciais
curriculares a Arte, o Trabalho, as Tecnologias, a Ciência e a
Filosofia favorecendo às crianças e os jovens construir e disseminar
conhecimentos mediante o caminho da investigação, da pesquisa,
dos princípios filosóficos e científicos. Em julho de 2007 me efetivei
funcionária pública da Rede Municipal através de concurso público e
continuei na mesma escola que já atuava como Coordenadora
Pedagógica pela OAF. Neste período o plano de formação para os
professores contemplava as concepções de aprendizagem e
alfabetização, leitura e produção de texto, bem como os eixos da
proposta: Arte, Trabalho e Investigação. As formações realizadas
pela Rede eram desenvolvidas pela Coordenadoria de Ensino e
Apoio Pedagógico- CENAP e o Centro de Estudos e Assessoria
Pedagógica – CEAP em parceria com um consultor e coordenação
geral da OAF. Nesse modelo, o grande desafio da minha atuação
era capacitar professores na perspectiva da articulação e integração
dos eixos das duas propostas (OAF/SMEC) dando significados e
sentidos à práxis pedagógica utilizando como metodologia a
elaboração e implementação de projetos de pesquisa
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(interdisciplinares) compartilhados e socializados através de várias
linguagens, (artes visuais, capoeira, música, ciência, tecnologia etc.)
(Dalva Simone, Lampejos de Experiências, Eixo 1, 2020).

Dalva Simone, formada incialmente em Pedagogia, passa por alguns projetos
e instituições que, pela sua narrativa, foram tecendo a profissional que se formou e
forma as escolas, organizações e as experiências vividas nesses lugares articulam
conhecimentos, práticas e encadeamentos rememorados através da escrita
narrativa, entrelaçando-se “entre os tempos do presente e do passado, o que
passou responde ao que se vivencia no momento presente” (NÓVOA, 2010, p. 112)
e expressa seu saber experiencial.
Lucinéia Santos, professora, dispensa apresentação, a sua escrita narrativa
fala por si:
Fiz a minha inscrição no concurso para professor da Rede Municipal
porque tinha o diploma de magistério, pois a minha primeira
graduação superior é na área de comunicação social. Se não me
engano, este foi o último concurso, em que foi permitido o diploma de
magistério para ingresso na área. Por insistência da minha mãe, que
também era professora, fiz a minha inscrição no concurso. Confesso
que trabalhar em educação não estava nos meus planos, mas estava
desempregada e sem perspectivas de atuar na minha área de
formação. O resultado é que passei no concurso! Fui admitida em
fevereiro de 2001. Ao ser convocada, fiz uma formação nas
dependências de uma universidade particular, no bairro da
Federação. Em seguida, fui encaminhada para realizar um “mini
estágio” de observação em uma sala de uma escola no bairro de São
Cristovão. Foi uma experiência marcante! Lembro-me, claramente,
do esforço da professora em manter os alunos sentados para que ela
pudesse realizar as atividades planejadas. Conclui o estágio com
dedicação e responsabilidade como sempre faço com tudo a que me
proponho a fazer. Compareci à SMEC (Secretaria Municipal de
Educação e cultura) para a escolha da escola onde iria trabalhar em
regime de 20 horas. Acabei sendo encaminhada para outra
instituição, pois a que havia escolhido não tinha vaga.
Dois anos depois, ampliei a carga horária para 40 horas por motivo
salarial (Lucinéia Santos, Lampejos de Experiências, Eixo 1, 2020).

A narrativa de formação inicial da Professora Lucinéia chama a atenção para a
forma como ela coloca os “porquês das suas escolhas, das atitudes diante das
situações vividas na formação inicial” (SILVA, 2013, p. 92). As lembranças, as
vivências iniciais da profissão explicitam e figuram o sentido que a história da
colaboradora traz. E ela continua:
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Minhas primeiras experiências em sala de aula foram no Colégio de
Educação Básica - CEB II (alfabetização) e em uma turma de
aceleração, com distorção de idade/série. Nesta última turma, tive
uma experiência inesquecível e desafiadora. Mesmo sentindo-me
insegura, peguei o material do programa de aceleração e iniciei o
meu trabalho.
Desde o primeiro dia de aula tive consciência do desafio que eu teria
pela frente como professora, pois eu não tinha nenhuma experiência
anterior em sala de aula para que eu pudesse iniciar o meu trabalho.
Quando conclui o curso de magistério no interior eu fui morar em
Salvador para fazer cursinho pré-vestibular. Eu nunca havia
trabalhado com educação. Fui aprendendo a ser professora com os
meus erros e acertos, com a convivência e troca de experiências com
os colegas de profissão e com os meus próprios alunos. Em 2013
obtive a graduação em pedagogia pela UFBA (Universidade Federal
da Bahia) através do PARFOR (Programa Nacional de Formação de
Professores da Educação Básica). A formação superior me
proporcionou novos conhecimentos. Conheci Vygotsky, Wallon e
outros tantos estudiosos. Os conhecimentos obtidos na academia
foram fundamentais para a melhoria da minha prática pedagógica. O
conhecimento e as experiências vividas em sala de aula têm me
possibilitado ser mais reflexiva e crítica em relação a minha prática
pedagógica (Lucinéia Santos, Lampejos de Experiências, Eixo 1,
2020).

Nesta escrita, Lucinéia traduz a importância da experiência inicial da sala de
aula, fala da sua insegurança, das trocas, da inexperiência, da convivência com
colegas, do amadurecimento da prática pedagógica como aspectos constitutivos do
‘vir a ser’ uma professora mais reflexiva e crítica. O olhar de Lucinéia para o ‘erro’ é
também elemento constitutivo da sua profissão, bem como os acertos e a sua
relação com os alunos, reflete uma compreensão de que o principio fundamental da
ação educativa está na possibilidade de seguir aprendendo, como narra a seguir:
Foi assim que eu fui me tornando professora. Acho que, como
professora, nunca vou chegar a ser um “desenho” em sua forma final.
Serei sempre um arcabouço, pois estou sempre me refazendo,
desmanchando, construindo... uma aprendiz de professora.
Considero que essa incompletude faz parte do ofício de ser
professora, pois não existe receita pronta para a arte de ensinar
(Lucinéia Santos, Lampejos de Experiências, Eixo 1, 2020).

Quando Lucinéia escreve “fui me tornando professora” e “nunca vou chegar a
ser um desenho final” recordo-me, imediatamente, do pensamento de Josso (2007)
quando afirma que “a invenção de si pressupõe imaginável e possível um projeto de
si, o que implica conquista progressiva e sempre em vir-a-ser de uma autonomia de
ação, de uma autonomia de pensamento, de uma autonomia em nossas escolhas
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de vida e em nosso modo de vida” (p. 436). Esta narrativa revela a subjetividade e a
particularidade do percurso inicial dessa professora, bem como a sua escolha em
“vir-a-ser” no exercício cotidiano na sua profissão.
Apresentando-lhes agora Maria da Graças, cuja vida profissional e a escrita
narrativa emocionam de maneira ímpar, dada a singularidade na forma de escrever,
um tanto mais romântica e emotiva. Maria das Graças apresenta logo de início o
seu viés familiar na influência para escolha da profissão, resgatando Dominicé
(2010) ao considerar que “a educação é assim feita de momento que só adquirem
sentido na história de uma vida” (p. 199).
Cresci num ambiente alfabetizador: Minha mãe era professora,
engajada na profissão, comprometida e, afetivamente, amorosa.
Meu pai apresentou-me a Literatura de Cordel. Minha avó materna
me ensinava com os provérbios e as fábulas, também, com o
exemplo do amor aos animais e ao meio ambiente. Um dos tios
maternos me presenteava com livros de Contos de Fadas. O
simbólico predominava nas brincadeiras de roda, de boneca, jogos,
festa escolar e religiosa, que se complementavam, juntos a educação
familiar. Acredito, hoje, que arquivei no meu inconsciente pessoal,
essa vivência da infância, deixando-a eclodir à consciência, durante a
vida profissional. Considero-a, portanto, o marco inicial da minha
formação e de escolha da profissão. Assim os passos foram dados!
(Maria Das Graças, Lampejos de Experiências, Eixo 1, 2020)

Ao narrar sobre sua inserção familiar em um ambiente de leitura e literatura,
brincadeiras e mundo simbólico, Maria das Graças vai revisitando suas memórias e
traduzindo-se. É possível perceber que a narrativa “remete o sujeito a observar-se,
numa dimensão genealógica, como um processo de recuperação do eu, e a
memória narrativa marca um olhar sobre si em diferentes espaços e tempos”
(SOUZA, 2006, p. 102), encadeando num processo de reflexividade que faz parte da
sua história pessoa.
Maria das Graças continua sua narrativa, falando sobre sua inserção na
profissão docente e, mais uma vez, a formação inicial em magistério aparece. A
colaboradora vai, pouco a pouco, tecendo recordações-referências (JOSSO, 2004)
do seu processo de vida-formação.
Conclui o Magistério e ingressei na Faculdade de Educação da
UFBA. Da Faculdade ao Mercado de Trabalho, percorri vários
segmentos de ensino, no particular e no público, atuando, ainda,
como professora autônoma e de crianças com dificuldade de
aprendizagem, alfabetizando crianças e adultos, até que uma
oportunidade que considero ímpar se concretizou em minha vida: fui
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contratada por uma escola particular, de ensino fundamental I, cuja
proposta pedagógica era de vanguarda para a época. A luz surgiu! A
formação e a experiência caminhavam na mesma direção. No final
dos anos 80 tive o privilégio de conhecer e experienciar, em outro
espaço institucional, a inclusão das crianças ditas especiais, no
ensino regular. Estava na função de Coordenadora Pedagógica e
professora da alfabetização, numa escola de Educação Infantil.
Nesse percurso ampliei minha formação com cursos de
especialização
e
pós-graduação:
Psicopedagogia
Clínica,
Psicomotricidade Relacional, Programa de Enriquecimento
Instrumental, Literatura Infantil e Educação, Neuropsicologia dos
Processos Cognitivos da Aprendizagem e outros afins. A busca de
novos conhecimentos me impulsionava a participar de congressos,
palestras, seminários, cursos, consultoria. A formação clínica, a
experiência escolar e clínica, os grupos de estudos, os cursos, a
vivência no chão da escola, também, a inclusão de crianças
especiais no ensino regular me conduziram a crença de que todos
somos capazes de aprender. A ponte para a Escola Pública
Municipal. Um amigo fez a ponte... Resisti para me inscrever no
concurso público até que um dia fomos juntos e me inscrevi (Maria
Das Graças, Lampejos de Experiências, Eixo 1, 2020).

A memória de Maria das Graças traz detalhes e recordações numa potência
reflexiva muito singular, onde a mesma se apropria e compreende as práticas vividas
no seu processo formativo, a formação clínica, as vivências e grupos de estudo, bem
como seu início de trabalho na escola pública, trazendo o registro do tempo para a
sua escrita. Deslocando-se, Maria das Graças faz uma relação entre “tempo e
memória que possibilitam conexões com as lembranças e os esquecimentos de si,
dos lugares, das pessoas, da família, da escola e das dimensões existenciais do
sujeito narrador” (SOUZA, 2006, p. 103).
Aqui estou desde 2007, Coordenadora Pedagógica da Rede
Municipal de Ensino, com o mesmo compromisso de sempre,
enfrentando desafios e conflitos de muitas ordens, mas construindo
novos saberes com escuta e olhares mais refinados, mais sensíveis.
A formação é contínua, em cursos ministrados pela Rede de Ensino
Municipal, como também, conclui uma pós-graduação em “Educação
Inclusiva e Diversidade” e continuo sendo autodidata, transformadora
de possibilidades, transgressora (responsável). Em resumo,
experienciei sala de aula, coordenação pedagógica, gestão escolar,
clínica psicopedagógica, e entendi que “só ensina quem aprende” e
que “a formação do professor (e a do coordenador pedagógico) tem o
mesmo suporte teórico que a aprendizagem dos alunos. Isto é, o da
continuidade perene da atividade de aprender, para os humanos.”
(GROSSI,1992). Com humildade, perseverança e confiança acredito
que esse é o caminho, que fiz com os meus passos, pois esse é o
“sentido” da minha vida, o meu talento e, continuo caminhante, na
concretização do “propósito” que é a realização de uma educação de
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qualidade para todos. Concluo a minha reflexão com Mendes (1994),
“ora sou ensinante, ora sou aprendente, circulando neste espaço
transicional, com minhas dúvidas e incertezas na busca incessante
da plenitude inatingível da prática profissional” (Maria Das Graças,
Lampejos de Experiências, Eixo 1, 2020).

