
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
TENÓRIO, RM., and SILVA, RS. Capacitação docente e responsabilidade social: aportes 
pluridisciplinares [online]. Salvador: EDUFBA, 2010. 326 p. ISBN 978-85-232-0675-8. Available 
from SciELO Books <http://books.scielo.org>. 
 

 

All the contents of this chapter, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons 
Attribution-Non Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste capítulo, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative 
Commons Atribuição - Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de este capítulo, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de 
la licencia Creative Commons Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  

  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Significado e resultados de uma experiência de capacitação 

docente e responsabilidade social 
 
 

Robinson Moreira Tenório 
Reginaldo de Souza Silva 



9

Significado e resultados de uma experiência
de capacitação docente e responsabilidade

social

A oferta de programas de pós-graduação interinstitucionais decor-
re do conjunto das necessidades institucionais para satisfazer as deman-
das, atendendo aos critérios e exigências da legislação em vigor. Entre eles
está a qualidade das atividades fins da universidade, na perspectiva do
estímulo à reflexão, à produção e à divulgação do saber produzido, e justi-
fica-se pela necessidade de consolidar o desenvolvimento do ensino, pes-
quisa e extensão em instituições emergentes, as quais dependem da for-
mação e titulação de seus docentes e técnicos.

Essa consolidação, que acontece em vários níveis, possibilita as ins-
tituições criarem vínculos acadêmicos com centros de referência regional,
nacional e internacional, na perspectiva de trabalho em rede, propiciando
a criação e a instalação de ações conjuntas, e contribuindo para ampliação
da produção de conhecimento.

Além disso, os programas interinstitucionais possibilitam aos do-
centes realizar pós-graduação no próprio local de trabalho, que, mesmo
provocando algumas dificuldades para a conciliação do tempo de trabalho
e o tempo de estudo, ainda garante a antecipação do processo de qualifi-
cação e de seu efeito multiplicador, contribuindo para o amplo e rápido
aprimoramento da formação.

No estado da Bahia, os quadros docente e técnico das universidades
públicas estaduais ainda necessitam de formação continuada para desenvol-
ver as atividades de pesquisa, de ensino e extensão nos padrões exigidos
pela sociedade. Nesse sentido, uma política de formação configura-se como
um passo fundamental para o aprimoramento da qualificação institucional.

Dessa forma, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)
tem envidado esforços na última década para qualificar os seus quadros de
profissionais com o objetivo de contemplar a essência de uma universidade,
através de suas funções e por meio da indissociabilidade entre ensino, pes-
quisa e extensão, qualificar suas intervenções, garantindo que os conheci-
mentos e resultados das pesquisas pudessem, pelo ensino de graduação,
pós-graduação e da extensão, atingir todo o estado da Bahia e o país.
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Gradualmente, esse esforço de expansão, de formação e de titulação
dos quadros profissionais (principalmente o docente) ganhou um forte
apoio com o retorno de recém-doutores e a contratação de novos. Esta
nova etapa levou ao fortalecimento de grupos de pesquisas existentes, tais
como Museu Pedagógico (que agrega vários grupos de pesquisas), Núcleo
de Estudos, Pesquisa e Formação de Professores (NEFOP) e Núcleo de
Estudos da Criança e do Adolescente (NECA), à criação de novos grupos
de pesquisa e à busca do trabalho em rede através do estabelecimento de
parcerias com outras universidades e centros de pesquisa do Brasil e do
exterior.

Esse processo culminou em estudos para a implantação de cursos de
mestrado e doutorado institucionais no claro propósito de que uma univer-
sidade precisa ter, além de um quadro titulado, uma dinâmica de produção
acadêmica e que, sabemos, na atual realidade brasileira, constitui-se, princi-
palmente através de programas de pós-graduação qualificados.

