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Apresentação

Os estudos aqui reunidos têm como destaque as temáticas Memória e
Formação de Professores. Ampliando os esforços no sentido de aproximar,
por um lado, a idéia de Contemporaneidade, entendida como o esforço
comum em busca da construção de relações sociais harmoniosas, baseadas
nos idéias de solidariedade, respeito às identidades, convivência com a
diversidade e, sobretudo, de respeito e preservação da vida, e, por outro, a
idéia de Educação vista como um processo de formação de sujeitos
autônomos, solidários e participativos.

A primeira temática diz respeito à Memória da Educação, um dos eixos
de interesse de investigação do nosso Programa de Pós-Graduação em
Educação e Contemporaneidade (PPGEduC), considerando a importância
de se identificar o modo como se entrecruzaram aqui os vários processos
civilizatórios e como se articularam com os processos educativos no que se
refere a história da educação, pluralidade cultural, movimentos sociais,
representação social e inclusão.

A segunda temática contempla, mais especificamente, a Formação de
Professores. Em verdade, de pouco adianta adotar-se uma visão de futuro
baseada na busca de novas utopias, se não tomarmos também como
prioridade os estudos e pesquisas que contribuam para a formação de
novos agentes destinados ao papel de formadores para um mundo mais
humano e justo. Por acreditarmos que este esforço de investigação e de
práticas sociais, participativo e dialógico, é que buscamos a parceria de
outros pesquisadores que, como nós, mesmo estando em outros recantos
do País, convergem para as mesmas preocupações.

Assim é que a presente coletânea é resultado de uma parceria realizada
entre os pesquisadores do PPGEduC da Universidade do Estado da Bahia
(UNEB) e pesquisadores de mais quatro universidades brasileiras, tais como
Universidade Estadual do Janeiro (UERJ), Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC), Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Universidade
do Oeste de Santa Catarina (UNOESC). Somos profundamente agradecidos
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a todos eles por estarmos juntos partilhando os resultados de nossas
investigações no campo da educação.

O primeiro capítulo, intitulado Pós-abolição na Bahia: memória à
construção da vida livre tem a co-autoria de Jaci Maria Ferraz de Menezes
e Juvino Alves dos Santos Filho. Discute as relações da população negra na
Bahia com a educação formal e as formas e processos educativos que
utilizaram e organizaram para aprender, na medida da sua exclusão do
sistema educacional formal. Pretende demonstrar que, apesar de todas as
dificuldades para até a sobrevivência física, os negros desenvolveram sua
história e formas  próprias de inclusão e de aprendizagem, através, inclusive,
da organização de escolas ou através de outras instituições pedagógicas.

Em seguida, o estudo nomeado Saga nordestina: identidade(s) cultural(is)
e exclusão social de autoria de Yara Dulce Athayde aborda a questão da(s)
identidade(s) cultural(ais) nordestina(s) a partir da proposta teórica
apresentada por Michel Zaidan Filho sobre a construção da concepção de
Nordeste. Apresentamos duas histórias de vida de mulheres nordestinas
que serão utilizadas como referências e nos permitirão transitar entre
algumas questões atuais como identidade(s) e exclusão social. Concluímos
com a relação entre as histórias de vida e as explicações teóricas.

O terceiro capítulo (Auto)Biografia, histórias de vida e práticas de
formação de autoria de Elizeu Clementino de Souza estabelece a discussão
sobre as aproximações e possíveis distanciamentos entre as (auto)biografias,
a história da educação e as práticas de formação, por entender que “as
escritas das obras autobiográficas que testemunham as relações pessoais
com a escola podem ser úteis como fonte para a elaboração da história da
educação” (CATANI, 2005, p. 32), ao traduzir sentimentos, representações
e significados individuais das memórias, histórias e relações sociais com a
escola.