A narrativa de formação de Maria das Graças, além de muito sensível, é
permeada por sentidos, inspirações e aspirações, múltiplas significações do vivido.
Olhando para traz e projetando-se para frente, a Coordenadora “reflete sobre seu
projeto pessoal de vida e de profissão, sobretudo sobre o que concerne à
construção da profissionalidade, uma vez que falar de si é ser” (CUNHA e RIOS,
2013, p. 80), indo e vindo, imergindo em si, vivendo e revivendo, colocando a
memória do seu processo formativo e inserção na Rede de Salvador.
Maria

de

Fátima

Dorneles,

coordenadora

pedagógica,

apresenta-se

considerando também uma relação entre memória e tempo. Ingressou na profissão
pelo, já extinto, magistério, formou-se em pedagogia, vindo do interior da Bahia e
assumiu o concurso para coordenadora na Rede de Salvador, como aborda na sua
escrita:
Sou graduada em Pedagogia - Habilitação em Magistério das
Matérias Pedagógicas e Escola Empresa (2003) pela Universidade
do Estado da Bahia - UNEB. Além disso, possuo pós-graduação
(Lato Sensu) em Metodologia e Prática do Ensino Superior (2004);
Psicopedagogia (2005) ambos pela Faculdade de Ciências
Educacionais (FACE) e Educação Pobreza e Desigualdade Social
(2017) pela Universidade Federal da Bahia - UFBA. No que concerne
a minha experiência de ingresso no magistério, o mesmo ocorreu em
2004, um ano depois de concluir o curso de pedagogia, onde por dois
anos atuei como professora do Ensino Fundamental II e em seguida
assumi o Projeto Rede UNEB 2000 atuando como professoraorientadora, ambos no Município de Ituberá-BA. Nos anos de 2005 e
2006 atuei como Secretária de Educação, também no município de
Ituberá-BA. Quanto ao meu ingresso na Rede Municipal de Salvador,
o mesmo ocorreu em 2012, quando fui convocada a assumir a
função de Coordenadora Pedagógica, aprovada em concurso público
no ano de 2010 (Maria de Fátima, Lampejos de Experiências, Eixo 1,
2020).

Percebo neste lampejo de Maria de Fátima o forte traço que a autonarração
permite: “a narrativa inscreve-se em inúmeros lugares que são referenciais de
sentidos, a qual articula-se com relações pessoas, sociais, familiares, de pertença”
(SOUZA, 2014, p. 185). É interessante perceber como Fátima descreve suas
experiências, os lugares e instituições, e seu ingresso na educação.
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Apreendo que Maria de Fátima apresenta uma “narrativa cronológica,
aparentemente factual e uma narrativa que dá interpretação articulando entre si
experiências no tempo e em contextos diferentes” (idem, p. 89), uma necessidade
de localização no tempo para resgatar a memória formativa.
A afirmativa inicial na apresentação de Maria Moraes 49 já caracteriza muito
forte e singularmente sua escrita:

Sempre disse que seria professora, fiz o ensino médio normal e
depois cursei um ano de magistério. Comecei a trabalhar em uma
escola da rede particular e logo que me formei ingressei no ensino
superior, em uma faculdade da rede particular, cursando Licenciatura
Plena em Pedagogia. Durante o percurso de formação superior fiz
estágios na Rede Municipal de Salvador e aquele mundo me
encantou, soube onde queria esta. Então no ano que me formei
pedagoga foi lançado o concurso para professor do munícipio de
Salvador, fiz e fui aprovada, assim começou a minha jornada árdua,
porém esperançosa e cheia de significado que o trabalho na Rede
me propõe. Onde tenho oportunidade de fazer a diferença, mediar a
construção de aprendizagens e plantar semente de autoestima na
vida de muitos indivíduos, tornando-os assim sujeitos de sua própria
história (Maria Moraes, Lampejos de Experiências, Eixo 1, 2020).

Maria Moraes traz nesta narrativa de apresentação o encantamento pela
educação, seus estímulos e prazeres em trabalhar com a Rede Municipal de
Salvador. Vejo que a forma como Maria se apresenta fala das suas itinerâncias que
se insere em um processo dinâmico, trajetória inicial e perspectiva de trabalho que
ela apresenta como ‘árduo’, mas esperançoso. A mediação de aprendizagem que
ela aborda na sua escrita também demarca uma forma própria de fazer e ser na
profissão.
Niclécia Gama carrega no corpo, na alma e na sua escrita características
singulares de uma professora de educação infantil apaixonada e apaixonante.
Não nasci professora, tampouco tornei-me professora por não
ter outras oportunidades. Numa tarde, em 1998, quando ainda
trabalhava na Coelba e ensinava aos meus colegas como utilizar
um novo sistema informatizado e novos computadores, um deles
disse: “- você seria uma excelente professora! Vai abrir concurso,
faça!”. Eu havia feito Magistério no interior e havia feito estágio à
noite, com jovens e adultos, mas também era Técnica em
contabilidade e trabalhava em um banco desde os 14 anos, como
contratada. Pensei muito sobre o assunto e algumas semanas
depois a prefeitura Municipal de Salvador abriu concurso para o
49

Nome fictício.
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Magistério. Eu ainda não tinha nível superior, ainda assim, mesmo
depois das provas de títulos, fiquei em 13º lugar e assumi, em
2000, uma turma de jovens e adultos, à noite, numa das periferias
mais perigosas da cidade: O Brongo, na região do IAPI.
Lá conheci as realidades mais diversas: de jovens que queriam
fugir do tráfico, a senhoras que gostariam de se alfabetizar para ler
a Bíblia. Sempre acreditei que o bom professor deveria oportunizar
aos estudantes da escola pública condições equivalentes aos que
frequentam as escolas particulares. Permaneci na EJA por dois
anos e logo fui convidada para ser coordenadora da escola e
assumir uma turma no diurno. Assim, pedi demissão da empresa e
fui ser professora-coordenadora até 2002, quando a prefeitura
ofereceu cursos de formação em nível superior, para se adequar à
LDB. Ingressei nas Faculdades Jorge Amado e formei-me
Professora. Nesse período já estava tomada pela Educação e me
especializei em psicopedagogia. Em 2006 fui eleita com outras
colegas para compor a gestão da Escola Municipal Abrigo Filhos
do Povo, na Liberdade e participei do processo seletivo para a
especialização em gestão no IFBA, porque sempre gostei de
conhecer o terreno no qual estou pisando (Niclécia Gama,
Lampejos de Experiências, Eixo 1, 2020).

Apresentando e revelando sua vida, sua profissão e sua formação, Niclécia
descortina sua trajetória de uma forma muito peculiar a partir de uma reinvenção
de si (CATANI, 2006) estabelecendo relações com o vivido que evidenciam a sua
vida pedagógica e seu percurso formativo.
Um detalhe na narrativa de Niclécia revela o seu movimento de não ‘nascer
pronta’, não ser uma professora cujo projeto é finito, acabado. Na sua escrita, a
professora se mostra autora da sua própria caminhada “ao pensar na sua
existencialidade” (JOSSO, 2004, p. 60), colocando-se como protagonista da sua
autoformação, escolhe a contação de história e a educação infantil para campo e
desenvolvimento da sua profissão.
Quando sai da gestão escolar para retornar à sala de aula,
resolvi que queria estar no segmento creche, o qual havia estado
apenas como gestora. Parte desse alumbramento de retorno, deveuse ao fato de sempre ter concebido as crianças c omo sujeitos
pensantes, atores e autores de suas vidas, de suas escolhas. Meu
percurso formativo, apesar de haver participado de formações
continuadas ofertadas pela Rede Municipal de Salvador, foi marcado
pela autoformação (self-study). Assim, tornei-me também uma
professora contadora de histórias, que me ampliou as possibilidades
de trazer as narrativas das tradições orais como cantigas, cordéis,
causos, como também os textos literários escritos para suas aulas.
Continuo o meu percurso pessoal e profissional cursando o Mestrado
em educação e Contemporaneidade na UNEB e nesse processo
minha formação ganhou novas nuances, novas cores, novos jeitos de
pensar e conceber a infância e a form ação docente como ela de
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fato deve ser compreendida, em toda a sua multiplicidade de
linguagens e expressões, tecendo com uma nova trama: a dos
conhecimentos adquiridos, outros ressignificados e de tantos outros
a adquirir. Mas como dizê-lo, sem recorrer às palavras do Nequinho
(como era conhecido o poeta Manoel de Barros)? “No que o homem
se torne coisal, corrompem-se nele os veios comuns do
entendimento. Um subtexto se aloja. Instala-se uma agramaticalidade
quase insana, que empoema o sentido das palavras. Aflora uma
linguagem de defloramentos, um inauguramento de falas. Coisa tão
velha como andar a pé. Esses vareios do dizer” (BARROS, 1990).
Nos “vareios” do dizer, complementados com os dizeres tão
poéticos e significativos da professora Lícia Beltrão (FACED/UFBA),
que “ninguém diz o que diz sem ter chão social” e é a práxis
pedagógica permeada contação de histórias, a leitura e a literatura
o chão social que me apoia, me integra e me traduz como sujeito
e como profissional em busca constante de saberes (Niclécia Gama,
Lampejos de Experiências, Eixo 1, 2020).

“Tornar-se professora”, “professora contadora de histórias”. Reside nestas
falas a singularidade de Niclécia, através dos espaços e experiências, ela narra uma
prática vivenciada no devir. Destaca sua incompletude, suas reticências, suas
descobertas a partir de investimentos próprios em formação quando da sua inserção
na Rede municipal de Salvador, bem como na pós-graduação onde tece relações
entre infância e formação, utilizando referências acadêmicas e poéticas para
sublinhar seu processo formativo perene. Os dizeres elaborados por Niclécia trazem
os elementos constitutivos da sua subjetividade e do modo como a tessitura da sua
formação-profissão é única e singular.
Delory-Momberger (2012) afirma que as escritas de formação implicadas são
“propícias ao desenvolvimento de uma atitude de reflexividade quanto à sua
trajetória e às suas práticas, e para que percebam coerências tanto pessoais como
profissionais no exercício do ofício”. Na apresentação de Niclécia percebo sua
implicação e sua reflexividade sobre suas práticas e sobre sua profissão.
Apresento-vos, por fim, Tatiana Maria, coordenadora com 22 anos de
carreira, registra sua entrada na Rede Municipal de Salvador já fazendo relação
com a suas experiências anteriores e compreendendo a formação como processo
pessoal-profissional. Recordo Nóvoa (2011) quando afirma que “é fundamental
reforçar a pessoa-professor e o professor-pessoa” (p.56).
Ao passar no concurso na Rede do Município de Salvador, trouxe
comigo a bagagem da minha formação acadêmica e da formação
continuada pessoal e profissionalmente de outra rede de ensino.
Infelizmente, não recebi nenhuma formação para assumir a função
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de coordenadora pedagogicamente, sobretudo, de coordenadora do
Programa Mais Educação do qual fui incumbida para assumir na
Escola Municipal Santa Terezinha do Chame-Chame. Sendo assim,
por mim mesma, pesquisei, estudei e aprendi a coordenar o
Programa que registrou os primeiros indícios de educação integral de
tempo integral nas escolas municipais de Salvador. Por conseguinte,
por um decreto do prefeito ACM Neto, que retirava todas e todos
coordenadoras/es concursadas/os de programas, fui direcionada
para fazer a coordenação pedagógica de escolas. Da mesma forma
inicial, sem nenhuma orientação e/ou formação para tanto (Tatiana
Maria, Lampejos de Experiências, Eixo 1, 2020).