Especificamente em relação à área da Educação, procurando dar
respostas, há um quadro interno e externo de demanda por formação ne-
cessária para o crescimento institucional e da comunidade em geral, cons-
tituiu-se em 2005, no interior do Departamento de Filosofia e Ciências
Humanas (DFCH), mais precisamente na área de educação, um grupo
preocupado em pensar a ampliação da qualificação dos mestres e doutores
em educação, que respondessem as demandas sociais e acadêmicas. O
resultado deste processo apontou para a necessidade da criação de um
mestrado próprio em educação na UESB. Entretanto, na época, o quadro
docente ainda não atendia a todas as exigências estabelecidas pela Coor-
denação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (Capes).

A partir dessas constatações, entendeu-se que uma das formas pos-
síveis de ampliar a produção acadêmica dos novos doutores e, ao mesmo
tempo qualificar os docentes e técnicos da UESB de diversas áreas (cursos
de licenciaturas, medicina, fisioterapia, etc.), que precisavam estabelecer
vínculos teóricos e metodológicos com a área de educação e consolidar
práticas, era realizar um mestrado em parceria com outra instituição.

Para dar cabo dessa missão institucional era preciso contar com a
experiência de instituições consolidadas e reconhecidas por sua experiência
e qualidade na formação de profissionais e pesquisadores em educação.

Foi assim que se estabeleceu uma parceria com o Programa de Pós-
Graduação em Educação (PPGE) da Faculdade de Educação (FACED) da
Universidade Federal da Bahia que, historicamente, tem contribuído com
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a expansão da produção acadêmica na área e com a melhoria da educação
brasileira. Pois, inspirados nos princípios da responsabilidade social que
norteiam a educação universitária e mais precisamente a pós-graduação
stricto sensu, tem intensificado cada vez mais um trabalho de formação
pautado no ensino, na pesquisa e na extensão, tendo como norte político-
acadêmico a necessidade de manter o impacto socioeducional de sua exis-
tência de mais de 30 anos, formando para o mundo do trabalho educacio-
nal, profissionais em todo o estado da Bahia e na região Nordeste.

O primeiro passo foi construir um projeto de curso de mestrado
interinstitucional, que viabilizasse não somente a qualificação de novos
mestres, mas possibilitasse, através de uma parceria sólida, estratégica,
política e pedagógica, a experiência conjunta com os quadros mais qualifi-
cados da instituição parceira.

O resultado foi a elaboração do projeto de Mestrado
Interinstitucional (Minter) UFBA/UESB, para a formação, em dois anos,
de 20 mestres em educação. O projeto foi submetido à Capes e aprovado
após dois anos de tramitação. Coordenado pelo professor doutor José
Albertino Carvalho Lordêlo (UFBA) e pela professora doutora Lívia Diana
Magalhães (UESB), esse processo permitiu ao então grupo de doutores da
área de educação do DFCH, componentes da comissão da UESB, um me-
lhor conhecimento do quadro disponível na instituição, das principais li-
nhas de pesquisas existentes e das possíveis de serem criadas e fortalecidas
a partir do Minter e a reflexão sobre o currículo desejado.

Para se ter ideia da grande aceitação do Minter UFBA/UESB e da
enorme demanda pela formação e titulação, mais de 50 docentes se ins-
creveram para a seleção. Dentre eles, um percentual alto de profissionais
da área de saúde (medicina, fisioterapia, enfermagem e educação física) e
de ciências contábeis, revelando um potencial institucional de estabeleci-
mento de relações pluridisciplinares entre a educação e outras áreas do
conhecimento.

O grupo de trabalho, criado a partir da parceria UFBA – UESB,
empenhou-se junto à Capes para aprovação do referido curso, ao mesmo
tempo que envidava esforços para a garantia dos recursos financeiros e
materiais necessários para a realização do Minter. A UESB, mesmo com
algumas dificuldades administrativas, também ofereceu infraestrutura e
apoio logístico necessários às atividades de ensino, orientação e pesquisa
durante o curso, com etapas realizadas na cidade de Vitória da Conquista
e em Salvador.
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O reconhecimento da qualidade e da importância do Minter UFBA/
UESB pode ser confirmado com o financiamento através de bolsas de
mestrado de curta duração concedidas pela Fapesb, órgão de fomento à
pesquisa e à ciência do estado da Bahia.

