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ATA DA REUNIÃO FEEBA REALIZADA EM 29/05/19 

 
Aos vinte e nove dias do mês de maio de mil novecentos e dezenove, o Fórum Estadual da                  
Bahia reuniu-se na sala 27 do Instituto Anísio Teixeira para tratar da organização dos grupos               
de trabalho, comissões permanente e especiais, com a participação de: Alda Muniz Pêpe -              
União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME); Alessandra Assis -           
Universidade Federal da Bahia (UFBA); Anatércia Ramos Lopes Contreiras - Conselho           
Estadual de Educação (CEE-BA); Andréa Beatriz Hack - Sindicato dos Professores da            
Universidade Federal da Bahia (APUB); Astor de Castro Pessoa - Academia Baiana de             
Educação (ABEDUC); Celi Nelza Zulke Taffarel - Associação Nacional pela Formação dos            
Profissionais da Educação (ANFOPE); Claúdia Paranhos de Jesus Portela - Rede Baiana de             
Educação Inclusiva no Ensino Superior; Adriana Barbosa - Comissão de Educação, Cultura,            
Ciência e Tecnologia e Serviço Público da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia             
(ALBA); Fátima Cristina Dantas Medeiros - Superintendência de Gestão da Informação           
Educacional (SGINF-SEC-BA); Luiz Valter de Lima - Secretaria Estadual de Educação -            
Subsecretaria (SEC-BA); Mônica Moreira Torres - Reitoria da Universidade do Estado da            
Bahia (UNEB) e Fórum Estadual Permanente de Apoio à Formação Docente           
(FORPROF-BA); Maria Couto Cunha - Associação Nacional de Política e Administração da            
Educação (ANPAE); Marlene Souza Silva - Fórum de Educação de Jovens e Adultos (Fórum              
EJA-BA); Salete de Fátima Noro Cordeiro - Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência              
(SBPC); Patrícia Gleice Barral - Fórum Baiano de Educação Infantil (FBEI); Manuela            
Teixeira Silva Nery de Almeida - União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação             
(UNDIME); Maria Olívia Mendes dos Santos - Sindicato dos Trabalhadores em Educação do             
Estado da Bahia (APLB); Talamira Taíta Brito - Fórum Municipal de Educação de Vitória da               
Conquista (Educa Sudoeste); Fátima Rita Freire Dantas - Centro da Mulher Baiana            
(CEM-BA). Após breve apresentação dos participantes e reconhecimento da diversidade de           
representações presentes, Alessandra Assis falou sobre o objetivo da reunião de implementar            
os grupos de trabalho conforme aprovação na sessão plenária de 16/05/19. Para isso,             
ressaltou a importância de discutir diretrizes, ações e prazos a serem observados, bem como              
escolher articuladores que irão promover a articulação e sistematização das atividades de            
cada grupo. Também apresentou considerações acerca da relação entre os grupos e a função              
maior do Fórum de monitoramento do PEE-BA e, consequentemente de acompanhamento           
das políticas educacionais. Em seguida, trouxe à baila a questão da estrutura dos grupos,              
conforme Ofício Circular Nº 11/2019, abrindo espaço para comentários mais gerais, com o             
intuito de definir coletivamente os princípios que irão dirigir as ações, assim como apontou a               
necessidade de validar a composição inicial que estará aberta a novas adesões, de revisar os               
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objetos de trabalho, de delinear ações e cronograma de atividades a serem desenvolvidas até a               
próxima reunião ordinária, em julho. Com a palavra, Maria Couto falou de sua expectativa              
de que todos os grupos estejam voltados para o monitoramento do PEE-BA e suas metas, sem                
sobreposição de assuntos e otimizando a participação com melhor aproveitamento das           
disponibilidades das representações, definindo mais claramente as estratégias operacionais         
para o trabalho, também envolvendo mais a Secretaria de Educação, por meio de seus              
diversos setores que têm dados sobre os diferentes níveis e modalidades da educação e da               
designação de pessoal para dar suporte ao Fórum. Ressaltou a importância da discussão sobre              
sistema e regime de colaboração inclusive para conseguir fazer o monitoramento de modo             
integrado, com a participação dos municípios e núcleos regionais, sem limitá-lo aos dados da              
rede estadual de ensino. Em seguida, Talamira comentou que o Fórum Municipal de             
Educação de Vitória da Conquista realizará seminário de avaliação do plano municipal para             
socializar informações das comissões que cuidam de levantamento de dados na secretaria            
municipal, tendo em vista a dispersão ou falta de estudos mais direcionados às metas do               
plano, citando o pouco acompanhamento sobre a abertura de pólos de ensino a distância e da                