Tatiana releva sua inserção na profissão e as mudanças pela qual passou
nesse percurso. Traz consigo experiências com a educação integral e coordenaç ão
de programas, narrando sua necessidade de aprender, apreender e ressiginificar
seu caminho, “aberta à sua própria transformação” (LAROSSA, 2012, p. 26).
“Pesquisar”, “aprender”, “estudar”

demonstram

ações

que se referem “à

necessidade de elaborar um conhecimento pessoal (um autoconhecimento) no
interior do conhecimento profissional e de captar (de capturar) o sentido de uma
profissão que não cabe numa matriz técnica ou científica” (NÓVOA, 2009, p. 39). O
sentido da profissão de Tatiane se afirma na sua escrita narrativa.
O primeiro eixo temático centrou a atenção na apresentação dos sujeitos
desta pesquisa e suas trajetórias até a inserção na profissão e na Rede Municipal
de Salvador, trazendo o que cada um evidenciou no seu percurso e os pontos de
referências para melhor apreensão e compreensão das subjetividades e valor
heurístico das narrativas.
A singularidade de cada escrita neste primeiro eixo está destacada na forma
como cada sujeito foi dando forma às experiências vividas, incertezas, mudanças,
escolhas, sentidos.
Aqui já consigo apreender, conforme abordam Clandinin e Connely (2015),
que “reviver as nossas experiências pessoais ajudam a nos reconhecer no campo e
a compreender os textos de pesquisa que escrevemos acerca das nossas
experiências num dado contexto” (p. 107). Ler, reler, analisar compreensivamente
as escritas de formação dos sujeitos neste eixo permitiu-me enquanto pesquisadora
muitos deslocamentos, revisitações, reelaborações pessoais e profissionais.
Experiencio o que Josso (2004) chama de ‘pesquisa-formação’.
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5.2.2. Política de formação da Rede: percepções e sentidos

Neste eixo, trago as considerações, percepções, perspectivas e sentidos que
os sujeitos têm sobre a política de formação da Rede de Salvador, objeto de estudo
desta pesquisa.
Considerando a temporalidade da política pesquisada, sigo o pensamento de
Heidegger tratado por Ricouer (2012a) como a “forma mais originária e mais
autêntica da experiência do tempo, isto é, a dialética entre o ser-por-vir, tem-sido e
tornar-se presente” (p. 108), a partir das estruturas narrativas como experiência
temporal.
Narrar as percepções e sentidos sobre a política de formação de Salvador
levou as professoras e coordenadoras a realizarem deslocamentos diversos. Elas
trafegam entre políticas já acontecidas e a política que está em vigor. Apontam
desde sentidos de ausências e descontinuidades às percepções de existência de
múltiplas políticas instantâneas e intercruzadas ou não.
O exercício de analisar este eixo, enquanto um dos fundantes e principais
dessa pesquisa, demarcam o lugar (auto)formativo da mesma. Demonstra a
fertilidade da pesquisa narrativa e o ‘giro hermenêutico’ (RICOUER, 2012a) como
esforços para sentir e compreender como as professoras e coordenadoras narram
suas percepções e sentidos.
Nessa perspectiva, as percepções e sentidos trazidos “falam de suas
experiências historicamente construídas desde o lugar que ocupam, e são essas
histórias que produzem uma identidade particular, diferente [...]” (RIOS, 2011, p.
29), revelam seus diferentes trajetos e vivências com a política de formação dentro
de uma mesma Rede.
As percepções e sentidos das professoras e coordenadoras são um cuidado
especial às suas subjetividades, pois cada uma de nós apreendemos os processos
e conceitos a partir do que compreendemos, vivemos e experienciamos. Então,
importa mais neste eixo, a visão singular apresentada pelas colaboradoras da
pesquisa.
Algumas narrativas apresentam percepções e sentidos de outras políticas de
formações

vivenciadas,

o

que

é

comum

no

percurso

das

narrativas

(auto)biográficas, pois o caminhar para si (JOSSO, 2004) é feito pelo sujeito a partir
122

das experiências vividas, o que caracteriza a dimensão formativa do movimento de
narrar.
Assim, a narrativa de Clairton Quintela já inaugura a perspectiva do resgate,
no qual o coordenador vincula sua história de vida com seu processo de formação,
“realizando um balanço de seus percursos e de suas competências, inscrevendo
sua formação num projeto pessoal e profissional” (DELORY MOMBERGER, 2008,
p.89) tecendo e demarcando muitos saberes e experiências construídas no devir da
sua vida-formação.
Sempre estive envolvido na dinâmica da formação na Rede
Municipal. Antes de ingressar já atuava nessa mesma Rede como
formador contratado. Atingi com meu trabalho inúmeras escolas, em
diferentes Gerencias Regionais. Depois que ingressei já encontrei
uma realidade nova onde os consultores externos já praticamente
não atuavam mais. Já encontrei um contexto em que o coordenador
pedagógico atuaria como um formado, um repassador de formações
que ele participava. Um multiplicador. Não era tão simples assim.
Consultores ganhavam para isso. Era parte do seu contrato. Sentia
certo desconforto entre coordenadores com essa possibilidade de
multiplicar esses conhecimentos recebidos. Mais ou menos nesse
período, ja em 2012 a Rede adota o sistema alfa e beto, que rendeu
muitas controvérsias entre os professores e coordenadores e
formações passaram a ser realizadas. O que se esperava era que
coordenadores atuassem nesse repasse das formações. Como foi
dada a possibilidade de que escolas optassem por adotar o sistema
alfa e beto ou adotar o pnaic, programa do governo federal na época,
a Rede ficou dividida no que se refere a uma linha de atuação para a
formação. O alfa e beto era um sistema mais tradicional, no modelo
antigo de alfabetizar, cartesiano, focado no exercício e na repetição.
Surtia efeito e o tempo mostrou que muitas crianças foram sim
alfabetizadas. O método do PNAIC também tinha seu valor, mas era
mais abrangente, dava ao professor um papel de agente do
processo, deixava espaço para o professor criar as trilhas de
aprendizagem em cima de um trilho proposto. Era um programa
bastante ideologizado (Clairton Quintela, Lampejos de Experiências,
Eixo 2, 2020).

Olhar com cuidado para esta narrativa de Clairton retoma uma discussão
sobre o Ciclo de Política. Percebo que o coordenador já apresenta diversos
programas e políticas descontinuadas e adotadas pela SMED que são cíclicos como
pressupõe a teoria sociológica dos Ciclo de Política, caracterizando fragmentação e
gerencialismo centrados em modelos e projetos a serem executados. “As teorias do
gerencialismo, como mecanismos de objetivação, definem os seres humanos como
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sujeitos a serem administrados” (BALL, 2011, p. 85) e que parecem considerar as
professoras e coordenadoras como meras executoras de políticas.
De tal maneira, as políticas implantadas em modelo top-down preveem
objetivos e definições claras de ‘problemas’ a serem resolvidos, conforme aborda o
autor. Esses objetivos são tomados por governantes e equipes que regulamentam
e/ou desenham a política implementada, sem diálogo, sem representatividade ou
participação de outros sujeitos ou organizações.
Para Nóvoa (1995), “os professores precisam ser protagonistas ativos nas
diversas fases dos processos de formação: na concepção e no acompanhamento,
na regulação e na avaliação” (p.30). A necessidade de garantir a participação das
professoras e coordenadoras na política de formação da Rede de Salvador, de mais
cuidado e atenção a essa questão é representada também na narrativa de Maria
Moraes.
É necessário um olhar mais crítico e de cuidado com esses
profissionais, pois se faz exclusiva a importância da formação
primária e/ou continuada na área de educação, porém ainda muito
carente de compromisso nas políticas para essa pauta, mesmo
sendo esse tema amplo e que engloba tudo aquilo que um governo
faz ou deixa de fazer em prol e para a educação na sua nação. A
formação de professores é um ponto fundamental no alvo das ações
que um governo promove em busca das mudanças e/ou melhorias
na educação escolar do seu país, então é preciso investimento nesse
assunto que é a formação dos professores, pois ainda está sem
atenção adequada (Maria Moraes, Lampejos de Experiências, Eixo 2,
2020).

Maria Moraes aborda aspectos sobre a devida atenção e investimento que os
governantes deveriam ter em relação a formação docente. A professora tem
convicção de que a formação é uma das ferramentas de mudanças e melhorias de
uma sociedade e de uma nação, inserindo-a numa esfera ampla e global. Nóvoa
(1995) afirma que “é preciso investir positivamente nos saberes de que o professor
é portador, trabalhando-os de um ponto de vista teórico e conceptual” (p.27). A
percepção política sobre a sua profissão e formação representa esse saber que a
professora traz em sua narrativa.
As percepções apresentadas sobre a política de formação da Rede de
Salvador revelam muitos aspectos importantes sobre influências, desenhos e
conceitos. A narrativa de Niclécia denuncia, a partir das suas experiências com a
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política, a instabilidade, descontinuidade e as formas de implementação de políticas
outras vivenciadas por ela dentro da Rede.
Durante esses mais de 20 anos de Rede Municipal, a formação
profissional tem sofrido muitas modificações ao longo dos governos.
Percebe-se não apenas em Salvador, mas no país a falta de
continuidade de políticas públicas para a Educação, principalmente
nas políticas de Formação.
Quando fui aprovada em concurso, para ser nomeada como
professora, os ingressantes na carreira participaram de um curso de
formação de sessenta e tivemos mais 40 horas de estágio em sala
de aula. Na época a Secretária de Educação era a prof. Dirlene
Mendonça e por 8 anos a política de formação de professores foi
feita com qualidade, trazendo nomes expoentes para ministrar cursos
de formação, desde a EJA à Educação Infantil. Uma das queixas de
todos os professores é que as políticas publicas para os profissionais
e alunos sempre são implantadas “de cima para baixo” e isso traz
resistências, questionamentos e até mesmo avanços, pois os
professores não aceitam mais esse modelo, como ocorreu no ano
2000 quando os professores se recusaram a operacionalizar o
Programa Alfa e Beto, que como o nome já diz é um programa de
cartilhamento, centrado no método fônico, que se mostrou ineficaz
(Niclécia Gama, Lampejos de Experiências, Eixo 2, 2020).

Quando Niclécia narra que “uma das queixas de todos os professores é que
as políticas públicas para os profissionais e alunos sempre são implantadas “de
cima para baixo”, a professora revela o tipo de implementação top-down, um
modelo de implementação que corresponde “à execução de atividades [...] com
vistas à obtenção de metas definidas no processo de formulação das políticas”
(SILVA & MELO, 2000, p.4), no qual apenas dois sujeitos podem interferir no
processo, os formuladores e implementadores, excluindo os demais sujeitos
políticos impactados por essa política e isso traz resistências e questionamentos,
pois as professoras não aceitam mais esse modelo. O modelo top-down busca
determinar o porquê de certas políticas serem bem-sucedidas (bem implementadas)
e outras não, partindo de uma definição de implementação como um processo em
que as ações de atores públicos ou privados são dirigidas ao cumprimento de
objetivos definidos em decisões políticas anteriores, no momento da formulação
(CAVALCANTI, 2007, p. 234).
Niclécia segue com sua narrativa:
[...] somos enxovalhados de programas, projetos, consultorias
externas que “sugam” o erário e sobrecarregam a atividade docente,
muitas vezes deixando de trabalhar diretamente com o aluno em
busca de resultados para preencher documentos e mapas
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estatísticos como do Instituto Ayrton Senna, nossa Rede e outros,
desde a Educação Infantil [...] (Niclécia Gama, Lampejos de
Experiências, Eixo 2, 2020).

Esse fragmento da narrativa da professora instiga um dos aspectos mais
cruciais nas análises de políticas educacionais “que tem implicações mais óbvias no
escopo e na finalidade do papel do professor” (BALL, MAINARDES, 2011, p. 178)
que na prática de programas e projetos aparecem como executores, inflando seu
trabalho cotidiano com demandas burocráticas, interferindo na sua relação com seus
alunos na sua autonomia e identidade pedagógica.
A característica da descontinuidade, do acúmulo e da sobrecarga burocrática
é também sentida na narrativa da professora Creuza:
Sobre a política de formação de Salvador sinto que muito dos
projetos faltam continuidade, mesmo aqueles que os professores
avaliam como sendo positivos, que são os profissionais que deveriam
ser ouvidos para dar prosseguimento de um projeto ou não. Por
exemplo o programa “Amigos do Zippy” onde trabalhava o emocional
das crianças, que é de suma importância para a sua aprendizagem,
tendo em vista a desestrutura familiar, na sua grande maioria, outros
que tem curta duração que não atendem as constantes e rápidas
mudanças tecnológicas para que possamos desenvolver com maior
competência a nossa função; afora o acúmulo de projetos que
sobrecarrega tanto o professor quanto o aluno sem falar na parte
burocrática que demanda tempo (Creuza Nunes, Lampejos de
Experiências, Eixo 2, 2020).

