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dutora de culturas e conhecimentos das crianças, dos jovens e também dos 
adultos soteropolitanos.

Portanto, precisamos falar em uma revisão do Plano Municipal 
de Educação, como dito, mutilado pela pressão dos conservadores, ao não 
permitir referência alguma à fundamental temática de gênero. Mais do 
que isso, temos acompanhado, nas esferas legislativas, o crescimento de 
um absurdo movimento denominado Escola sem Partido. Temos dito, de 
forma enfática, que não há possibilidade de se fazer educação sem política 
e isso tem que acontecer desde a mais tenra idade. Precisamos de candida-
tos e candidatas que afirmem isso em alto e bom som.

Versão reduzida publicada no jornal A Tarde, Salvador, de 22 de setembro de 2016, 
com o título Mais promessas para a educação.

Memória da Educação

Há mais de mais de 40 anos atuando como professor, venho acumulando 
experiências em diversos campos, sempre buscando trazer para a sala de 
aula todas as experiências vividas aqui e acola.

Nesse tempo, tive o privilégio de estar em contato com pessoas 
mais jovens que me provocam e estimulam a provocá-las também. Hoje, 
sei que muitos dos profissionais que estão atuando no mundo do traba-
lho, pelo menos aqui pela Bahia, passaram por mim como professor e sei 
também que dei uma pequenina contribuição para que eles sejam mais 
comprometidos socialmente, mais solidários e mais ativistas.

Sempre lutei ‒ e continuo lutando ‒ para a valorização dessa pro-
fissão, pois a considero estratégica se pensamos na construção de uma 
Nação solidária, justa e sem desigualdade social.
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Como formador de professores, tenho defendido que esses profis-
sionais precisam estar comprometidos com o desenvolvimento econômi-
co, social e humano do país. Que sejam profissionais com clareza da im-
portância do seu papel e que precisam ser apoiados e fortalecidos. A nossa 
profissão deveria ser uma das mais cobiçadas no mercado de trabalho e, 
lamentavelmente, não é.

No último ano, como parte da carreira do magistério superior, 
passei por um processo avaliativo para minha progressão para professor 
Titular da Faculdade de Educação (FACED), da Universidade Federal 
da Bahia (UFBA).  Esse novo processo de progressão foi uma conquista 
das nossas últimas greves e, para tal, elaborei um memorial que agora foi 
transformado no livro Uma dobra no tempo ‒ um memorial (quase) aca-
dêmico , publicado pela Editus, a editora da Universidade Estadual de San-
ta Cruz (UESC). Essa editora, junto a outras, como a nossa Edufba, vêm 
fazendo um belo trabalho editorial e de democratização da sua produção 
que merece ser destacado. 

Entrei na UFBA em abril de 1978, como professor do Instituo 
de Física da UFBA, e, desde então, tenho atuado de maneira intensa em 
minha universidade e fora dela. O livro que aqui lhe apresento traz um 
pouco das minhas reflexões feitas ao longo desse tempo. Para tal, articulei 
muitas coisas e resgatei muito material. Tenho certa obsessão por memó-
ria e um enorme respeito pela história. Procurei trazer documentos, fotos 
e referências históricas, buscando dar conta de um percurso que, ao ser 
percorrido, foi me constituindo no que hoje denomino de um professor 
com um jeito hacker de ser, tema das pesquisas do nosso grupo Educação, 
Comunicação e Tecnologias (GEC) na UFBA.

Procurei, no livro, manter a abordagem que tem presidido todas 
as nossas pesquisas e intervenções que é a de compreender a educação 
como um campo que precisa ser abordado de forma ampla, dentro dela, 
claro, mas e talvez principalmente, compreendendo que os desafios tra-
zidos para a educação só serão enfrentados se tivermos a capacidade de 
olhar para a ela e para fora dela, pensando nas tecnologias, nas ciências, 
nos diversos saberes, nas políticas, tudo de forma intensamente articulada.
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Espero que a leitura de Uma dobra no tempo lhe faça viajar um 
pouco por todos esses campos, assim como fiz ao longo desses mais de 40 
anos.

Publicado no portal A Rede, em novembro de 2015.

Ser Professor (a)

Ser professor (a) é assumir uma profissão que demanda, principalmente, 
tratar com gente. Portanto, ter a capacidade de interagir com a meninada, 
não ser intolerante, saber tratar com as diferenças, essas são algumas das 
principais características daquilo que considero as capacidades e habilida-
des fundamentais para ser um bom professor. A formação dos mestres, re-
alizada por nós nas universidades, deve, ao mesmo tempo, ter olhar atento 
para a formação técnica, que trata dos conteúdos específicos, e outro olhar, 
mais amplo, que mire na ideia de que, sem uma formação solidamente mo-
vida por princípios e práticas democráticas cotidianas, não se forma um 
bom professor. Precisamos, pois, de uma formação inicial que nos leve a 
uma profunda reflexão sobre a sociedade e sobre as políticas públicas, estas 
pensadas para todas as áreas e não somente para o campo da educação.

Portanto, entendo que seja necessário um profundo compromisso 
político e profissional de todos os envolvidos na educação para que pos-
samos, de fato, promover as necessárias transformações que a contempo-
raneidade está a exigir.

Esse é um enorme desafio, pois há uma demanda muito grande 
de profissionais para a educação, afinal, o Brasil tem em torno de 200 
mil escolas e colocar professores qualificados e comprometidos em to-
das elas é uma tarefa que exige enorme determinação e vontade política 
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