Através do mestrado interinstitucional, mais docentes da UESB ti-
veram a possibilidade de desenvolver atividades de pesquisa, de vivenciar
situações de ensino em nível de pós-graduação e de participar de grupos
de pesquisas e de extensão. Por sua vez, também os alunos dos cursos de
graduação ganharam com os novos mestres que, através de ações concre-
tas e de relevante significado social, têm ajudado na qualificação das práti-
cas acadêmicas.

Os resultados, portanto, do Programa Minter UFBA/UESB, mes-
mo que ainda muito recentes, permitem visualizar que é possível superar-
mos as assimetrias de desenvolvimento entre regiões e instituições de ensi-
no superior, no que diz respeito à formação de docentes, na criação e
consolidação de grupos de pesquisa, na expansão e fortalecimento da gra-
duação e da pós-graduação, necessárias para o desenvolvimento do ensi-
no superior, da ciência e da tecnologia.

O processo formativo de docentes pesquisadores, por meio da par-
ceria com o Programa de Pós-Graduação em Educação da UFBA (PPGE/
UFBA), possibilitou a formação de mestres comprometidos com o fortale-
cimento de grupos de ensino e pesquisa, que buscam responder às neces-
sidades regionais, ampliando também o comprometimento institucional
com o desenvolvimento da região em que atuam.

Por outro lado, a experiência de conceber o projeto do curso de
mestrado, a participação nas etapas de seleção dos futuros alunos, o exer-
cício da codocência em disciplinas, a coorientação e a participação dos
doutores da área de Educação do DFCH, em bancas de qualificação e de
defesa, permitiram o fortalecimento e o estabelecimento, ainda que em
caráter inicial, das condições para a criação de um mestrado acadêmico
em educação institucional próprio.

Outro aspecto, que é possível registrar, foi o estabelecimento de
uma parceria que nos parece duradoura entre os profissionais que atuam
no programa de pós-graduação e a UESB. Prova disso é este livro que ora
entregamos à comunidade acadêmica.

Escrito a muitas mãos, ele vai aos poucos desvelando para o leitor
os resultados da parceria bem-sucedida entre a UESB e o PPGE/UFBA.
Mesmo não contendo em cada artigo os nomes de todos os parceiros que
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ajudaram a construir esses trabalhos, eles foram desenhados pelo esforço
de leitura e acompanhamento dos docentes/pesquisadores mais experien-
tes da UESB junto a seus colegas de trabalho, e pela dedicação dos docen-
tes da UFBA junto a seus novos discentes e orientandos, em um desafio
coletivo de superações de dificuldades de várias ordens.

A seguir, apresentaremos uma breve descrição dos textos que com-
põem esta coletânea, que mostram parte dos resultados obtidos com o
esforço coletivo relatado acima.

O texto inicial desta produção, de autoria de Elson de Souza Le-
mos, Maria Inez Carvalho e Leila Pio Mororó, denominado Currículo e
formação docente: saberes da práxis pedagógica do professor da educação infantil,
tem por objetivo discutir a construção do conhecimento sobre o currículo
dos cursos de formação do professor da educação infantil, fazendo uma
análise da articulação dos seus saberes com a práxis pedagógica do educa-
dor de criança. Essa análise teve como fundamento um olhar
multirreferencial sobre a temática em questão, tendo em vista que esse
estudo, de natureza qualitativa, considerou no seu referencial metodológico,
a dimensão dialética da educação e os aspectos fenomenológicos no seu
procedimento estratégico. Verificou-se que esses saberes encontram-se no
cenário do cotidiano pedagógico, desarticulados e fragmentados e que a
formação de professores tem se constituído como tenra linha condutora
na articulação de seus saberes com a experiência da prática pedagógica
dos professores da educação infantil. Abaliza-se como possibilidade o cur-
rículo inspirado na complexidade e na multirreferencialidade, no respeito
à diversidade e na instrumentalização docente para enfrentar as incertezas
e trabalhar a criatividade de maneira dinâmica e revolucionária, portanto
não poupando ousadia no ato transgressor do seu ser-sendo, na medida
em que se revela como ação intencional, consciente, enquanto práxis pe-
dagógica construtora da autonomia.