oferta de cursos para formar professores, enfatizando a dificuldade de captar dados, citando,             
ainda, a plataforma Conviva Educação como suporte para obtenção de dados. Marlene Silva             
concordou com as preocupações apresentadas, acrescentou que os GTs precisam olhar os            
objetivos de universalização, olhar o que a Bahia fez em termos de formação de profissionais               
de educação, sentindo falta dos profissionais da Secretaria pensar a educação do campo, EJA,              
educação indígena e as políticas implementadas nos últimos anos nessas e em outras áreas,              
bem como o financiamento que foi direcionado para essas áreas. Em complemento, Maria             
Couto sugeriu retomar o diálogo com a Coordenação de Projetos Especiais (COPE) da SEC,              
aproveitando os relatórios de monitoramento realizado em articulação com os municípios e            
para responder ao sistema de monitoramento criado pelo MEC. Manuela Almeida reforçou a             
sugestão, informando que nos dias 05 e 06/06, os municípios foram convidados para             
participar de retomada do monitoramento. Alessandra Assis acrescentou a importância do           
envolvimento da Superintendência de Gestão de Informação Educacional (SGINF/SEC), das          
IES que atuam na formação e na produção de conhecimento sobre a educação em todos os                
níveis e modalidades, dos movimentos sociais que também monitoram a educação, em um             
esforço de articulação que não é simples, mas que será necessário para um processo contínuo               
e efetivo de melhoria dos resultados educacionais. Também enfatizou que, externamente, é            
necessário buscar o alinhamento de agendas para criar condições concretas e qualificar a             
participação do Fórum nesses espaços, citando as atividades em andamento no CEE-BA            
sobre currículo e na COPE sobre monitoramento do Plano e que, internamente, os grupos de               
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trabalho precisam compartilhar suas agendas e informações sobre estratégias usadas e           
resultados que estiverem alcançando, visando à articulação interna do Fórum. Marlene Silva            
reforçou que as várias entidades presentes no FEEBA também monitoram o Plano, a exemplo              
do Fórum EJA que fazem monitoramentos em nível nacional e estadual, o que pode              
enriquecer os dados já existentes. Com a palavra, Luiz Valter de Lima destacou que os               
grupos foram criados a partir de assuntos prioritários na atual conjuntura, que exigem ações              
de curto prazo, discutindo contribuições para "Currículo Bahia" e aproveitando a           
oportunidade da pauta estratégica do sistema colocada pela SEC. Concordando, Mônica           
Torres situou o trabalho de monitoramento como ação de longo prazo, de caráter contínuo e               
amplo e acrescenta que as representações precisam estar bem distribuídas, sugerindo como            
estratégias tanto convidar setores da SEC para reuniões com os grupos, assim como visitas              
dos grupos à SEC. Andréa Hack solicitou que a APUB fosse remanejada para o GT 03 -                 
Valorização de profissionais da educação, sob o argumento de maior identidade com o             
sindicato que representa. Sobre a questão da composição, Alessandra Assis falou do            
entendimento de que as entidades ainda podem aderir aos grupos ao longo de seu              
desenvolvimento. Ademais, falou do sentido político da representação diante da necessidade           
dos representantes falarem em nome das entidades e, ao mesmo tempo, mobilizarem as             
entidades que representam, trazendo contribuições institucionais e não apenas pessoais.          
Anatércia Contreiras argumentou que a participação no trabalho deverá ser da representação            
da instituição, com o suplente atuando na ausência do membro titular, evitando a indicação de               
nomes das pessoas. Maria Couto defendeu que titular e suplente possam contribuir para o              
trabalho dos grupos, tendo em vista que não são espaços deliberativos. Mônica Torres             
compreendeu que a representação é da instituição e que o representante precisa trazer a              
posição institucional, a qual, internamente, poderá fazer uma divisão de tarefas. Luiz Valter             
de Lima avaliou que não há incongruência e que as contribuições em mais de um GT serão                 
bem-vindas, enriquecendo o monitoramento e da discussão. Maria Olívia Santos observou           
que o regimento precisa contemplar essa discussão, orientando melhor as participações,           
considerando a unidade de voto, quando ocorrerem sessões deliberativas. Acrescentou ainda,           
com base na avaliação feita internamente na APLB, a sugestão de juntar os GT 02 e 03.                 