Creuza

revela

uma

política

permeada

por

programas

e

projetos

descontinuados e cumulativos que causam sobrecarga burocrática às professoras,
coordenadoras e alunos, o que demonstra uma “forma de poder automática e
generalizada, uma forma que tem seu princípio em mecanismos e dispositivos em
vez de pessoas” (BALL et al., 2016, p. 194) e que não interage, democraticamente,
com os sujeitos envolvidos na política.
Quando a professora destaca que não são ouvidas sobre a continuidade ou
não dos projetos e programas, ela atenua o lugar que essas profissionais ocupam
no desenho da política municipal.
Também na narrativa de Lucinéia está presente a percepção e o sentido de
uma política formatada a partir de projetos

e programas

específicos

e

descontinuados.
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Particularmente, as políticas públicas de formação de professores
estão sempre atreladas a um programa didático a ser adotado na
Rede Municipal. Nos últimos anos, não me lembro de ter participado
de algum evento dessa natureza que não fosse para conhecer o
material didático adotado e de como este deveria ser aplicado em
sala de aula. A impressão é de que as políticas de formação são
pontuais e específicas, pois são sempre implementadas a partir da
adoção de um material didático (Lucinéia Santos, Lampejos de
Experiências, Eixo 2, 2020).

Encontro na narrativa da Professora Lucinéia uma característica típica das
políticas de formação brasileiras: atrelar a formação de professoras aos programas
didáticos, por vezes importados de outras realidades, descontextualizados e
implementados de cima para baixo.
Alguns sentidos apresentados pelas professoras e coordenadoras destacam
nuances e aspectos positivos da política de formação de Salvador, especialmente
do Programa Nossa Rede, destacando sua abordagem e organização, mas também
os desafios.
Relembro que a política da Rede de Salvador cujo projeto pedagógico é
denominado Nossa Rede, a ‘formação’ é uma política estabelecida a partir de uma
estrutura50. As professoras e coordenadoras se referem de forma extensiva a esse
Projeto.
De tal forma, o projeto pedagógico da Rede é conceituado como um programa
que “visa melhorar a qualidade da educação pública municipal e tem por objetivos a
elaboração das diretrizes curriculares para o ensino municipal” (SALVADOR, 2015,
p.20). O Projeto está delineado nos Referenciais Municipais analisados no capítulo
anterior quando do contexto da produção de textos.
Maria das Bastos aborda pontos positivos e desafiadores da política de
formação da Rede, registrando que consegue identificar avanços nos investimentos
da SMED, mas considerando os desafios encontrados no percurso e na caminhada.
A SMED (Secretaria Municipal de Educação) tem realçado a política
de formação continuada do professor, em contexto de trabalho, com
o propósito de promover uma educação de qualidade que garanta a
aprendizagem de todos os alunos. De modo que a política de
formação descortina nos AC’s (Atividades Complementares) o
trabalho do coordenador (a) pedagógico (a), junto à gestão escolar,
garanta à formação em serviço, digo, no espaço escolar em “um
ambiente articulado e favorável para que os processos de ensino e
aprendizagem sejam efetivos”. Compreendemos que as mudanças
50

Ver figura 4.
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no sistema de ensino perpassam pelos vários vieses da escola,
desde “a formação de professores, as funções dos especialistas,
além das condições de trabalho e remuneração dos docentes, são
aspectos necessariamente envolvidos numa proposta de mudança”.
(MARZOLA,1992). É importante sim a formação, porém não deveria
ser isolada e fragmentada e/ou como processo de aquisição de
habilidades na introdução de novos procedimentos de materiais de
ensino, acreditando em, apenas, inovações educacionais. Fazendo o
recorte sobre a política da formação do (a) professor (a), pensamos
não somente, no conhecimento teórico-conceitual, mas na Didática,
na prática reflexiva, na troca de experiências do saber-fazer num
contexto relacional e educacional (Maria Bastos, Lampejos de
Experiências, Eixo 2, 2020).

Esta coordenadora, além de revelar seu conhecimento singular, traz para a
arena desta pesquisa muitas questões importantes sobre o conceito de formação
que não deve ser ‘isolada ou fragmentada’, e que não se dá apenas como aquisição
de habilidades, conteúdos e procedimentos, mas é um processo pautado na
reflexividade, na experiência e na troca.
Maria Bastos narra o escopo da política de formação estudada: a formação
em serviço, nas AC-´s - Atividades Complementares, o que coloca o processo
formativo que ocorre dentro da escola um viés fragmentado e individualizado.
Nóvoa (1991) defende que “mais do que um lugar de aquisição de técnicas e
de conhecimentos, a formação de professores é o momento-chave da socialização
e da configuração profissional” (p. 32), para tanto, os espaços coletivos são
exponenciais e insubstituíveis. O autor reflete ainda sobre a emergência do
professor como coletivo nas realidades dos sistemas educacionais. Assim, torna-se
necessário pensar e investir na formação do “ponto de vista da sua transformação
qualitativa, em vez de instaurar novos dispositivos de controlo e de enquadramento”
(p. 30), uma transformação coletiva e não individualizada, uma transformação que
ocorre pela reflexão, respeitando as experiências das professoras.
Dalva Simone aborda também na sua escrita narrativa alguns dos desafios
encontrados no desenho das formações em serviço e a necessidade de espaços
coletivos.
A complexidade e os desafios postos por essa política de formação
dos professores pelo coordenador, vem com a necessidade de
ampliar e aprofundar o olhar sobre os aspectos inerentes à
qualificação do trabalho docente e aponta para uma formação
centrada na escola como um modelo que parte do contexto em que
os professores estão inseridos, com suas demandas diárias
originárias da sala de aula para que as práticas docentes possam
ser discutidas, refletidas, qualificadas
e transformadas na
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perspectiva dos objetivos e metas almejados. Dentre os desafios
postos, posso situar alguns que impactam diretamente na minha
rotina diária, tais como: a escolha dos conteúdos e planejamento das
práticas e estratégias de formação diante de tantas demandas; A
observação e acompanhamento do trabalho docente e das
aprendizagens dos alunos; a construção dos vínculos afetivos com o
grupo de trabalho; a fundamentação teórica da prática; a garantia de
espaço permanente para estudo e reflexão coletiva; a conexão das
práticas de ensino dos professores articuladas ao PPP, às avaliações
externas e ao processo formativo, dentre outros (Dalva Simone,
Lampejos de Experiências, Eixo 2, 2020).

Dalva Simone, do seu lugar singular de coordenadora, apresenta um elenco
de demandas e desafios encontrados nos bastidores do seu cotidiano, que vão
desde o acompanhamento do trabalho pedagógico das professoras, até a
necessidade de garantia de espaços coletivos e permanentes para a formação.
Chamo a atenção para como a coordenadora encara e conceitua a formação como
estudo e reflexão coletiva.
Quando reflito sobre a formação enquanto coletividade e experiência,
referencio Souza (2007) que acentua que o reconhecimento das professoras como
“sujeitos de um saber e de um fazer inerentes à profissão” (p. 69), protagonistas das
suas ações, permeados pelas suas subjetividades e experiências.
A narrativa de Dalva Simone segue indicando muitas percepções e sentidos
advindos dos bastidores cotidianos da prática:
Nesse contexto, torna-se necessário ampliar e aprofundar os olhares
para a política de formação do coordenador pedagógico, dando-nos
melhores condições de trabalho no que se refere aos tempos e
espaços de formação dos professores, que atualmente garante
apenas o horário semanal de duas horas, onde o AC é feito
individualmente, em duplas ou em pequenos grupos, a depender da
organização feita no horário individual de cada professor, sem a
garantia de encontros coletivos mensais que possibilite construir
coletivamente resoluções para os diferentes problemas enfrentados
pelo grupo. (Dalva Simone, Lampejos de Experiências, Eixo 2, 2020)

Importante ressaltar que a narrativa desta coordenadora, mais uma vez,
denuncia a ausência dos espaços coletivos de formação nas unidades escolares, o
que demanda um repensar das condições de trabalho das coordenadoras e
professoras da Rede. A individualização do professorado “favorecem o isolamento
e reforçam uma imagem dos professores como transmissores de um saber
produzido no exterior da profissão” (NÓVOA, 1995, p. 27).
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A organização, o desenho e o escopo da política de formação estudada
instigam processos individuais, mina os espaços coletivos de reflexão e troca, tendo
as professoras e coordenadoras, suas atividades e práticas cotidianas cada vez
mais centradas em atividades burocráticas e sistemas de regulação (mecanismos
de controle e monitoramento, avaliações externas e internas).
Ball et al., (2016) sinalizam que as políticas de formação centradas na
individualização terminam por criar estratégias e moldar o trabalho pedagógico, no
entanto, na escola “existem interações e acomodações de políticas obrigatórias, as
histórias institucionais e os compromissos” (p. 20), os sujeitos e suas experiências
vão criando formas de tessituras e resistências que reafirmam a identidade, o lugar
e o saber que vem dos bastidores.
Mais uma vez estamos em crise, os professores têm criado
resistências, não participando de alguns escassos momentos de
formação, já que não há “nada novo, de novo”. São essas minhas
percepções e tenho buscado sentido em minha prática pedagógica
através de outros caminhos, principalmente da autoformação. É
assim que tenho transformado o meu trabalho, tornando minhas
crianças protagonistas de suas ações e me apegando o mínimo
possível ao calhamaço de papel que temos que preencher para
mostrar aos pais um portfólio de atividades que às vezes eles nem
compreendem (Niclécia Gama, Lampejos de Experiências, Eixo 2,
2020).

Na narrativa de Niclécia percebo, como aborda Pineau (2010), que o sujeito se
torna autor da sua própria experiência ao refletir sobre ela. Neste sentido a
autoformação apresentada pela professora, implicando-se e colocando-se como
protagonista do seu processo de formação, característica que ela reverbera com/nos
seus alunos, faz parte do seu ser-professora. Souza (2014) afirma que o que “o
potencial formativo e autoformativo da escrita narrativa, implica-se com as
singularidades e autenticidade da evocação de cada sujeito em seu processo de
rememoração, revelando escolhas e políticas de sentido” (p. 260), a partir da
subjetividade e das formas de aceitação e resistências de cada um.
Maria Bastos também apresenta seus refúgios e sua forma de lidar enquanto
coordenadora. Singularmente, uma maneira de ver e viver a formação de
professoras, delimitando uma forma de ser e estar na profissão.

Eis outra questão que vamos costurando, a nossa colcha de retalhos
com linhas preciosas e graciosas, no nosso cotidiano: que o
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professor(a) tenha um olhar para si, para sua identidade, esteja
presente, inteiro, possa arriscar novos rumos, seja criativo(a) e
protagonista do seu saber, recorra ao seu conhecimento anterior
para renovar-se no momento atual. Esses são alguns aspectos que
não podemos perder de vista para garantir a política de formação da
Rede Municipal. É uma tarefa complexa que envolve parceria,
comprometimento, confiança, foco na aprendizagem, tempo e desejo
(Maria Bastos, Lampejos de Experiências, Eixo 2, 2020).