Em Compreensão da infância: um diálogo entre o Pequeno Príncipe, Emílio
e Emília, as autoras Edmacy Quirina de Souza e Maria Antonieta de Cam-
pos Tourinho refletem sobre a compreensão da infância presente nas obras
de Rousseau, Saint-Exupéry e Lobato, mantendo um diálogo entre os au-
tores e seus respectivos personagens com as práticas pedagógicas das pro-
fessoras que atuam em duas pré-escolas públicas, de um município no
sudoeste da Bahia. Com esta reflexão, identificou-se a necessidade de maior
investimento na formação inicial e continuada dos docentes que traba-
lham nessa etapa da educação básica, tendo em vista que é necessário
estar em constante redimensionamento da prática pedagógica, reavaliando
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as concepções de infância manifestadas nas práticas e nos discursos insti-
tuídos pelas professoras pesquisadas.

Marilete Calegari Cardoso e Cristina d’Ávila Maheu, no texto Baú
de memórias: representações de ludicidade de professores de educação infantil, ana-
lisam as representações de ludicidade dos professores de educação infantil
de uma escola da rede municipal de Jequié no estado da Bahia com o
intuito de descrever os significados do lúdico a partir das memórias de
professores de educação infantil, identificar de que forma o lúdico esteve
presente em sua formação inicial/contínua e como repercute em suas práti-
cas pedagógicas, considerando três questões norteadoras: quem sabe e de
onde sabe? o quê e como sabe? sobre o que sabe e com que efeitos? As
representações encontradas entre os professores são diversificadas, carre-
gadas de uma concepção de ludicidade, ora romântica, ora cognitivista ou
sociocultural, frutos de uma construção histórica, eivada de representações
culturais, sociais e políticas.

Em A importância dos jogos para a construção de conceitos matemáticos,
os autores Robson Aldrin Lima Mattos e Tereza Cristina Pereira Carvalho
Fagundes evidenciam a função pedagógica dos jogos como atividades no
ensino da Matemática, nas séries iniciais do Ensino Fundamental do Co-
légio Municipal Cláudio Manoel da Costa, em Vitória da Conquista – Bahia,
numa tentativa de elucidar a importância pedagógica dos jogos no ensino
da Matemática, em especial, a sua contribuição para a construção de con-
ceitos como classificação, seriação, simbolização e correspondência, bem
como a ampliação da percepção de jogos de exercícios para jogos de cons-
trução. Neste texto, os jogos constituem-se como atividades lúdicas e
facilitadoras de múltiplas aprendizagens, numa alternativa às dificuldades
encontradas por crianças e educadores em aprender e em ensinar concei-
tos matemáticos fundamentais à compreensão do mundo.

O texto A organização dos espaços de ensinar e aprender nas instituições
de educação infantil, de autoria de Cláudia Celeste Lima Costa Menezes,
discute as diversas lacunas que o processo histórico-político da educação
infantil no Brasil apresenta e analisa a organização dos espaços de ensinar
e aprender das escolas de educação infantil, num município da Bahia,
diagnosticando a sua interferência no processo educativo. A ideia de trans-
formação dos espaços educativos infantis em espaços de pesquisa, de re-
flexão da práxis pedagógica, de renovação do ser humano e de transfor-
mação social visa oferecer à criança condições para viver na sociedade de
forma digna, justa e democrática, pois considera-se que a forma como são
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organizados e geridos os espaços escolares das instituições de Educação
Infantil interfere nos processos de ensino e aprendizagem.