Alessandra Assis lembrou que a separação do tema em GTs distintos foi concebida na sessão               
plenária, por motivo da constante sobreposição de questões relacionadas à formação, em            
detrimento das questões de carreira, salário e condições de trabalho, aspectos da valorização             
que acabam sendo menos prestigiados no processo de acompanhamento das políticas           
públicas. Contudo, sugeriu que indicação de integração seja levada para discussão na próxima             
reunião deliberativa do Fórum. Concluído o momento de comentários mais gerais, a título de              
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sistematização, ficou registrado que os grupos observarão os seguintes princípios:          
convergência das ações dos grupos para o monitoramento e avaliação do PEE-BA; maior             
envolvimento da secretaria estadual e secretarias municipais de educação, como instâncias do            
poder executivo, principais responsáveis pela implementação dos planos; diálogo com órgãos           
da SEC que cuidam dos diferentes níveis e modalidades da educação; diálogo permanente             
entre grupos com compartilhamento das ações e integração do trabalho; implicação dos            
grupos nos espaços onde os temas estejam sendo tratados; alinhamento de agendas para criar              
melhores condições de participação; reconhecimento dos monitoramentos feitos pelos         
movimentos sociais; participação efetiva e ampla das entidades, instituições e movimentos           
sociais, por meio de suas representações no Fórum; comprometimento dos representantes           
com as posições discutidas nas organizações que representam; articulação interna dos grupos,            
por meio da atuação de representações que ficarão responsáveis por coordenar e organizar as              
atividades, pela promoção da interação entre os membros do grupo específico, pela prestação             
de informações à coordenação do Fórum sobre o desenvolvimento das atividades e pela             
integração das atividades entre os grupos. Em seguida, foi dado início a discussão acerca de               
cada grupo e comissão, a saber, GT 01 - “Currículo Bahia”; GT 02 - Políticas de formação                 
de profissionais da educação; GT 03 - Valorização de profissionais da educação; GT 04 -               
Sistema Estadual de Educação e Regime de Colaboração; GT 05 - Atualização do regimento;              
GT ESPECIAL - Organização de homenagem à professora Iracy Picanço; Comissão de            
Monitoramento e Sistematização; Comissão de Mobilização e Divulgação. Propondo uma          
contextualização para cada tema que oriente o plano de ação dos grupos, Alessandra Assis              
citou o denominado “Currículo Bahia”, lembrando que algumas sessões do Fórum em 2018             
abordaram o assunto, que o último movimento foi de pedido de vistas da SEC ao processo em                 
tramitação no CEE-BA e que na reunião do FEEBA com o novo secretário, Jerônimo              
Rodrigues, esse ponto foi colocado como de prioridade máxima. Com a palavra, Anatércia             
Contreiras relatou os principais fatos do processo de construção do documento, desde a             
homologação da BNCC no âmbito federal, passando pela criação do Comitê Estadual de             
Implementação da BNCC criado pela Portaria SEC-BA nº 789/2018, até o pedido de vistas              
feito pela nova equipe da SEC, analisando detalhes complicados de encaminhamento do            
fluxo processual, inclusive pelo pouco tempo destinado para consulta pública e para a             
consolidação das contribuições, além da inconsistência do documento de referência para a            
Educação Infantil e Ensino Fundamental e do envio, simultaneamente, de documento           
separado com orientações curriculares da Educação Profissional e Tecnológica antes da           
discussão sobre orientações para o Ensino Médio. Também mencionou que foram           
encaminhados dois documentos, acrescentando que uma nota técnica será divulgada pelo           
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CEE, considerado como órgão normativo para o assunto, visando orientar conselhos           
municipais e sociedade sobre este assunto. Alessandra Assis sugeriu que o histórico            
processual seja documentado pelo GT, apontando fatos e problemas desse contexto, fazendo            
uma avaliação crítica dessa trajetória e orientando o posicionamento e proposições do Fórum             
para esse assunto. Cláudia Portela observou que escolas públicas e privadas já estão             
aplicando o novo currículo, com base nas normativas definidas pelo MEC, sem discussão no              
nível estadual. Maria Olívia Santos sugeriu que o Fórum se manifeste com uma nota sobre o                
assunto, respaldando a posição do CEE-BA, falando de sua preocupação com a situação no              
interior do Estado, com a convocação de profissionais sem formação no magistério sendo             
legitimado nos planos de carreira da categoria, com o oportunismo do setor comercial para a               
venda de livros didáticos e materiais baseados na novas orientações. Marlene Silva sugeriu             
ao GT consultar o documento da UNESCO acerca do currículo, princípios, valores e             
aplicações práticas, que parecem estar orientando as mudanças no país articulado em novo             
modelo produtivo do capital. Com a palavra, Alda Pêpe destacou a ausência de discussão              
sobre a parte diversificada do currículo, o atendimento das necessidades específicas de            
populações do campo, de comunidades indígenas e quilombolas, de grupos itinerantes.           
Também sugeriu que os articuladores componham um núcleo para co-gestão do Fórum,            
dando apoio à coordenação geral. Dado o avançado da hora, Celi Taffarel sugeriu que os               
articuladores dos GTs encaminhem e apresentem na próxima reunião uma matriz da            
problemática, a fim de aprofundar a contextualização de cada tema que sirva de subsídio para               
discussão e orientação do plano de ação de cada grupo. Alessandra Assis solicitou a              
indicação de um GT Especial para orientar a participação do Fórum na comissão             
organizadora da programação do Ano Anísio Teixeira, pedido que teve apoio dos presentes             
com sugestão de que, uma vez aprovado na sessão plenária do Fórum, esse GT seja integrado                
pela APLB, CEE-BA e UFBA. Houve acordo entre os presentes sobre programar a próxima              
reunião de trabalho para o dia 13/06/19 (quinta), de 8h30 às 12h, no CEE-BA. Nada mais                
havendo a tratar a reunião foi encerrada.  
 


