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APRESENTAÇÃO

Descortinando horizontes em busca de uma educação para aDescortinando horizontes em busca de uma educação para aDescortinando horizontes em busca de uma educação para aDescortinando horizontes em busca de uma educação para aDescortinando horizontes em busca de uma educação para a
autonomia na crise dos paradigmas moderautonomia na crise dos paradigmas moderautonomia na crise dos paradigmas moderautonomia na crise dos paradigmas moderautonomia na crise dos paradigmas modernosnosnosnosnos

O vertiginoso desenvolvimento tecnológico alcançado pela humani-
dade, sobretudo na área da comunicação, tem imposto à experiência hu-

mana um processo educacional que não apenas torna os indivíduos aptos à
vivência em sociedade, mas que os ajudam a serem capazes de um exercício
crítico diante da vida de tal modo que se tornem simultaneamente prota-

gonistas de suas próprias histórias individuais e da história partilhada com
os demais. A educação moderna, na visão de seus críticos, tem levado os
indivíduos à uma miopia acerca de si e dos outros, como nos sugere o En-
saio sobre a cegueira de Saramago (1996).1 Nesse sentido é que, no âmbito
do Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade
(PPGEduC), temos procurado firmar, através da ideia de

contemporaneidade, um interesse de investigação dos processos educativos,
sociais, políticos, econômicos e ambientais que expressem a superação dos
paradigmas da modernidade, pela construção de novos horizontes marca-

dos pelo compromisso com a vida, com a ética estribada na consciência
moral dos indivíduos e com uma vivência harmoniosa entre os diferentes.

Esta coletânea, portanto, representa um esforço coletivo dos pes-
quisadores do Programa de Pós-Graduação em Educação e

Contemporaneidade (PPGEduC) que toma como referência principal a
relação educação e contemporaneidade como base epistemológica do Pro-

1 SARAMAGO, J. Ensaio sobre a cegueira. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.
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grama e, consequentemente, como pressuposto às pesquisas desenvolvi-
das através das três linhas de pesquisa que o compõem: a) Educação,
Tecnologias Intelectuais, Currículo e Formação do Educador; b) Educa-

ção, Gestão e Desenvolvimento Local Sustentável e; c) Processos
Civilizatórios: Educação, Memória e Pluralidade Cultural, bem como da
participação de colaboradores de universidades brasileiras (UFBA,

UNOESC, UCPEL, PUC/SP) e da Universidade de Coimbra (Portugal).
Embora nem todos os trabalhos aqui reunidos expressem de forma explí-
cita uma convergência com a ideia de contemporaneidade como um con-

junto de mudanças em prol de uma política da vida como diria Giddens
(2002),2 eles apontam possibilidades para se pensar novas utopias.

O grande objetivo que permeia esta coletânea é difundir pesquisas

teóricas e empíricas sobre a produção científica e acadêmica, tecnologias
da informação e comunicação, formação de professores, ensino superior,
patrimônio cultural e do desenvolvimento humano, desenvolvimento sus-

tentável, gestão participativa, diversidade cultural e outras temáticas que
representam a contemporaneidade e os processos educativos que se ori-
entam na direção da autonomia.

Cabe-nos destacar que as produções aqui apresentadas aprofundam

reflexões e possibilitam desdobramentos e implicações da
Contemporaneidade, compondo, assim, uma representação e um lastro te-
órico-prático de seus potenciais para a Educação baseada na pedagogia crí-

tica, acentuando as necessidades de encontrar parceiros para a constitui-
ção de uma rede dialética à composição desta sinfonia (coletânea) denomi-
nada Educação e Contemporaneidade: pesquisas científicas e tecnológicas.

Para iniciar a discussão sobre pesquisa na educação a professora Nádia

Hage Fialho, através de seu texto: Chão desigual: a categoria espaço/ter-
ritório no contexto da pesquisa e da pós-graduação em educação no Bra-
sil, vem tratar da universidade pública e levantar uma questão: a catego-

ria espaço/território pode dar conta dos desequilíbrios regionais no cam-
po da pesquisa e da pós-graduação em educação? Para enfrentar a ques-