Objetivando discutir as contribuições de uma análise ergonômica
para o desenvolvimento humano e educacional durante o cotidiano esco-
lar, em sala de aula e no tempo de lazer, Priscila d’Almeida Ferreira e
Maria Cecília de Paula Silva, no texto Corpo e educação: contribuições de uma
análise ergonômica para educação e lazer no cotidiano escolar, apresentam a
necessidade de alteração da educação brasileira, no sentido da valorização
do ser humano integral, em especial a questão corporal, ainda tão
desconsiderada. Com destaque, é tratada neste texto a escassez de movi-
mento corporal durante o período escolar dos alunos da 4ª série de uma
escola pública estadual, no município de Vitória da Conquista-BA, tanto
no tempo de lazer como no cotidiano da sala de aula, concluindo que o
ambiente escolar investigado não está conforme as normas NBR 14 006:
1997, sugerindo a necessidade de modificação do ambiente, bem como
um melhor tratamento à questão corporal e ao lazer.

Juraci Reis Filho e Pedro Abib, no texto Jogo, futebol e técnica corpo-
ral: um olhar sobre a formação da técnica desportiva nas escolinhas de futebol,
evidenciam a ausência de vazios urbanos colaborando para a proliferação
das escolinhas de futebol, associada à febre do eldorado futebolístico. No
entanto, a formação da técnica corporal requer um direcionamento que
perceba seus aspectos socioculturais e não somente para os aspectos
condicionantes. Para os autores, o significado de jogo deve avançar a ideia
do lúdico numa discussão no campo da antropologia social; o social é
projetado sobre o indivíduo na formação da técnica corporal, trazendo a
ideia do movimento como ato social. O conceito de técnica, neste texto,
avança para além de seu status desportivo, como categoria dentro do pro-
cesso de formação movimento/sujeito/sociedade. O futebol no Brasil é mais
do que uma escolha pessoal, é uma herança e um dom cultural, devendo
ser tratado na compreensão de suas ambiguidades manifestas nos múlti-
plos saberes nele articulados. Mesmo em espaços com dificuldades de cons-
trução de uma autonomia desportiva, os autores consideram que a técnica
não deixou de ser um ato social, uma condição histórica do sujeito que se
movimenta.

No ensaio Percepções de professoras acerca da inclusão escolar de crian-
ças com mielomeningocele, as autoras Nayara Alves de Sousa e Alessandra
Santana Soares e Barros identificam os aspectos da inclusão escolar de
crianças com lesão medular por mielomeningocele, segundo a percepção
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de suas professoras. Para tanto, resgatou-se a história de vida de duas cri-
anças a partir dos relatos orais de suas professoras, com aplicação de entre-
vistas semiestruturadas e de uma abordagem qualitativa. Desta forma, as
autoras buscam evidenciar o caráter problemático da inclusão escolar de
crianças com deficiência física e a identificação de alguns obstáculos que
precisam ser transpostos para garantir a qualidade da inclusão, tais como:
equívocos na compreensão da mielomeningocele por parte das professo-
ras, ausência da comunicação entre pais, professoras e profissionais da
saúde e falta de uma capacitação dos professores.

No texto Tecendo a saúde com a educação nas “tramas” da inclusão,
Jamine Barros Oliveira e Theresinha Guimarães Miranda buscam identifi-
car as ações intersetoriais do programa de saúde da família no processo de
inclusão escolar de crianças e adolescentes com deficiência num municí-
pio do interior da Bahia, em duas unidades de saúde da família responsá-
veis por uma área adstrita, caracterizada por uma determinada população
da qual a equipe do programa torna-se responsável, levando em conside-
ração as condições culturais, em seus aspectos socioeconômicos, culturais e
políticos, inter-relacionando-se com os demais setores envolvidos nesta área,
como escolas, igrejas, pontos comerciais, etc. As autoras trazem uma revi-
são da trajetória histórica do Sistema Único de Saúde, até a criação do
Programa de Saúde da Família, bem como do processo de inclusão escolar,
no intuito de se estabelecer um elo entre estas duas estratégias. As novas
abordagens teórico-metodológicas a respeito do processo de inclusão es-
colar de crianças e adolescentes com deficiência e o princípio da
intersetorialidade do Programa de Saúde da Família constituem-se como
possíveis reorientações das ações intersetoriais da saúde e educação, no
que se refere à “inclusão escolar”, tal como a proposição de que os profissi-
onais de saúde também assumam a proposta de inclusão juntamente com
a educação.