O texto Exclusão racial na Bahia do século XIX: contribuição
historiográfica ao debate sobre ações afirmativas, de autoria de Wilson
Roberto de Mattos, faz uma abordagem sobre as ações afirmativas,
destacando, na história do Brasil, processos concretos que reforçam
argumentos relativos à necessidade e justiça na adoção de tais medidas,
bem como este texto, contextualiza as ações afirmativas como medidas
construtoras da igualdade racial e, sobretudo, como medidas de reparação
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de discriminações e exclusões das populações negras, têm sua necessidade
confirmada pela História.

O capítulo Branqueamento e branquitude: conceitos básicos na
formação para a alteridade, de autoria de Ana Célia da Silva, apresenta um
relato de pesquisa que investiga, através de análise de conteúdo, como o
livro didático de Língua Portuguesa de Ensino Fundamental de 1º e 2º
ciclos representa os personagens brancos e como essa representação pode
contribuir para a construção de um sentimento de superioridade desse
grupo étnico-racial. O desejo de aproximar-se cultural e fenotipicamente
desse grupo por outros grupos étnico-raciais e os mecanismos construídos
pelo branco e assemelhados, para permanecer enquanto modelo de
humanidade e cidadania, tem-se constituído em ideologias hegemônicas
de branqueamento e branquitude, respectivamente. A investigação estabelece
suas bases teóricas em autores como Hasenbalg, Munanga, Silva, Carone,
Piza e Bento.

Também em torno da Memória da Educação, inclui-se o capítulo
intitulado Movimentos sociais rurais, quarenta anos depois, de autoria de
Antônio Dias Nascimento, analisando as condições sócio-históricas nas
quais emerge a educação popular no Nordeste do Brasil, como produto da
necessidade de integrar os trabalhadores rurais ao processo de
desenvolvimento encetado entre meados dos anos de 1950 até os primeiros
anos da década de 1960. O autor conclui que o processo de educação
popular que se estabeleceu, sobretudo a partir da influência de Paulo Freire,
resultou no surgimento de uma nova consciência entre os trabalhadores
rurais, tendo como evidência maior a sua organização social e política.

A temática sobre memória vem apresentar o artigo O Projeto pedagógico
do MST: a experiência em escolas de Vitória da Conquista, de autoria de
Rosana Mara Chaves Rodrigues, o qual tem como objetivo identificar os
elementos importantes de resistência e de mudança que emergem do
confronto entre uma proposta educativa que se pretende transformadora,
libertadora e inclusiva, e a realidade local, estruturada segundo os padrões
sociais e culturais que tendem a reproduzir a condição de dependência e de
submissão e exclusão.  Conclui-se que as escolas sobre a coordenação do
Movimento dos Sem Terra (MST) têm se diferenciado das demais escolas
do município por estabelecer canais de negociação com o poder local; por
partir das práticas concretas da escolarização e das demandas das lutas
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pela terra na formulação dos seus conteúdos e metodologia de trabalho;
por garantir o acesso e permanência de todas as crianças nas séries iniciais
do ensino fundamental, entre outros.

A questão da inclusão social no campo da educação é aqui abordada
através do capítulo intitulado Aspectos constitutivos para uma análise da
escola inclusiva, de autoria de Luciene Maria da Silva, que discute a proposta
inclusivista, entendendo-a como uma abordagem crítica à educação especial,
mas não só a ela, posto que pretende ser uma orientação que atenda às
necessidades de todos os alunos. A autora considera que a discussão sobre
inclusão e exclusão torna-se simplista se não considera a sociedade na sua
totalidade e, sobretudo, se não considera como se manifestam os fatos que
evidenciam tais fenômenos. A partir dessa perspectiva, o texto apresenta
reflexões sobre a Educação Especial e seus processos de disciplinamento
postos pelas práticas assistencialistas e filantrópicas e, posteriormente, analisa
os fundamentos da Educação Inclusiva e as dificuldades práticas que se tem
posto para dar acesso aos alunos com deficiência à escola regular.