2 GIDDENS, A. As consequências da modernidade. São Paulo: Editora UNESP, 1991.
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tão, as categorias território usado e capacidade instalada são tomadas
como conceitos-guias, destacando a produção intelectual como eixo de
todo o processo. Procurando estabelecer elos de ligação entre a educação

e o desenvolvimento científico e tecnológico, foca as regiões Norte e Nor-
deste, a partir dos dados do Inep; registra que a área da educação, toma-
da desde a especificidade do seu campo de conhecimento, não se encon-

tra colocada entre as chamadas áreas estratégicas e alerta para o risco de
a educação ver-se apropriada, exclusivamente, na sua dimensão instru-
mental e, portanto, capturada de forma restrita pelos programas de for-

mação de pesquisadores das demais áreas; indaga se as medidas que estão
sendo adotadas refletem um esforço nacional em favor da equidade e con-
clui que este é um desafio ainda presente para a pesquisa e a pós-gradua-

ção em educação, nas regiões Norte e Nordeste do País. E conclui que a
categoria espaço/território revela-se consistente para a abordagem dos
desequilíbrios regionais e para a superação das desigualdades sociais.

A seguir é introduzida a questão da gestão escolar com o texto: A
elaboração de um instrumento de medida para uma pesquisa sobre a per-
cepção dos diretores de escolas acerca da descentralização da gestão esco-
lar,     dos professores Ivan Luiz Novaes e Roland Louis. Discute-se sobre o

processo de descentralização da gestão das escolas públicas que se consti-
tui num fenômeno recente na história da educação brasileira, muito rele-
vante para o desenvolvimento de estudos e pesquisas que visem contribuir

para melhorar o funcionamento das escolas. Nesse capítulo os autores ex-
ploram o conceito de descentralização e algumas dimensões conceituais de
participação, prestação de contas, autonomia, flexibilidade que se apresen-

tam na literatura associada a ele. Apresentam o processo metodológico
utilizado na elaboração e validação de um instrumento de medida para o
desenvolvimento da pesquisa sobre a percepção dos diretores de escolas do

município de Salvador(BA) acerca da descentralização da gestão escolar
que serviu de base para a elaboração desse texto.

Ampliando um pouco mais a abordagem sobre a temática da gestão

do ensino, professor Ivan Luiz Novaes e Breno Pádua Brandão Correia
vêm destacar sobre Regulação do ensino superior no contexto da
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contemporaneidade. Esse artigo apresenta uma descrição analítica sobre
a questão da regulação no ensino superior, aspecto considerado por mui-
tos autores, de grande relevância nesse cenário de mudanças. Desta for-

ma, os autores exploram o conceito de regulação, sob a perspectiva do
Estado Regulador, bem como as principais tendências que compõem o
cenário do ensino superior. Estabelecem , por fim, relações teóricas entre

este conceito de regulação e os conceitos de avaliação e participação, de
maneira a evidenciar uma parte da dinâmica de exigências que envolvem
as instituições de ensino superior no Brasil.

A formação de professores do ensino superior, por sua vez, tem-se
tornado uma das preocupações centrais do campo da Educação e
Contemporaneidade. Nessa linha de investigação o capítulo intitulado

Pedagogia universitária: campo de prática, formação e pesquisa na
contemporaneidade, de autoria da professora Sandra Regina Soares, si-
naliza as demandas do contexto atual em relação à formação e à prática

do professor do ensino superior, bem como, ao fortalecimento do campo
de pesquisa da pedagogia universitária. Essas demandas decorrem, entre
outros aspectos, do significativo processo de expansão quantitativa da
educação superior; da constatação de diversos estudos de que grande par-

te dos docentes do ensino superior não apresenta uma formação adequa-
da para enfrentar o processo de ensino-aprendizagem, assim como, o im-
pacto das novas tecnologias de informação e comunicação que colocam

em cheque o papel tradicional do professor universitário e de seus méto-
dos de ensino. O texto analisa o conceito de pedagogia universitária, en-
tendido como campo de produção e aplicação dos conhecimentos peda-

gógicos na educação superior, cujo interesse é compreender o processo de
aprendizagem das pessoas adultas na sua trajetória de formação profissi-
onal. Por fim, são destacadas contribuições de diversos autores acerca dos

saberes e práticas que asseguram a especificidade da profissionalidade do
docente do ensino superior e apresenta as vertentes que vêm sendo
adotadas pelas pesquisas neste campo.