A costura, a tessitura trazida na narrativa de Maria expressa significados e
sentidos exercidos pela escola (SOUZA, 2014), como parceria, comprometimento,
tempo, foco na aprendizagem. O desejo cotidiano da coordenadora em fazer com
que a professora ‘olhe para si’ retoma o pensamento de Nóvoa (1995) de que a
prática reflexiva está associa ao desenvolvimento pessoal e profissional da
professora, num movimento que toma a experiência como ponto principal para a
reflexão, formação e autoformação.
No excerto da narrativa de Dalva Simone, a seguir, percebo o sentido e a
percepção que a mesma traz sobre professora reflexiva e sobre formação pautada
no ‘vir-a-ser’.
Também é preciso considerar que nos percursos de formação cada
um traz a sua história, vivências, valores e concepções que precisam
ser discutidas, refletidas e integradas à luz de novos conhecimentos,
propósitos e interesses políticos que nem sempre são aceitos e/ou
compreendidos por todos e isso se reverbera no contexto da prática,
gerando resistências para a implementação das diretrizes de
formação dos professores pelo coordenador pedagógico. Porém, o
que me move é o desejo constante de restabelecer uma cultura
reflexiva da prática pedagógica na escola e que esta possa se refletir
nas aprendizagens dos alunos. Com esses desafios diários venho
construindo o meu percurso ao longo desses anos, sempre buscando
novas ferramentas que tragam respostas para as minhas
inquietações, além dos conhecimentos construídos, utilizados e
compartilhados nos percursos das formações dos coordenadores
pedagógicos (Dalva Simone, Lampejos De Experiências, Eixo 2).

Connelly e Clandinin (2015) dizem que estar no meio do caminho é diferente
para cada um, e neste recorte na narrativa da coordenadora Simone, percebo o
sentido que a mesma assume a partir de um complexo desenvolvimento pessoalprofissional que a mobiliza a pensar em ‘reestabelecer’ uma cultura de prática
reflexiva na escola, enquanto desejo constante dessa profissional, uma tomada de
consciência sobre a sua função, postura e defesa.
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No eixo 2, percebo que os vieses da reflexão e da experiência tomam os
sentidos e as percepções das professoras e coordenadoras, permitindo a
compreensão de como a política de formação da Rede de Salvador é percebida,
observada, notada. Neste exercício, o entendimento de que a política é sentida de
forma particular e singular por cada um, a partir de reflexões intensas, revela que
essa mesma política “é construída, gerada e desenvolvida em todas as fronteiras da
escola e dentro e fora das redes das políticas locais” (BALL et al., 2016, p. 48).
De tal maneira, interpretar compreensivamente os sentidos trazidos neste
eixo acentua a concepção de que a formação é entendida como um processo que
se dá no percurso a partir de significados, vivências individuais e coletivas, pessoais
e profissionais, aprendizagens e experiências que construímos ao longo da vida.
“O processo de formação que caracteriza o percurso da vida de cada um
permite trazer à luz, progressivamente, o ser sujeito da formação” (JOSSO, 2007, p.
43). As professoras e coordenadoras vão tecendo, cotidianamente, nos bastidores
das suas escolas e lugares, suas formas e sentidos, suas singularidades e
resistências, e suas maneiras particulares de perceber e fazer a política estudada.
As narrativas deste eixo representam um “inventar a vida produzindo
sentidos” (PÉREZ, 2006, p. 197) que as colaboradoras criam-entendem-fomentam
para problematizar e compreender as suas relações e sentidos com a política de
formação da Rede.

5.2.3 Política de formação experienciada na prática pedagógica cotidiana

Este terceiro eixo trata, mais especificamente, sobre a política na prática.
Como as professoras e coordenadoras vivenciam ou experienciam a política de
formação no seu cotidiano, no seu dia-a-dia? Quais desafios apontam? Quais
estratégias utilizam para fazer ou não a política de formação da Rede nas suas
escolas?
O objetivo maior neste eixo temático é apreender, compreender como a
política é interpretada, traduzida, reconstruída e refeita (BALL et al., 2016)
cotidianamente, no processo complexo e híbrido da prática pedagógica das
professoras e coordenadoras, entendendo as nuances da atuação da política nas
escolas.
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Nas escolas, existem interações, acomodações entre as políticas
obrigatórias, as histórias institucionais e os compromissos- isso faz
parte do trabalho de interpretação e tradução. No entanto, poucas
políticas chegam formadas e os processos de atuação da política
também envolvem tarefas específicas, empréstimos, reordenação,
deslocamento, adequação e reinvenção (BALL et al., 2016, p. 20).

Como abordado pelos autores, as características, histórias e compromissos
interessam sobremaneira na análise de atuação de uma política, e quando se trata
de política de formação, interessa ainda mais. O trabalho de ação da política
envolve um emaranhado de tensões, ajustes, interpretações, estruturações e
reestruturações para ser colocado em prática, e é sobre este emaranhando que
este eixo se debruça.
As escritas das coordenadoras são muito significativas neste eixo. Em que se
pesem as funções dessas profissionais, o desenho da política estudada os coloca
como formadoras em serviço dentro das suas unidades de ensino e nos tempos
pré-estabelecidos como Atividades Complementares – AC´s.
A escrita narrativa da Coordenadora Dalva Simone já inaugura uma forma
peculiar de apresentar a política e vivenciá-la na prática:
Como já citei anteriormente, na nossa realidade, formar professores,
acompanhar os processos de ensino e de aprendizagem e dar conta
de bons resultados tem sido um desafio diário, visto que temos de
levar em conta os múltiplos fatores que interferem nesse processo.
No papel de Coordenadora Pedagógica enquanto responsável pela
articulação, mobilização e formação de professores, deparo-me com
as especificidades do contexto e algumas estratégias formativas que
permitem a reflexão da prática, porém é preciso adequar aquela que
certamente se mostrará a mais profícua dentro das possibilidades
reais de desenvolvimento do trabalho. Diante disso, optei pela
observação da prática cotidiana na sala de aula como estratégia de
formação. Refletir sobre essas experiências de observação em sala
se tornou um dos principais instrumentos do meu trabalho, onde
posso verificar o que foi planejado no plano das interações com os
alunos e as intervenções do professor, com a possibilidade de lhe
oferecer um outro olhar que possa apoiá-lo na reflexão e qualificação
da sua prática. O registro dessas impressões e os desafios
vivenciados nos permite refletir e pensar sobre o que e como
estamos fazendo, e o que se pode redimensionar no planejamento
semanal (Dalva Simone, Lampejos de Experiências, Eixo 3, 2020).

Essa narrativa traz, além da função designada às coordenadoras, os
desafios encontrados na sua prática cotidiana para garantir/criar espaços e
momentos formativos, dadas as especificadas e possibilidades dos contextos. Dalva
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Simone desperta a atenção para o desafio de mobilização e articulação das
professoras no contexto da prática da formação e denota uma tentativa de
considerar “todos os professores como participantes ativos e criativos na atuação,
por meio de atividades, observações, reuniões e partilha” (BALL, et al., 2016. p. 95),
refletindo sobre a prática e utilizando de outras estratégias para garantir o processo
formativo na sua unidade de ensino, apostando na observação da sala de aula
como principal mecanismo de apoio pedagógico às suas professoras.
A coordenadora continua sua narrativa, trazendo outras tantas inquietações
que emergem do cotidiano, sinalizando pontos positivos da política e registrando a
necessidade de avanço, de espaços coletivos de troca e colaboração.
Dentro desse desenho da política de formação da Rede em que os
coordenadores pedagógicos são formados, tendo como função
primordial formar, subsidiar e acompanhar os professores na sua
unidade de ensino, é possível afirmar que, sem sombra de dúvida
houveram muitos avanços durante esse percurso quanto ao
fortalecimento da figura do coordenador relativo ao seu papel e à
sua identidade, que há maior parceria entre coordenador e gestor
(dupla-gestora), com maior reconhecimento do trabalho do
coordenador. Porém é preciso garantir os espaços de interlocução e
formação coletiva tão necessários para que também se possa validar
as trocas de experiências, o fortalecimento dos vínculos e do
sentimento de pertencimento do grupo, bem como o
compartilhamento dos saberes individuais de cada um na perspectiva
de fortalecer uma cultura colaborativa que cumpra o seu propósito de
valorizar o repertório individual e a bagagem intelectual de cada
membro, e por último que haja monitoramento in loco do trabalho do
coordenador no chão da sala de aula (Dalva Simone, Lampejos de
Experiências, Eixo 3, 2020).

Retomo o pensamento de Nóvoa (2019) sobre a necessidade do trabalho
coletivo na formação, discussão trazida na escrita narrativa de Dalva Simone, pois a
“individualização manifesta-se em discursos que valorizam a educação mais
como bem privado do que como bem público” (p. 13). Essa individualização incide na
falta de pertencimento, em pouca criação de vínculos e quase nenhuma troca e
compartilhamento, como coloca a coordenadora.
O sentimento de extinção dos espaços coletivos na Rede Municipal aparece
também no excerto da narrativa de Tatiana Maria a seguir:
Na Unidade Escolar, a experiência de formação é quase nula. Ela se
resume a responsabilidade e interesse da coordenadora que nos
momentos dos encontros de Ac’s individuais em que a pauta é muito
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extensa: análise de planejamento, escuta da/do professora/or,
questões da sala de aula etc., encontra espaço para o repertório
formativo. Outro ponto, são as iniciativas da gestora que por perceber
a importância da formação na ação docente, permite alguns
encontros mensais, à revelia da Secretaria, com essa finalidade.
Porém, tudo muito espontâneo, por insistência da coordenadora, sem
nenhuma formalização ou institucionalização (Tatiana Maria,
Lampejos de Experiências, Eixo 3, 2020).

Tatiana narra uma forma de resistência e enfrentamento de situações
cotidianas. Quando a coordenadora escreve: “à revelia da Secretaria”, denota uma
forma peculiar de reinvenções e resistências para garantir a formação como coletivo
na sua unidade de ensino. Sobre essa questão, Popkwetiz (2001) teoriza que, muito
embora as formas de regulação do trabalho docente sejam deterministas, muitas
vezes não funcionam, e permite que professoras e coordenadoras se desloquem,
incluam, excluam, ignoram ou mantenham. “Constroem histórias sobre suas escolas
que são baseadas nas suas próprias experiências, mas também em algumas
generalizações mais amplas (BALL et al., 2001, p. 39).
Niclécia, do alto da sua experiência, também retrata as formas de resistências
encontradas na sua unidade de ensino:
A política de formação não vem sendo efetivada na minha unidade
desde o final de 2017. Os professores não têm participado de
nenhum encontro de formação nem de troca de experiências dentro
da própria Rede. O coordenador pedagógico é quem participa desses
momentos-formação e se torna multiplicador das discussões.
Entretanto, como as demandas de uma creche com bebês e crianças
pequenas em tempo integral, essas “notícias formativas” muitas
vezes chegam com ruídos. Em 2020 fomos surpreendidos pela
Pandemia e a secretaria de Educação promoveu algumas lives
formativas, no entanto, os temas embora sejam pertinentes e
necessários, fogem da realidade que vivenciamos no chão da escola.
No cotidiano da creche, a política de formação não tem chegado.
Trabalhamos com projetos pedagógicos, sequências didáticas e
atividades que sejam significativas para as crianças e para nós.
Preenchemos os portfolios para atender às determinações do órgão
central, resistimos à nossa maneira. Re-existimos! (Niclécia Gama,
Lampejos de Experiências, Eixo 3, 2020).

Niclécia usa sua narrativa como mecanismo de denúncia do modelo da
política e a escrita como forma de resistência, apontando as formas e mecanismos
que encontra para resistir cotidianamente.
Embora a política de formação seja geral e única para todas as escolas,
percebe-se como cada sujeito vai criando seus modos, seus caminhos, suas formas
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de resistir de manter a coletividade presente e viva, ainda que sejam em pequenos
e curtos espaços de tempo, criando o que Popkewitz (2011) chama de mecanismos
de resistências.
Os mecanismos de resistências se inscrevem na “sabedoria da prática, e a
importância da reflexão mantêm um forte tema de redenção” (Popkewitz, 2011, p
141) que incide numa tentativa de manutenção da identidade profissional das
professoras e coordenadoras.
O excerto da narrativa de Maria Bastos também a questão do trabalho
individualizado, do tempo e as formas de resistências dela e da escola estão
presentes.
Embora o AC (Atividade Complementar) seja individualizado, contudo
já existe na escola a “cultura colaborativa”, em direção a objetivos
comuns, “em que todos trabalham coletivamente e se apoiam
mutuamente”. Posso citar as trocas de experiências, o trabalho
pedagógico, visto pela verticalidade e horizontalidade, a
interdisciplinaridade, a socialização dos projetos entre os grupos de
alunos e as professoras, a cooperação entre a equipe (do vigilante às
pessoas da limpeza), o foco na aprendizagem dos alunos, o
interesse pelo desenvolvimento das crianças especiais e com as
dificuldades de aprendizagem, a vontade de melhorar o nível de
ensino entre tantas outras situações práticas (Maria Bastos,
Lampejos de Experiências, Eixo 3, 2020).