Em seguida, trazendo contribuições da psicanálise para o campo da
educação, o capítulo intitulado A representação social da transferência do
professor e do aluno na sala de aula, de autoria de Maria de Lourdes Ornellas
revela que os construtos educação, representação social e afetividade, se bem
trabalhados, possibilitam o enlace com vistas a escutar o que se passa no
cotidiano da escola, na transferência entre professor aluno e no processo
ensino/aprendizagem. Expressa o conceito de representação social no campo
do conhecimento do senso comum, isto é, constituída pelas relações que o
sujeito articula no seu cotidiano. Tenta fazer uma interface dessa teoria com
a psicanálise pela via da comunicação e da cultura, traz o conceito de afeto
enquanto uma dimensão fundante e se constitui na interface do prazer e do
desprazer, o que ajuda a escutar o bem-me-quer e o mal-me-quer vividos na
educação e, de forma singular, na escola.

O capítulo Conscientização: uma das estratégias na formação continuada,
de autoria de Vânia Finholdt Ângelo Leite, recolhendo os seus referenciais
em Alarcão, Scarpa, Tardif, Nóvoa e Freire, desenvolve um estudo ligado à
formação continuada de professores. A autora busca analisar a influência
das estratégias propostas na formação baseada na reflexão, resolução de
problemas e na conscientização das práticas pedagógicas ligadas a números
e operações e as conseqüentes mudanças de atuação dos professores. Assim,
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tratou-se de buscar os elementos de uma formação continuada que
propiciassem a transposição de conhecimentos e pesquisas nas diversas
áreas para a prática cotidiana.

O texto Cidadania na formação do professor: desvelando sentidos e
finalidades da prática educativa, de autoria de Sandra Regina Soares, parte
da constatação da existência, na sociedade brasileira, de uma tendência à
aceitação resignada, em outros termos, da falta de consciência de cidadania,
e apresenta o desafio com respeito à formação de professores de contribuir
para o enfrentamento dessa tendência, mediante, principalmente, o
compromisso político-pedagógico dos seus profissionais de trabalhar em
favor do desenvolvimento integral do ser humano e de sua autonomia.
Essa discussão sobre o conceito moderno de cidadania, inclui as principais
visões existentes na literatura brasileira, denominadas neste estudo:
cidadania de direitos restritos e cidadania como construção social. A reflexão
sobre a formação da consciência de cidadania, no contexto da prática
educativa na universidade, desenvolve-se mediante a discussão sobre o
conceito de relação com o saber, que se desdobra na relação do estudante
consigo mesmo, com os outros, com as regras e com o poder.

O capítulo O movimento nacional pela reformulação dos cursos de
formação do educador: embates na construção de um projeto coletivo de
formação, de autoria de Zenilde Durli, busca analisar e compreender as
proposições construídas no âmbito do Movimento Nacional pela
Reformulação dos Cursos de Formação do Educador, iniciado no contexto
de redemocratização vivenciado pela sociedade brasileira, a partir do final
da década de 1970. Nas proposições desse Movimento buscamos evidências
das divergências teóricas e dos consensos alcançados bem como a repercussão
destes no processo de elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais para
o Curso de Graduação em Pedagogia.

O capítulo intitulado Universidade e formação de professores: qual o
peso da formação inicial sobre a construção da identidade profissional
docente?, de autoria de Cristina d’Ávila Maheu, apresenta preliminarmente,
relato de pesquisa exploratória que tem como objetivo analisar, para melhor
compreender o processo de construção da identidade profissional, junto a
estudantes de um curso de formação inicial de professores (licenciatura),
numa universidade pública na Bahia. O estudo combina duas etapas de
pesquisa, uma primeira de natureza quantitativa (sondagem por
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questionário) e uma segunda, qualitativa, de análise das representações
sociais presentes nas narrativas autobiográficas dos estudantes, sujeitos do
estudo. Segundo os resultados provisórios da pesquisa, concebemos como
principais hipóteses: a) o curso de formação inicial possui um peso relativo
sobre a construção da identidade profissional docente; b) as disciplinas do
curso de licenciatura não parecem corresponder às representações de
docência dos estudantes.