Refletindo um pouco mais sobre a formação do professor, as autoras
Tereza Pessoa e Fernanda Nogueira, conduzem uma discussão sobre     Flexi-
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bilidade cognitiva nas vivências e práticas educativas casebook para a for-
mação de professores, permitindo-nos analisar e reflectir sobre as situações
de ensino-aprendizagem e a investir de modo ativo e flexível na construção

do conhecimento pedagógico que será preocupação fundamental no desen-
volvimento profissional do professor. Aprender a pensar como professor,
domínio tão complexo e pouco-estruturado, exige formas de ensino-apren-

dizagem que são muitas vezes a antítese das utilizadas em domínios mais
simples e a Teoria da Flexibilidade Cognitiva (TFC) de Rand Spiro vai,
assim, ao encontro destas preocupações. A plataforma DidaktosOnLine,

construída de acordo com a TFC, servirá, como é sugerido ao longo do
texto, de suporte ao desenvolvimento do projecto Construção da docência:
�casebook� de vivências e práticas educativas desenvolvido entre a Facul-

dade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra
(FPCEUC) e o Equipo para la Mejora Interdisciplinar de las Prácticas
Educativas (GRUPO EMIPE) da Universidade Autónoma de Madrid. Nesse

texto, no entanto, será referido somente o design e desenvolvimento do
primeiro momento do trabalho de investigação realizado até então.

Introduzindo um outro eixo importante de discussão no campo de
interesse que caracteriza essa coletânea, os autores, professores Antonio

Dias Nascimento e Tânia Maria Hetkowski, apresentam uma reflexão, a
partir de suas pesquisas teóricas, intitulada          Educação e comunicação:
diálogos contemporâneos e novos espaços de reflexão, discutindo as ideias

de educação e de comunicação numa dimensão que abranje as relações
simbólicas e as expressões do ser social, para além de análises teóricas,
com o intuito de colocar o homem como autor-ator dos processos

comunicacionais que se perpetuaram e que transformaram, radicalmen-
te, a humanidade. A ideia de educação assumida neste trabalho é a de
que ela se constitui em um processo intencional, consciente, fundamen-

tado na valorização da vida e que busca a orientação das pessoas para o
conhecimento de si mesmas, como base para o autodomínio e para reco-
nhecimento dos outros como diversos. A ideia de comunicação, por sua

vez, é tomada como um processo social básico, ou seja ela expressa toda
relação de transmissão e de potencialização de ideias, de valores, de sen-
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timentos entre as pessoas mediante um infindável acervo de signos, de
certo modo organizados por meio da linguagem pela qual se faça opção.
Os pressupostos de comunicação e de educação, embora sejam distintos,

são inseparáveis. Tenta-se resgatar as ideias de comunicação e de educa-
ção como processos fundamentais à existência humana para além da apro-
priação mercadológica que se faz de ambas no contexto da modernidade.

Ampliando ainda mais o espaço de discussão e aproximação entre as
temáticas da educação e da comunicação, o texto Integrando cursos e
olhares: perspectivas para a educação e para a comunicação     das autoras

Adriana Rocha Bruno, Ana Maria Di Grado Hessel e Lucia Pesce, apre-
senta as possibilidades de desenvolver uma proposta curricular integrada
a partir de um Projeto Intercursos realizado com alunos dos cursos de

Tecnologias e Mídias Digitais e Comunicação e Multimeios, da PUC/SP.
As autoras salientam que o mundo contemporâneo tem demandado cada
vez mais a formação de profissionais que atuem no mercado de trabalho

com responsabilidade social e a partir de atitudes e pensamentos
integradores e multidisciplinares. Esse cenário indica que não basta de-
senvolver uma proposta curricular funcionalista � preocupada com a mera
instrumentalização dos nossos alunos, para inseri-los no mercado de tra-

balho � sem atentar para a qualidade da formação, do ponto de vista da
emancipação social. Tendo como fundamento a vertente curricular
culturalista, o texto indica que, ao final do processo de diversas reflexões

pontuais, os alunos procederam a uma análise sistematizada da relevân-
cia da vivência e dos estudos acadêmicos e tecnológicos que perpassam a
sua formação, para uma atuação profissional com responsabilidade soci-

al. A discussão dos resultados observados na pesquisa contempla dois
eixos: desafios e avanços no desenvolvimento de um trabalho integrado,
para os alunos e para os docentes; proposta curricular culturalista e inte-

grada para se trabalhar as dimensões ética e estética da formação do pro-
fissional que atuará na educação on-line. O estudo finaliza, sinalizando a
proposta curricular culturalista e integrada como ação inovadora e profí-

cua ao trabalho com as dimensões ética e estética, que devem constituir o
ethos de qualquer profissional da educação e da comunicação.
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A seguir o capítulo intitulado Notas sobre aspectos sociais presentes no
uso das tecnologias comunicacionais móveis contemporâneas, de autoria dos
professores José Carlos Ribeiro, Luciana Leite e Samille Sousa, apresenta