Esta coordenadora reconhece que não se prende à individualização
estabelecida pela política de formação, e apresenta uma cultura colaborativa criada
na sua unidade, o apoio, as trocas parecem ser formas peculiares que o grupo
encontra para vencer o trabalho individual e solitário das professoras e criar
caminhos nos quais a coletividade possa trazer os “saberes da profissão
construídos no campo da experiência profissional, e por fim, na escola e nos
projetos coletivos, tendo em vista as contribuições para transformações das práticas
pedagógicas da escola e seus desdobramentos no espaço da sala de aula (SOUZA,
2004, p. 83).
Percebo até aqui que, muito embora a política de formação dite e mine os
encontros coletivos 51, os mecanismos de resistências estão revelados nas
narrativas.

Resistências intencionais ou não, mas que representam a luta em

51

O desenho da Política estabelece que a formação em serviço aconteça dentro das escolas, entre o
coordenador e professor e dois tempos de 50 minutos enquanto as crianças estão em aula da área
diversificada do currículo (artes, educação física, língua estrangeira), não havendo tempo instituído
para encontros coletivos.
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defesa da alma (POPKEWITZ, 2011), representam uma necessidade urgente de
ampliação dos espaços e momentos formativos coletivos dentro das unidades,
representam ainda a ausência de uma organização pedagógica que favoreça o
diálogo, a troca, onde se desconsidera, quase que completamente, a dimensão
pessoal dos professoras e coordenadoras no trabalho profissional cotidiano.
A Professora Lucinéia também exprime formas de reinvenções coletivas na sua
unidade de ensino:
Atualmente, a formação ocorre através AC (Atividade Complementar)
individual. A coordenadora repassa as orientações recebidas e,
juntamente com os professores, discutem sobre o planejamento das
atividades da semana. Vale ressaltar que antigamente, há uns três
anos atrás, o AC era coletivo, fato que dificultava a execução do
planejamento, pois muitas informações eram repassadas, diminuindo
o tempo destinado a essa atividade. Com a mudança para o AC
individual, o tempo foi otimizado para a realização dessa atividade.
Em alguns desses encontros a gestora também participa. Vale
ressaltar que na escola há uma parceria entre gestores, coordenador,
professores e demais funcionários com o único objetivo: o de
oferecer uma educação de qualidade para os nossos alunos. Somos
uma equipe unida e focada nesse objetivo! Contudo, nem sempre o
tempo destinado ao AC é suficiente para a realização de um
planejamento ou de uma formação mais completa, visto que ainda
não dispomos de tempo satisfatório para estudos, pois as demandas
que aparecem em sala de aula são muitas e requerem ações mais
imediatas. Às vezes, esgotamos o tempo do AC para tratarmos
alguns poucos pontos da pauta, visto que o tempo é insuficiente para
tantas questões e discussões que afloram nesses momentos, e que
requerem atenção e abordagem. Confesso que sinto falta de espaços
para estudo que me dêem maiores subsídios para aperfeiçoamento e
melhoria da prática pedagógica. Dificilmente temos tempo para
leituras de textos, artigos ou outro material que sirvam como
estratégias para uma formação continuada do professor, mesmo
assim, estamos fazendo. Quando não conseguimos ler um texto,
lemos um trecho. O tempo é sempre um problema! É nesse cenário,
com algumas limitações e carências, mas com engajamento, união e
responsabilidade que a formação continuada é gestada e
desenvolvida. A coordenação tem dado suporte para que possamos
refletir sobre a nossa prática pedagógica, trocarmos experiências e
desenvolvermos um trabalho cada vez mais comprometido com a
melhoria do processo de ensino e aprendizagem (Lucinéia Santos,
Lampejos de Experiências, Eixo 3, 2020).

A questão do tempo para a formação é um destaque importante na narrativa
da Professora Lucinéia, a qual coloca que o tempo delimitado para os AC´s, embora
seja otimizado, não é suficiente para a garantia da formação em serviço, já que
demanda diárias, os estudos mais aprofundados e as reflexões sobre a prática,
ficam a desejar.
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Muitos de nós, professoras e coordenadoras, somos infladas pelas muitas e
diversas situações e atividades cotidianas, as implicações disso na garantia da
formação em serviço é facilmente visível. Ao narrar sobre a questão do tempo para
a formação, Lucinéia desperta para esse desafio real e enfrentamento diário.
De tal maneira, a narrativa da professora trata ainda das formas e
possibilidades

encontradas

na

experiência,

das

limitações

e

estratégias

encontradas no cotidiano, mas também das maneiras de ser-estar na profissão, em
busca do desenvolvimento do trabalho coletivo, significativo e de uma formação que
considere a professora e a coordenadora como pessoa-profissional e não como
meros executores de política.
Em outra ótica, a narrativa da professora traz reflexões sobre o desenho da
política de formação: tempo insuficiente, individualização dos Ac´s, dificuldades na
execução do planejamento, referência aos momentos coletivos já extintos,
necessidade de uma formação ‘mais completa’. Lucinéia apresenta questões
cruciais indicando que, mesmo encontrando as formas e resistências cotidianas, os
docentes têm plena clareza dos desafios para a execução da política de formação e
das necessidades de uma formação continuada mais pautada no estudo, na
reflexão, na troca e na experiência profissional. Azanha (2011) quando dos seus
estudos sobre cotidiano, defende uma ‘lógica da atenção’ na qual se reconhece a
experiência do cotidiano como um lugar de privilégio na revelação do social e
individual, é essa necessidade que é revelada pela narrativa de Lucinéia.
Também, narrativamente, a Professora Creuza aponta as dificuldades
encontradas no caminho:
A aplicabilidade das formações nem sempre é possível em virtude
das várias condições de trabalho entres elas estrutura física da Rede,
salas pequenas e mal ventiladas, quantidade excessiva de aluno por
sala, área livre para realização de atividades extras; relação família x
escola, relação interpessoal da equipe escolar, defasagem de idade x
série, material didático nem sempre disponível (Creuza Nunes,
Lampejos de Experiências, Eixo 3, 2020).

Creuza retrata o que Ball et al., (2016) teorizam ao tratar sobre as diferentes
condições

estruturais

e

materiais

que

as

escolas

encontram

para

implementar/executar uma política. “Escolas em diferentes contextos terão
diferentes capacidades, potencialidades e limites. Estes constituem um context o
material de interpretação e criam diferentes possibilidades práticas e restrição para
a atuação de política” (p. 23). De tal forma, o cotidiano e suas nuances práticas
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interferem também no alcance que a política toma para as professoras,
coordenadoras, alunos e comunidade escolar no geral.
Considerar que as escolas apresentam diferentes realidades estruturais,
materiais e humanas, é também considerar um conjunto de situações pelas quais a
atuação da política é realizada e a prática é exercida. Seria impossível nessa
conjuntura uma atuação homogênea, comum para todas as escolas, igualmente
para todas as professoras, coordenadoras, alunos.
Popkewitz (2001) teoriza que o conhecimento da prática é efeito do poder, e
referencia Foucault (1979) sobre o conceito de governabilidade e sua relação com
poder e conhecimento, na qual a administração do social, a racionalização dos
comportamentos e das formas de ‘ser’ ignoram a construção da subjetividade e se
consolidam com uma tentativa de “administração da alma” (p. 124).
Ball et al., (2016) alertam para as condições contextuais e sinalizam que as
escolas e os sujeitos não podem ser considerados ‘superficialmente semelhantes’,
pois “ indivíduos trazem suas próprias experiências, seus ceticismos e suas críticas
para aceitar o que eles veem/leem e irão ler a política a partir das posições das
suas identidades e subjetividades”(p. 30), esses indivíduos são permeados por
histórias pessoais e profissionais, são organismos vivos na atuação de política, não
podem ocupar o lugar de executores sem que essa política considere, além das
suas identidades e subjetividades, suas condições de trabalho estruturais e
materiais.
Atento o olhar para a narrativa de Maria Moraes, pois a professora suscita as
ausências, as ruturas da formação no contexto da Rede Municipal.
A formação de professores atualmente ainda está longe do ideal para
o bom exercício da profissão e do desempenho em sala de aula, e a
coloca como responsável pela má qualidade dos sistemas
educacionais e dos profissionais que se habilitam para a área. A
qualidade do profissional educador é um dos fatores que mais
influenciam na melhoria da construção de aprendizagem dos
educandos. No cotidiano escolar a falta da prática, propriamente dita,
na formação fica evidente diante os desafios constantes do dia a dia
da sala de aula e em toda a unidade educacional, assim como a
formação continuada que praticamente não faz parte da vida do
professor, pois pouco é ofertado aos profissionais de educação e que
é de extrema importância para a qualidade do trabalho do educador
como para a formação do cidadão reflexivo e carregado de opinião a
qual se precisa formar para o mundo, também deixa uma lacuna
enorme no desempenho profissional dentro do ambiente escolar,
reforçando assim a importância e necessidade de formar
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profissionais atuantes e de qualidade para a área (Maria Moraes,
Lampejos de Experiências, Eixo 3, 2020).

Destaco aqui a importância que Maria Moraes atribui à formação como mola
propulsora e geradora de mudanças educacionais. A ausência desse processo é
narrada e sentida pela professora de uma forma muito singular quando sinaliza a
formação como reflexão e como processo pertencente à vida, ao mundo, para além
dos muros da escola. Pensar formação como uma natureza experiencial (PINEAU.
1988), é pensar aspectos tridimensionais que envolvem o sujeito, a relação com o
outro e a relação com o ambiente, numa “dialética de emancipação e
autonomização” (Souza, 2004, p. 268).
Na escrita narrativa do Coordenador Clairton há uma tensão estabelecida
entre resistência e esperança, sinalizadas por ele quanto ao fazer pedagógico das
professoras em relação à política da Rede.

Na minha escola, claro acontece exatamente o que narrei no eixo 2.
Professores que têm suas resistências, por motivos que já evidenciei.
Professores com esperança de algo novo venha e se firme,
professores que se entregam e se dedicam no seu “fazer
pedagógico" cotidiano. Tento ser esse multiplicador no meu espaço
escolar e aprendi que o melhor caminho é o “construir junto com”, é o
respeito a essa diversidade de reações. Tento envolver o grupo
nessa atmosfera de compromisso e responsabilidade, que envolve a
tarefa como servidores públicos que somos de ensinar essas
crianças e apoiá-las no seu percurso de desenvolvimento (Clairton
Quintela, Lampejos de Experiências, Eixo 3, 2020).

Percebo no relato de Clairton sua maneira peculiar de lidar cotidianamente
com a política e suas tentativas de fazer com que o trabalho aconteça de forma mais
significativa para professoras e alunos. Narra seu trabalho como ensinamento do
tempo, como “relação como o antes e o depois passando pelo espaço e pelo
movimento” (RICOUER, 2021c, p. 21). E segue:
Realizamos reuniões anuais onde planejamos o ano seguinte,
adotamos um projeto comum e a partir daí trilhamos a nossa
caminhada. Sempre realizo reuniões formativas, pois incorporo esse
papel de formador, de multiplicador de tudo é proposto na secretaria
e que flui pela gerência regional. O tempo me ensinou que preciso ter
foco, falar linguagem simples e direta com meu professor e dizer tudo
em doses homeopáticas. Descobri que muita coisa se perde e acaba
sendo “argumento” para não se fazer ou reagir. Tenho um grupo
muito bom, um grupo amigo, confiável, onde sinto ser possível um
direcionamento coletivo [...] (Clairton Quintela, Lampejos de
Experiências, Eixo 3, 2020).
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Na sua escrita, Clairton também expõe a relação entre professoras e
coordenadoras que se constrói no cotidiano, expressada por laços de amizade,
troca e confiabilidade que facilitam a construção de um trabalho coletivo, muito
embora o espaço para tal seja ‘extinto’.
Já Fátima Dorneles ressiginifica seu cotidiano, compreendendo-o com
dinamicidade, ação, reflexão.
A partir dessas vivências/experiências adquiridas nos espaços de
formação, retorno à minha prática pedagógica muito mais segura em
como implementar no meu cotidiano escolar o que foi discutido e
refletido nos cursos, levando para os colegas professores os
questionamentos suscitados nos encontros de formação, e, num
trabalho de continuidade, busco fortalecer junto à equipe docente um
sentimento de que o professor precisa, a todo tempo, ser um eterno
pesquisador em sua atuação profissional, compreendendo o
processo de aprendizagem como algo dinâmico, particular a cada
educando e que se alimenta e se retroalimenta na relação
intrinsecamente imbricada na ação-reflexão-ação, balizada na teoria,
experimentada e experienciada em sua prática cotidiana no ambiente
da sala de aula, ao mesmo tempo em que extrapola o ambiente
escolar a partir das suas vivências e múltiplas experiências enquanto
docentes (Fátima Dorneles, Lampejos de Experiências, Eixo 3,
2020).