Sandra Suely de Oliveira Souza, Dante Augusto Galeffi e Luiza
Wilma Santana da Silva, no trabalho intitulado Incerteza da escolha profissio-
nal: tecendo sonhos numa polissemia dialógica, evidenciam como a formação
profissional do pedagogo é considerada em todo o seu potencial criativo
no exercício da profissão, bem como o alcance da autoconsciência crítica
como via de participante responsável pela vida em sua totalidade. Estu-
dantes de Pedagogia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, no
campus de Jequié, que escolheram o curso sem identificação, têm seus
discursos interpretados sobre a escolha do mesmo e seus desejos latentes
explorados no intuito de perceber os indicadores simbólicos motivadores
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da escolha. Aspectos da história de vida pessoal de alguns estudantes per-
mitem perceber como cada um se vê no campo experiencial, assim como a
valorização da maneira encontrada por cada um para lidar com as tensões
vividas no contexto e o modo de se colocarem no processo de formação
profissional.

Em O professor-tutor no processo formativo médico – a compreensão do
estudante, Maria Esther Ventin de Oliveira Prates e Maria Roseli Gomes
Brito de Sá expõem as novas perspectivas educacionais e de atuação pro-
fissional que ensejam a abertura de debates e reflexões numa tentativa de
conduzir a reorientações capazes de delinear, entre as múltiplas possibili-
dades, aquelas que melhor atendam aos anseios de mudança no atual con-
texto de crítica aos paradigmas científicos que sustentam o processo de
formação médica. A compreensão dos estudantes de Medicina da UESB
sobre as possibilidades de contribuição do professor-tutor nos aspectos
relativos à formação profissional e humana do futuro médico são evidenci-
adas buscando-se salientar como, no desempenho da tutoria, o professor-
tutor torna-se modelo para incorporação de hábitos e posturas que, futu-
ramente, integrarão as condutas do profissional ora em formação.

Em O professor-tutor e a construção do conhecimento no curso de medici-
na da UESB são apresentados pelas autoras Carla Cristiane de Oliveira
Pinheiro e Maria Roseli Gomes Brito de Sá os resultados de estudo que
reconhece a tendência curricular atual das escolas médicas brasileiras de
superar a fragmentação do conhecimento em especializações, visando aten-
der às necessidades básicas de saúde da população. A relação do professor
com o processo de construção do conhecimento pelo aluno, tendo como
foco a visão do professor-tutor sobre o processo de construção do conheci-
mento do estudante no processo tutoral se constitui, neste trabalho, como
objetivo. Verifica-se que estão presentes na visão dos professores os efeitos
de uma formação empirista e tecnicista, com ênfase na experimentação e
com o entendimento de que o aluno chega ao processo de aprendizagem
desprovido de conhecimentos. Essa formação que distancia os sujeitos do
processo pedagógico deu ao professor uma ideia de superioridade que
vem a interferir no modo como se posiciona em relação aos processos de
construção de conhecimentos.

Partindo-se do pressuposto de que o conhecimento se constitui das
dimensões tácita e explícita, Braulito Perazzo e Robinson Moreira Tenório,
no trabalho denominado A Aprendizagem Baseada em Problemas e a dimensão
tácita do conhecimento em um curso de Medicina, desenvolvem uma análise
discursiva do currículo do Curso de Medicina da UESB, buscando-se ma-
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nifestações do conhecimento tácito nas estratégias de ensino e identificar
nas dinâmicas tutoriais instâncias nas quais o conhecimento tácito se ma-
nifesta e é convertido. Tal trabalho apresenta a proposta de fortalecer a
utilização de atividades de convivialidade e compartilhamento de experi-
ências, nas quais se verificam formas de explicitação do conhecimento
tácito.