uma discussão sobre a utilização frequente dos dispositivos comunicacionais
móveis no cotidiano, sobretudo do telefone celular, indica que transforma-
ções diversas estão ocorrendo nas esferas social e comunicacional nos gran-

des centros urbanos. A partir de dados empíricos coletados entre adolescen-
tes na cidade de Salvador/BA, foram identificados comportamentos e hábi-
tos sociais diferenciados, que podem ser avaliados a partir de uma perspecti-

va mais ampla, como sendo decorrentes da inter-relação cada vez mais pre-
sente na contemporaneidade, entre a adoção premente das tecnologias digi-
tais e as implicações socioculturais de seu uso acentuado.

A professora Claudia Finger-Kratochvil, autora do texto Letramento
e tecnologia: o aprendiz estratégico e crítico na era da informação vem
apresentar uma revisão de literatura com o intuito de fomentar uma dis-

cussão geral sobre a relação das tecnologias da informação e comunicação
no processo ensino-aprendizagem do letramento em sala de aula. Dessa
forma, procede-se discutindo, no início, o aspecto dinâmico e dêitico que
o letramento tem assumido, especialmente diante das recentes inovações

tecnológicas. A partir dessa discussão, examina-se o que se sabe sobre os
novos letramentos e a importância do desenvolvimento de habilidades e
estratégias para a formação de um aprendiz estratégico e crítico.

Acentuando ainda mais o interesse pelas discussões acerca das
tecnologias da informação e da comunicação e seu papel na educação
para a vida, o texto Dialética interna: tecnologias da informação e comu-
nicação e formação de professores, da professora Tânia Maria Hetkowski
acentua o papel das tecnologias de informação e comunicação (TICs) como
potencializadoras de processos formativos desenvolvidos com professo-

res. Estes, junto aos alunos, podem criar movimentos intensos e resso-
nantes na comunidade e explorar novas práticas pedagógicas e criar espa-
ços potenciais do conhecimento, congregando novas territorializações,

através do ciberespaço, que extrapolam os espaços de sala de aula trans-
pondo os umbrais do ambiente escolar para o mundo da vida.
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Por sua vez, com seu estudo sobre redes sociais que se instituem e se
estabelecem na Internet, embora não estabeleça de imediato uma cone-
xão com as possibilidades educativas, oferece elementos para a identifi-

cação de um contexto virtual que se constitui como um desafio ao campo
da educação e da comunicação. O acesso a esse contexto virtual poderá
contar com as indicações contidas no texto denominado Mapeando redes
sociais na Internet através da Conversação Mediada pelo Computador,
da professora Raquel Recuero. A autora destaca que as redes sociais pos-
suem dois elementos prinicpais: os atores e suas conexões. As conexões,

compostas dos laços sociais, conforme argumenta-se neste trabalho, po-
dem ser observadas através de aspectos semânticos e estruturais da con-
versação estabelecida entre os atores. Propõe-se, assim, a partir de exem-

plos empíricos, elementos que sejam observados nessas conversações para
que a qualidade dos laços e do capital social possa ser compreendida.

Completando o conjunto dos trabalhos que compõem essa obra, são

apresentados mais quatro capítulos cujas preocupações básicas, dizem
respeito especificamente à formação dos sujeitos da educação: professor e
aluno. O primeiro desses capítulos intitula-se Educação, afeto e represen-
tação social de autoria da professora Maria de Lourdes Soares Ornellas.

Com este estudo, a autora vem socializar uma pesquisa realizada numa
escola pública de ensino médio situada na cidade de Salvador/BA, com
vistas a compreender as representações sociais de professores sobre fala,

escuta e afeto em sala de aula. Os resultados do estudo revelaram que a
fala, a escuta e o afeto de professores em sala de aula encontram-se anco-
rados em representações de sedução, relação transferencial, repressão,

ambivalência e frustração. A argumentação básica do texto é que a fala, a
escuta e o afeto de professores em sala de aula vão além da transmissão
de conteúdos, uma vez que se revestem de subjetividades que engendram

o discurso e a relação professor e aluno na sala de aula.