O texto Políticas públicas e educação de jovens e adultos, de autoria de
Maria Olívia de Matos Oliveira, apoiado em pesquisa realizada junto à
Universidade Antônoma de Barcelona, desenvolve uma análise crítica das
políticas públicas de educação de jovens e adultos, implantadas pelo governo
do Estado da Bahia, no período de 2002-2006, materializadas no Programa
Oficial Educar Para Vencer. Foi nossa intenção durante a investigação,
quebrar  paradigmas tradicionais de avaliação de programas, buscando
conceber a avaliação como processo e não como produto, dar visibilidade
ao cotidiano dos sujeitos, tentando entender suas resistências e medos,
revelados através de suas falas. Os resultados indicaram que o programa
Educar Para Vencer está longe de satisfazer as exigências propostas, pois
não atende às necessidades das cidades onde está implantado e não tem
uma estrutura de recursos humanos e materiais que dê suporte e responda
satisfatoriamente às necessidades dos alunos, condição imprescindível  para
legitimar a sua eficácia.

O estudo intitulado A formação dos professores no Brasil e em Santa
Catarina: do normalista ao diplomado na educação superior, da co-autoria
de Leda Scheibe e Ione Ribeiro Valle. As autoras levantam a hipótese de que
a profissionalização e a formação dos professores sempre estiveram no centro
dos projetos e investimentos do Estado brasileiro, visando ao mesmo tempo
organizar as massas, ampliar o controle sobre a escolarização da população
e ampliar as oportunidades de acesso aos sistemas públicos de ensino. Destaca-
se, como referência, a análise dos principais dispositivos legais que estabelecem
as políticas de educação para o país, bem como as diferentes etapas da
formação docente, partindo-se do pressuposto que elas correspondem às
mutações das prioridades e diretrizes do Estado brasileiro em termos de
educação escolar, introduzidas ao longo do século XX.

 O texto Saberes docentes na formação continuada de professores das
séries iniciais do ensino fundamental: um estudo com grandezas e medidas,
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de autoria de Suzeli Mauro, apresenta a trajetória da pesquisa realizada
com um grupo de estudos composto por duas formadoras, que trabalham
com a disciplina Didática da Matemática no nível superior e dez professoras
que atuam nos níveis iniciais da Educação Básica, em instituições
particulares de ensino. Relata a autora que a investigação, um estudo de
caso, originou-se das inquietações de uma das professoras do grupo com
relação ao ensino de área e perímetro, que desencadeou na elaboração e
execução de uma seqüência de atividades para a 4ª série do 2º ciclo do
ensino fundamental, com um grupo de vinte e seis alunos. Assim, a seqüência
intitulada Medindo, comparando e produzindo teve origem e foi
realimentada no grupo de estudos, que contava com encontros semanais, para
a discussão de propostas nas diversas etapas: elaboração, desenvolvimento,
fechamento e avaliação do trabalho.

Fechando o elenco dos estudos que compõem essa obra, e retomando o
caminho para o diálogo entre a música e outras disciplinas do sistema
oficial de ensino, o capítulo intitulado Educação musical: um estudo a
partir de experiências pedagógicas na Escola de Música da Universidade
Federal da Bahia, de autoria de Leila Miralva Martins Dias, apresenta um
breve panorama da situação da educação musical no Brasil e, em seguida,
discute, a partir do conhecimento produzido pelas pesquisas na área da
educação musical, a idéia de educação musical como sendo processo que
visa tanto o desenvolvimento artístico e cultural, como a formação integral
dos educandos como sujeitos. O estudo se baseia nas experiências
pedagógicas desenvolvidas no Projeto Coral da Escola de Música da
Universidade Federal da Bahia.

 Cumpre-nos destacar que essa obra tornou-se possível graças ao decisivo
apoio da Petrobras, que ampliando o seu papel no desenvolvimento nacional,
vê, como parte dessa tarefa, o apoio ao desenvolvimento científico e cultural.

Dr. Antônio Dias Nascimento

Dra. Tânia Maria Hetkowski
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