Este excerto da narrativa de Fátima revela sua tentativa de reverberar o que
‘recebe’ ou apreende nos encontros formativos,52 dentro da sua unidade escolar,
nos momentos e condições que lhe são oferecidos, numa busca incessante para
fortalecer e mediar o trabalho pedagógico e as relações

entre ensino,

aprendizagem, reflexão e experiência.
De tal maneira, o cotidiano profissional trazido por Fátima ganha relevo. O
seu esforço em realizar um trabalho que extrapola os limites da escola e considerar
as vivências experiencias das professoras como ponto de partida para a formação
dentro da sua unidade de ensino, configura, assim, uma dimensão coletiva e
humana à sua prática.
Essa característica do cotidiano é também encontrada na narrativa de Alice
Campos a seguir:
A Unidade escolar de educação infantil na qual atuo prima pelo
conhecimento, então grupos de estudo fazem parte da nossa rotina,
esses grupos de estudo a depender do tema envolvem todos os
segmentos das escolas desde os professores até às equipes de
52

Ver desenho da política na Figura 3.
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apoio (cozinha, Asg, Adi, agp, ADM). O PPP foi construído e é
revisado sempre que necessário por toda equipe. É uma construção
com a participação de todos. Temos encontros formativos com
nossas Auxiliares de Desenvolvimento Infantil (ADI), pois
acreditamos que esses profissionais precisam conhecer sobre
desenvolvimento infantil, para assim trabalhar em conjunto com o
professor. E também encontros com a equipe gestora para formação
do nossa Rede. O nosso maior desafio é gerir o tempo. Como
contemplar essa rotina de estudo e formação dentro do calendário
escolar? Porém, mesmo com esse entrave seguimos em frente, pois
acreditamos que conhecimento é primordial para nosso trabalho
(Alice Campos, Lampejos de Experiências, Eixo 3, 2020).

A Professora Alice narra construções importantes do seu cotidiano: o
envolvimento de toda a comunidade escolar, produção e revisão do Projeto Político
Pedagógico, e o desafio que se coloca frente à necessidade de uma formação
pautada no estudo e na construção do conhecimento. Em contraponto interroga-se:
Mas, em que tempo? Se isso não é garantido no calendário? E essa interrogação
de Alice retrata, mais uma vez, a inexistência de espaços coletivos na política de
formação da Rede.
A formação como processo, troca, reflexão sobre a experiência, revelada nas
narrativas, não só na de Alice, mas de todos as colaboradoras, bem como as
formas e mecanismos diversos de resistência apresentadas neste eixo revelam uma
defesa diária da identidade profissional e das subjetividades dos sujeitos da escola.
Aqueles que estão todos os dias se refazendo, reaprendendo, revendo, refletindo
suas relações e suas concepções. Estão, todos os dias, como afirma Popkewitz
(2001): lutando em defesa da alma.
Os dez colaboradores sinalizam a partir dos seus lampejos de experiências,
as tentativas e desafios para garantir, minimamente, espaços formativos coletivos
dentro das suas unidades, por vezes à revelia do órgão central. Essas narrativas
denunciam certa urgência em repensar a política de f ormação de Salvador como
espaço coletivo e não individualizado nos Ac´s, como apresentado nas narrativas
analisadas.
O tempo para a formação em serviço também aparece como desafio nas
escritas narrativas, o que representa uma crítica ao formato da política. Os encontros
entre coordenadoras e professoras (individualmente) não dão conta da demanda e
da reflexão que o trabalho pedagógico exige. O imperativo da individualização do
trabalho docente é retratado como muito relevo nas narrativas.
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Por vezes, a política de formação é tratada como inexistente, parece não
alcançar a escola, não é sentida na prática. Em algumas narrativas os adjetivos
‘nula’ e “ineficaz’ são evidentes. Em contraponto, outras narrativas ressiginificam a
política a partir do cotidiano apresentado pelas professoras e coordenadoras,
relatando que, a partir dos grupos colaborativos das suas unidades, encontram
saídas para reflexão e troca, transgredindo o que está posto.
Além do tempo e da inexistência de espaços coletivos, as narrativas trazem
ainda questões analíticas importantes sobre a política estudada: condições materiais
e estruturais precárias para execução da política, números excessivos de alunos,
burocratização (sistemas e portfólios a serem periodicamente preenchidos), material
didático insuficiente e questões de relacionamentos interpessoais.
De

tal

maneira,

importa

registrar

as

formas

singulares

que

cada

professora/coordenadora tece seu fazer pessoal/profissional e seu cotidiano. A
potência da pesquisa narrativa é projetada nas escritas e na forma como eles
escrevem e inscrevem sua profissão e sua relação com a política da Rede.
É do lugar da experiência que emergem as escritas narrativas das professoras
e coordenadoras. Do lugar que experienciam cotidianamente, das suas práticas, do
exercício diário das suas profissões, de um devir que toma corpo nas relações, nos
entrelaçamentos e (re)construções que fazem com a política de formação.
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POR DETRÁS DAS CORTINAS:
o que fica por dizer?
____________________________________________________________________

Por trás das cortinas, minha alma canta.
Transbordo-me neste palco ilusório
Persigo-me nesta menção honrosa
Dou minhas cartas sem muitas modéstias
E me inspiro em versos e prosas

(Selda Kalil, 2017)
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Numa pesquisa de mestrado, muito fica por dizer e essa (in)conclusão se
torna mais comum quando a pesquisa é com pessoas, ainda mais quando se
pesquisa narrativamente com pessoas. Assim, considerar a incompletude dessa
pesquisa insere-a no campo das pesquisas que vão à contramão do positivismo e
das ‘ciências das verdades’, especialmente nesses tempos de tantas incertezas.
Muitos desafios se impuseram nesta pesquisa, desde questões burocráticas
aos entraves que a Pandemia trouxe, dentre elas a necessidade de encontrar saídas
metodológicas formas de acolhimento e recolhimento para sua continuidade.
Assim, sigo considerando essa (in)conclusão, mas trago suas linhas finais,
entendendo que muitos aspectos e elementos também seguem para reflexões,
produções e trabalhos futuros, e também compreendendo a importância da
continuidade desse debate sobre política educacional e formação.
Percebo e retomo pontos e análises dos três contextos analisados a partir dos
materiais biográficos secundários: legislação da política e referenciais municipais e
os

materiais

biográficos

primários:

escritas

narrativas

das

professoras

e

coordenadoras.
Na análise do contexto da influência, na qual as narrativas da legislação que
institucionaliza a política tomam corpo, consigo perceber que o fato de ser uma
política implementada por governantes de partidos de extrema direita já caracteriza,
por si, questões de participação e relação com a categoria de professoras e
coordenadoras. Por essa relação, ações impretadas junto ao Ministério Público
indicam e denunciam a forma verticalizada com o que o governo municipal tem
tratado a implementação de políticas, programas e sistemas, invisibilizando os
sujeitos no processo.
Tomo o conceito de política que reside na sociologia das políticas
educacionais para afirmar que política de formação de Salvador está posta a partir
de algumas premissas e categorias que delimitam princípios, objetivos, medidas
concretas e ações práticas, características próprias de políticas que mantém uma
regulamentação e um desenho.
As adequações do Projeto Político Pedagógico, do Regimento Municipal e do
Plano de Carreiras, Cargos e Salários, registradas nas narrativas secundárias
registram, metas, definições e premissas que regulamentam a política de formação e
o tratamento dado às professoras e coordenadoras.
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Ainda no contexto da influência as questões das articulações, dos interesses e
das disputas identificadas nas narrativas da legislação e dos acordos são tratadas.
Registro a presença de organizações e institutos sem fins lucrativos que,
obedecendo demandas e objetos conveniados junto à Secretaria de Educação,
oferecem como produto dos acordos a formação para diretoras e coordenadoras, o
que segundo Lawn (2001) resulta numa fabricação de identidade do professorado.
As influências e discursos encontrados na análise desse contexto da política
de formação de Salvador apresentam características do Novo Gerencialismo:
racionalidade técnica, gerências estruturadas, gerentes socializados, sistema de
valores orientados, autoritarismo e tecnologias de manejo, burocratizando o trabalho
docente com sistemas e plataformas de registros, controle e monitoramento
pedagógico.
O último ponto e mais questionável do contexto da influência é a extinção dos
espaços coletivos de formação, registrada nos documentos que legalizam a política.
A individualização dos encontros formativos em serviço entre professora e
coordenadora toma lugar dos momentos coletivos de trocas e reflexões tão
importantes para ação educativa. Isso ocorre após institucionalização da reserva
técnica garantida no Plano de Carreira do Município de Salvador. Esta é uma
influência política de desmantelo do professorado como coletivo, uma política que
mina os espaços coletivos, interfere sobremaneira no processo de formaç ão
continuada, colocando as professoras/coordenadoras nos lugares de executoras da
política.
O contexto da produção de textos traduzidos a partir das narrativas
secundárias dos Referenciais Municipais (2015, 2017) traz diversos conteúdos sobre
a política estudada. Foram observadas a estrutura, as visões de currículo, ensino,
aprendizagem, alunos, professoras e coordenadoras e a concepção de formação.
O fundamento da teoria sociointeracionista se destaca na análise dos textos, o
currículo da Rede se apresenta como uma ação partilhada, rompe a ideia de
compartilhamento e fragmentação do conhecimento, trazendo a interdisciplinaridade
como princípio.
A estrutura dos Referenciais analisados coaduna com as leis nacionais nas
delimitações dos campos, segmentos e faixas etárias. Muito bem elaborada, a
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estrutura se caracteriza como uma bricolagem textual que aponta as diretrizes
formais do ensino de Salvador.
As visões sobre alunos, professoras e coordenadoras são pautadas na
concepção de pessoas ativas que se movimentam num processo educativo
emancipatório, aprendem e ensinam mutuamente. No entanto, para professoras e
coordenadoras apresentam um perfil bem delineado, com atribuições e funções
definidas, exigindo um leque de habilidades e conhecimentos prévios e de áreas
diversas.
É perceptível na análise dos textos, uma tutela prolongada do Estado sob o
professorado, pois apresentam uma organização linear do trabalho docente e uma
normatização da prática a partir de discursos homogeneizantes. Questiono a partir
da teoria do Ciclo de Política o controle que esses textos têm, pois os sentidos
atribuídos por cada sujeito são múltiplos e diversos. O controle sobre isso é
inexistente, já que cada pessoa carrega em si suas disposições, crenças, limites e
conceitos.
Sobre formação, os conceitos apresentados nos textos possuem referências
plausíveis, os princípios da recursividade, reflexividade e dimensões pessoal,
profissional e organizacional da formação se fazem presente. Os textos apresentam
premissas da formação em serviço a partir de uma cadeia (institutos formam
gestoras e coordenadoras e esses formam as professoras nas escolas), no entanto
alguns aspectos são questionáveis para garantir esse f ormato: tempo, estrutura,
quadro de professoras e coordenadoras, demandas outras que se constituem no
fazer das escolas. Garantir e consolidar esses espaços como formativos se coloca
como desafio cotidiano.
As escritas narrativas como materiais biográficos primários, constituem o
contexto da prática, como as pessoas da escola fazem a política, como a sentem,
fomentam, mantém ou resistem a partir dos lampejos das suas experiências. O
contexto da prática ocupa lugar de destaque, primeiro porque são sujeitos dos
bastidores que ecoam seus sentidos e experiências, segundo porque trata
exatamente de repensar o lugar dessas pessoas nas decisões e na implementação
da política.
Na análise compreensiva das narrativas muitas nuances se apresentam, as
falas das professoras e coordenadoras reafirmam as críticas aos contextos
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anteriores sobre o tempo, a individualização, a invisibilidade, questões estruturais,
materiais e humanas. Muitas formas de implementar a política, ou resistir a ela,
aparecem nas narrativas. Denúncias, reinvenções, ressignificações, concepções,
singularidades, e resistências vão demostrando que, apesar da política tentar
homogeneizar o trabalho docente, cada uma vai criando seus mecanismos e formas
de colocar em prática suas concepções, ‘defendendo sua alma’ da forma que podem
e conseguem.
Esses sujeitos denunciam a necessidade da formação enquanto coletivo,
enquanto processo relacional, processual, como ação crucial para toda e qualquer
mudança social, a partir da troca, da reflexão e do estudo. Apresentam suas
percepções enquanto sujeitos da prática, enquanto sujeito da experiência.
Neste estudo, eles são os sujeitos da experiência! A experiência aqui é
entendida bem como aborda Larossa (2002) enquanto acontecimento que toca, que
faz parar para pensar. O sujeito da experiência é quem sente, pensa, olha, escuta,
presta atenção nos detalhes, tem ouvidos e olhos cuidadosos para si e para o outro,
muda a partir de suas reflexões e das trocas com o outro, movimenta-se no sentido
da reflexão. No que tange à formação, o sujeito da experiência é protagonista de
todo o processo que se faz durante, no devir.
A dimensão da experiência como formadora considera a globalidade do
sujeito, seus saberes e histórias dos sujeitos. Sendo estes sujeitos partes individuais
de um coletivo que é interativo e dinâmico, que participa, se forma e se autoforma. O
trabalho centrado na pessoa e na sua experiência é particularmente relevante nos
períodos de crise e de mudança e uma mola propulsora de transformações.
Urge (re)colocar o sujeito da experiência nos palcos. Urge que a experiência dos
bastidores, a experiência da prática seja considerada na elaboração de políticas de
formação. Urge pensar a formação numa dinâmica integrada: autoformação,
ecoformação e heteroformação (PINEAU, 1988) relacionando a dimensão do eu, do
outro, do mundo.
A política de formação de Salvador refletida a partir de uma tríade problemática
se caracteriza como um ‘problema’ de ordem política, filosófica e histórica (SOUZA,
2010) que envolvem processos e nuances que acabam, por vezes, desvalorizando e
regulando o processo formativo das professoras/coordenadoras e nos leva a
compreensão de que a formação é permeada por várias ordens, articulações,
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relações, interesses, discursos e debates intrínsecos às reformas contemporâneas,
implementadas sob o imperativo do neoliberalismo e da globalização.
A invisibilidade do professorado como pessoa-profissional como eixo central
da formação, resulta num conjunto de situações que ferem a autonomia, o trabalho
coletivo das escolas e o próprio objetivo da formação que, muitas vezes, a formação
é encarada como ensinar a fazer, ou oferecer estratégias ou conhecimentos para se
executar bem um ofício ou uma função. O que acaba por direcionar a política de
formação para eixos tecnicistas com receitas prontas e muito menos para o
desenvolvimento profissional que considerem as professoras e coordenadoras
enquanto seres individuais e coletivos.
As tentativas de normatização da prática das professoras e coordenadoras
são visíveis na política de formação estudada. É preciso, por isso, (re)encontrar
espaços de interação entre as dimensões pessoais e profissionais, permitindo que
as mesmas possam apropriar-se dos seus processos de formação.
Assim, o conceito de formação refletido nesta pesquisa considera o tempo, é
centrada no sujeito, é um movimento constante e contínuo de construção e
reconstrução da aprendizagem pessoal e profissional (SOUZA, 2010), portanto o
formar só pode ser compreendido num sempre dinâmico devir.
Enfatizo a defesa pela formação como um processo de reflexão crítica,
fundamentada na experiência, por acreditar que é envolvida por atores, ações e
processos individuais e coletivos, sendo uma construção humana e social. A
formação se configura em uma tríade participativa, na qual as/os professoras e
coordenadoras são/sejam protagonistas nas diversas fases dos processos de
formação: na concepção e no acompanhamento, na regulação e na avaliação.
No processo de formação, as professoras e coordenadoras se constituem no
processo que se produz a partir da realidade em (trans)formação (RIOS, 2016) e por
entender que o ser humano está em constante construção, compreendo que o
processo formativo acontece no percurso, no caminhar, vincula-se às trajetórias de
escolarização e não finaliza com a conclusão de um curso.
A compreensão e a defesa por uma formação pautada na pessoa não se
esgotam numa pesquisa, mas revelam a necessidade de ouvir as professoras e
coordenadoras para definição e implementação de qualquer política de formação.
Considerá-las como protagonistas da sua profissão-formação e não com
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gerencialistas de política em prática, executoras técnicas de predisposições legais.
É reafirmando o lugar da experiência, a necessidade de repensar a formação no
Município de Salvador, de valorizar o saber da prática e o lugar das professoras e
coordenadoras que, por ora, fecho as cortinas.
Compreendo que muito há para sair dos bastidores, muitos espetáculos serão
presenciados, mas acredito que as lamparinas que clareiam os caminhos são as
pessoas, são os sujeitos vivos e ativos que fazem da escola e educação de
Salvador o palco das suas vidas e o lugar da sua experiência de vida-formação,
resistindo e (re)existindo cotidianamente.
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APÊNDICE: Eixos temáticos das escritas narrativas

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA DE ENSINO E POS GRADUAÇÃO-PPG
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO -DEDC- CAMPUS I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E
CONTEMPORANEIDADE- PPGEDUC

Estrutura temática dos Lampejos de Experiências

EIXO 1: Sobre formação, experiência e ingresso da profissão e na Rede do
Município de Salvador- Ba.

EIXO 2: Sobre a Política de Formação de Salvador: percepções e sentidos

EIXO 3: A Política de Formação vivenciada/experienciada no cotidiano da escola/
sala de aula.
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ANEXO 1: Modelo do perfil dos colaboradores

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA DE ENSINO E POS GRADUAÇÃO-PPG
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO -DEDC- CAMPUS I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E
CONTEMPORANEIDADE- PPGEDUC
Pesquisa: Bastidores da Política de Formação de Salvador- Ba: Lampejos de
Experiência e narrativas docentes
Pesquisadora: Milca Maiara Mendes dos Santos
Orientador: Dr. Elizeu Clementino de Souza
PERFIL DO COLABORADOR-SUJEITO DA PESQUISA
I- IDENTIFICAÇÃO PESSOAL:
Nome: _________________________________________________________
Data de Nascimento: ___________________Sexo:______________________
Estado Civil: ______________________ Telefone: ______________________
Endereço: _______________________________________________________
___________________________________ CEP: _______________________
E-mail: _________________________________________________________
Auto declaração53:

(

) Preta (a)
(
) Pardo (a)
(
) Branco (a) (
) Amarelo (a)
II- IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL:

(

) Indígena (a)

Formação Acadêmica:_____________________________________________
Profissão/Função:_________________________________________________
Escola(s) em que é lotada(o): _______________________________________
_______________________________________________________________
Tempo de docência: ______________________________________________
Ano de ingresso na Rede de Salvador: ________________________________
Segmento no qual atua: ____________________________________________
Você autoriza utilizar o seu nome na pesquisa ? Sim (

)

Não (

)

Se não, como gostaria de seu identificado (a)?
______________________________________________________________

53

Quesitos de raça-cor utilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE
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ANEXO 2: Modelo do Termo de Consentimento
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CAMPUS I

ESTA

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
CRITÉRIOS DA ÉTICA EM PESQUISA COM SERES
466/12 DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE.

PESQUISA SEGUIRÁ OS
HUMANOS CONFORME RESOLUÇÃO N

I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Nome do Participante:_______________________________________
Sexo: F ( ) M ( )
Documento de Identidade no: _____________
Data de Nascimento:
/
/
Endereço: ________________________________Complemento:__________
Bairro:
___________ Cidade: __
CEP:
Telefone: ( )
/( )
___ /
II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA:
1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Bastidores da Política de
Formação de Salvador: Lampejos de Experiências e Narrativas Docentes
2. PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL: Elizeu Clementino de Souza
Cargo/Função: Professor/Orientador
III - EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PARTICIPANTE SOBRE A
PESQUISA:
O(a) senhor(a) está sendo convidado (a) para participar da pesquisa: Bastidores da
Política de Formação de Salvador- BA: Lampejos de experiência e narrativas
docentes de responsabilidade do pesquisador Elizeu Clementino de Souza,
docente da Universidade do Estado da Bahia que tem como objetivo analisar a
política de formação de professores da Rede Municipal de Salvador, entre o vivido e
o proposto, através de narrativas docentes sobre a política adotada pela Secretaria
Municipal de Educação-SMED. A realização desta pesquisa trará ou poderá trazer
benefícios, sejam eles diretos ou indiretos. Alguns podem ser previstos e outros não.
O primeiro benefício se configura na (re)afirmação dos professores enquanto sujeitos
na condição de atores de suas próprias histórias de formação-profissão, tomando
como referência principal as narrativas dos bastidores, de onde são construídas
histórias sobre as políticas de formação e onde as mesmas são, de fato,
vivenciadas. Caso aceite o Senhor(a) será entrevistado (a) pela aluna Milca Maiara
Mendes dos Santos, discente do curso de Pós-graduação em Educação e
Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia-UNEB. Devido a coleta de
informações o senhor(a) poderá sentir-se invadido(a) na sua privacidade; ter a
divulgação das informações registradas na pesquisa, ter seu tempo tomado para
responder a entrevista. Contudo saliento que sua participação é voluntária e não
haverá nenhum gasto ou remuneração resultante dela. Garantimos que sua
identidade será tratada com sigilo e, portanto, o Sr(a) não será identificado. Caso
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queira (a) senhor(a) poderá, a qualquer momento, desistir de participar e retirar sua
autorização. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com a
pesquisadora ou com a instituição. Quaisquer dúvidas que o (a) senhor(a)
apresentar serão esclarecidas pela pesquisadora e o Sr(a), caso queira, poderá
entrar em contato também com o Comitê de Ética da Universidade do Estado da
Bahia. Esclareço ainda que de acordo com as leis brasileira o Sr (a) tem direito a
indenização caso seja prejudicado por esta pesquisa. O (a) senhor (a) receberá
uma cópia deste termo onde consta o contato dos pesquisadores, que poderão tirar
suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento.
V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS
RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO
EM CASO DE DÚVIDAS
PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL: Elizeu Clementino de Souza
Endereço :. Rua Silveira Martins, 2555, Cabula. CEP: 41.150-000 - Salvador - BA.
Telefone: (71) 98765-4561. E-mail: esclementino@uol.com.br
Comitê de Ética em Pesquisa- CEP/UNEB Avenida Engenheiro Oscar Pontes s/n,
antigo prédio da Petrobras 2º andar, sala 23, Água de Meninos, Salvador- BA. CEP:
40460-120. Tel.: (71) 3312-3420, (71) 3312-5057, (71) 3312-3393 ramal 250, e-mail:
cepuneb@uneb.br
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP- End: SRTV 701, Via W 5
Norte, lote D - Edifício PO 700, 3º andar – Asa Norte CEP: 70719-040, Brasília-DF
V. CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO
Após ter sido devidamente esclarecido pelo pesquisador(a) sobre os objetivos
benefícios da pesquisa e riscos de minha participação na pesquisa Bastidores da
Política de Formação de Salvador- BA: Lampejos de experiência e narrativas
docentes e ter entendido o que me foi explicado, concordo em participar sob livre e
espontânea vontade, como voluntário consinto que os resultados obtidos sejam
apresentados e publicados em eventos e artigos científicos desde que a minha
identificação não seja realizada e assinarei este documento em duas vias sendo
uma destinada ao pesquisador e outra a mim.
Salvador, 25 de setembro de 2020.
_____________________________________
Assinatura do participante da pesquisa
_____________________________
Milca Maiara M. Santos
(Orientando)

___________________________
Elizeu Clementino de Souza
(Orientador)
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