O segundo texto desse conjunto final denomina-se Complexidade do
ser humano na formação de professores cuja autoria é dos professores Jacques

Jules Sonneville e Francineide Pereira de Jesus. Centra sua abordagem so-
bre a formação do professor, evidenciando o papel cada vez mais importan-
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te do docente no processo educativo, exigindo deste profissional compe-
tência, dedicação e motivação. O ensaio destaca a necessidade de se consi-
derar efetiva e sistematicamente as exigências da complexidade do ser hu-

mano no processo de formação de professores, diferentemente de como
tradicionalmente vem sendo desenvolvida, que não as contempla de ma-
neira sistemática e intencional, preferindo agir com base única e exclusiva

de uma falsa racionalidade técnica. Segundo os autores, a formação docen-
te e a complexidade do ser humano, pauta-se no pensamento complexo da
abordagem moriniana, e tem como expectativa a emergência de um novo

entendimento das práticas formativas em relação à formação docente.

O penúltimo texto dentre os mais voltados para a formação dos su-
jeitos da educação  aborda a questão da diversidade cultural, através ca-

pítulo intitulado �Oropa, França, Bahia�: insurgência negra e a pedago-
gia do embranquecimento     de autoria da professora Narcimária Correia
do Patrocínio Luz. O texto,     através da ironia antropofágica do poeta

pernambucano Ascenso Ferreira, �Oropa, França e Bahia�, compõe um
breve mosaico de análises que nos aproximam do cenário político-ideoló-
gico da Educação no Brasil, de modo especial na Bahia do século XIX. Na
visão da autora, apesar de suspeitarmos de antemão da não existência de

uma elaboração teórico-metodológica original enriquecida pelo ethos
envolvente, ficamos perplexos ao constatarmos que os futuros pedagogos
sabiam repetir de forma metonímica sem nenhuma emoção, teorias e jar-

gões técnicos da territorialidade greco-romana, anglo-saxônica, germânica;
e nada, nada mesmo sabiam dizer ou expressar, sobre a nossa realidade
de base africana. E sequer haviam adquirido competências para extrair

da territorialidade baiana, elementos pedagógicos necessários ao fortale-
cimento da identidade das crianças e jovens da Bahia inclusive de escolas
públicas. A autora conclui propondo as seguintes indagações: Que educa-

dores são esses? Até quando nossos filhos ficarão submetidos a professo-
res destituídos de uma compreensão dos povos cujas civilizações fundam
nossa territorialidade?

O texto Notas sobre formas contemporâneas de vida familiar e seus
impactos na educação dos filhos, de autoria da professora Lívia Fialho da
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Costa apresenta uma breve reflexão acerca das transformações contem-
porâneas da vida familiar e de determinados aspectos da vida privada que
evidenciam o quão as funções tradicionalmente outorgadas à família têm

sido ofuscadas pela vida quotidiana, numa contemporaneidade caracteri-
zada pela emergência dos inúmeros e possíveis círculos de socialização
dos indivíduos. A compreensão deste aspecto pode ser significativa para

educadores que estão em sala de aula, lidando com histórias e percursos
diferenciados de estudantes. Baseada numa produção do campo das Ci-
ências Sociais traça-se um panorama genérico das mudanças na família

visando oferecer pistas ao campo da Educação no que diz respeito a uma
compreensão de como a contemporaneidade inaugura uma pluralidade
de modelos de sociabilidades, inclusive familiares.

Finalizando esta coletânea, assim como o conjunto de reflexões que
têm como base a formação dos sujeitos, apresenta-se o capítulo intitulado
Games: desenvolvimento e pesquisa no Brasil, de autoria da professora

Lynn Rosalina Gama Alves. Tem a intenção de apresentar as contribui-
ções que a Universidade do Estado da Bahia (UNEB) vem trazendo para
a aérea de inovação tecnológica no Estado, criando e fortalecendo o seg-
mento de desenvolvimento de jogos digitais, atendendo a demanda cres-

cente dos sujeitos que nasceram imersos nestes âmbitos semióticos em se
profissionalizarem naquilo que desperta seus interesses e desejos, além
de contribuir para abertura de novos mercados.

O Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade
da UNEB sente-se no dever de agradecer o apoio da Fundação de Amparo
à Pesquisa no Estado da Bahia, (FAPESB) que, ampliando seus esforços

para promover o desenvolvimento científico e tecnológico do Estado da
Bahia, aprovou o projeto no Edital de Publicação Científica e Tecnológica
(2008) e, sem o qual não teria sido possível disponibilizar à comunidade

acadêmica e ao público em geral o acesso aos estudos aqui apresentados.

Dr. Antônio Dias Nascimento

Drª Tânia Maria Hetkowski