O Curso de Ciências Contábeis da UESB torna-se objeto de estudo
no trabalho de Manoel Antonio Oliveira Araújo e José Wellington Mari-
nho de Aragão, denominado Avaliação curricular do curso de Ciências Contábeis
na UESB, ao comparar-se à estrutura curricular de 1999 com a de 2007. O
entrelaçamento entre as Ciências da Educação e a Contabilidade acontece
neste estudo por meio do aspecto da avaliação do curso e do estudo de
ordem curricular. A Contabilidade surge no panorama das ciências como
aquela que se debruça sobre o patrimônio com o fito de estudá-lo e, assim,
fornecer as informações que os usuários necessitam para poderem tomar
decisões coerentes junto às entidades de natureza econômico-administra-
tiva. Neste artigo, os autores mostram que a estrutura curricular de 2007
vem inovando com disciplinas mais vinculadas à realidade social e econô-
mica vigente, sendo o currículo de 2007 aquele que atende melhor aos
anseios da comunidade acadêmico-contábil.

O artigo O Conselho do FUNDEB e as práticas de participação
institucionalizadas, de autoria de Ubirajara Couto Lima e José Wellington
Marinho de Aragão, apresenta os resultados de um estudo de caso sobre as
práticas de participação e sua relação com a cultura política local no Con-
selho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB do município
de Jequié, na Bahia, objetivando evidenciar como os valores democráticos
são percebidos e se tornam referências para as práticas no espaço do CACS;
como a cultura política interfere nas práticas de participação; e como se
confrontam no interior do CACS a cultura política tradicional e a cultura
política democrática. As práticas de participação que comprometem o pa-
pel do Conselho de acompanhar e controlar a aplicação dos recursos do
Fundo são evidenciadas, bem como ações de resistência e contestação que
revelaram o quanto esses espaços marcados pela pluralidade democrática
já contribuem para erigir uma nova cultura participativa.

Alexssandro Campanha, Robinson Moreira Tenório e Reginaldo de
Souza Silva, em Alcances do orçamento participativo nos investimentos educacio-
nais realizados pela Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista (BA), no período
de 2002 a 2007, buscam avaliar o comportamento de tal órgão público quan-
to ao cumprimento das demandas educacionais apresentadas pela popula-
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ção durante as plenárias do Orçamento Participativo investigando o alcance
do Orçamento Participativo na política de investimentos educacionais do
município quanto a sua eficácia (realização das demandas) e efetividade
(satisfação da população). Este trabalho constatou que, apesar do Orçamen-
to Participativo integrar a proposta de gestão do Partido dos Trabalhadores,
a maioria dos investimentos educacionais realizados pela prefeitura local
não levou em conta as reivindicações da população, e mesmo aquelas que
foram atendidas, em grande parte, foram fruto mais de uma coincidência
de decisões técnicas tomadas no nível da Secretaria de Educação do que
necessariamente do interesse em cumprir o demandado pela comunidade
conquistense. As pessoas entrevistadas demonstraram estar atentas a este
comportamento. Apesar de acreditarem na proposta política do Orçamento
Participativo, mostraram-se insatisfeitas com a gestão educacional realizada,
classificando-a como uma política de gabinete.

Finalizando esta produção, o artigo O trabalho docente na educação
profissional de jovens e adultos, de Maria de Cássia Passos Brandão Gonçal-
ves e Vera Lúcia Bueno Fartes, resulta de uma pesquisa sobre o Programa
de Formação de Professores para a Educação Profissional de Jovens e Adultos
levado a efeito no Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia da
Bahia (IFBA) (antigo CEFET-BA), cujos objetivos foram: compreender a
concepção pedagógica do Programa, a articulação entre os saberes teóri-
cos e os saberes da prática docente, bem como a concepção de trabalho
docente implícita no Projeto do curso. As autoras constataram que, embo-
ra o curso tenha uma proposta multidisciplinar e de valorização dos sabe-
res docentes, na prática tais propósitos não foram satisfatoriamente reali-
zados: os componentes curriculares estão organizados de modo linear e
hierárquico e a pretendida articulação dos saberes teóricos com os saberes
da experiência dos docentes que participaram do curso não foi alcançada.
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