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No Brasil, o cenário da pesquisa educacional comprova a escassez de investigações acerca das questões étnico-raciais, sobretudo no que se refere ao âmbito educacional. Essa lacuna ganha dimensões ameaçadoras, ao considerarmos que os professores se ocupam com um momento crucial na vida dos indivíduos: a co-formação identitária destes. Esta pesquisa tem como objeto de estudo os processos de formação docente, destacando a análise sobre a relação, que entendemos necessária, entre história de vida, formação acadêmica e prática profissional.
Os pesquisadores, de modo geral, desenvolvem trabalhos que apontam lacunas na formação acadêmica dos professores e responsabilizam os cursos de formação docente pelo eventual despreparo daqueles que atuam na Educação Básica; SILVA, P. Espaço para a educação das relações interétnicas. In: SILVA, Luís (Org.). A escola cidadã no contexto da globalização. Petrópolis: Vozes, 1998, p. 381-396; BRZEZINSKI, I. Pedagogia, pedagogos e formação de professores: Campinas: Papirus, 1996.. Além disso, apontam várias razões para a insuficiência destes cursos: mudanças curriculares, despreparo dos professores-formadores e a situação socioeconômica discente. Quanto à importância das implicações que a diversidade cultural impõe ao processo educacional, os autores são unânimes em indicar a ausência de instrumentos teóricos que capacitem os docentes para a introdução destas questões no universo da Educação Básica Discutem questões étnico-raciais sob diferentes focos Freyre, Fernandes e Hasenbalg..
Nosso objetivo é relacionar a história de vida dos professores com sua formação acadêmica e com a reflexão que fazem sobre a sua prática profissional. Suspeitamos que, para além da responsabilidade do Estado, cabe perscrutar a dos agentes sociais: questionamos os próprios professores a fim de conhecer sua posição diante de problema reputado como fundamental para a formação da personalidade – a identidade cultural e étnica. Nossa hipótese de trabalho se encaminha no sentido de afirmar que a ausência do negro na escola – do conteúdo intelectual que esta transmite, bem entendido – se deve, também, ao lugar que o negro e a discussão sobre a diversidade étnica ocupam na sociedade brasileira.
A literatura concernente aos estudos de formação de professores atenta para a análise de alternativas que visem à subversão desse quadro. Divide-se, pode-se dizer, em duas correntes: uma responsabiliza o professor e encaminha meios preocupados com a sua atualização VEIGA, I.:A prática pedagógica do professor de Didática. SP: Papirus, 1992; PIMENTEL, M. O professor em construção. Campinas: Papirus, 1993.; a outra percebe o professor como um elemento da estrutura de ensino, elaborada pelas políticas públicas GADOTTI, M. História das Idéias Pedagógicas. SP: Ática, 1994; GIROUX, H: Cruzando as fronteiras do discurso educacional. P. Alegre: A. M. 1999.. Ambas, evidentemente, consideram outros aspectos. A divisão que propomos, no entanto, pretende dar conta da baliza de suas análises.
Inicialmente, referimo-nos às questões étnico-raciais no cotidiano escolar. Nestas, não percebemos uma distinção proeminente entre as diversas obras. Todas se encaminham, grosso modo, para o estabelecimento de um nexo entre o passado escravista e a permanência das práticas discriminatórias, bem como aspiram à superação desta referida lacuna do processo educacional. Nesse sentido, podemos citar três estudos significativos, representativos dessa produção. Nilma Gomes ocupa-se com a trajetória da professora negra, classificando-a como percurso de superação dos obstáculos impostos pelas práticas discriminatórias GOMES, N. A mulher negra que vi de perto. B. Horizonte: Mazza Ed., 1995.. Petronilha Silva denuncia a ausência da discussão étnico-racial na escola, considerando a inclusão desta discussão como um meio para a construção de uma identidade da criança negra SILVA, P. Espaço para a educação das relações interétnicas. Op. cit., 1998, p. 381-396.. Eliane Cavalleiro trata da configuração do preconceito étnico-racial no interior da escola, percebendo que, na criança, esse processo resulta na constituição de uma visão negativa de si mesma, especialmente quando os professores são os próprios agentes da discriminação CAVALLEIRO, Eliane. Do silêncio do lar ao silêncio escolar. SP: Contexto, 2000..
Nosso trabalho se relaciona a essa produção bibliográfica de duas maneiras. Inicialmente, problematiza os processos de formação de docentes, estabelecendo um nexo com a literatura a eles relacionada. Em seguida, objetiva debater o impacto que as estratégias de discriminação étnico-racial alcançam no cotidiano escolar. No entanto, esta pesquisa se justifica pela pretensão de ultrapassar alguns dos pontos já cristalizados pela literatura especializada.
Em primeiro lugar, a nossa investigação não parte em busca de responsáveis, de modo que não pretende perceber a responsabilidade do professor ou do Estado pela atual situação da Educação Básica. Ao contrário, ela defende a presença de vários agentes no cotidiano escolar, de modo que só o estudo dos meios por que eles interagem encaminharia uma visão complexa das diversas vivências da comunidade escolar. Em segundo lugar, com relação à questão étnico-racial, seu objetivo é, mais uma vez, problematizar o modo pelo qual um sujeito essencial do processo ensino-aprendizagem – o professor – articula, no conteúdo programático trabalhado, questões relativas à diversidade cultural. Em terceiro lugar, este estudo introduz um elemento, até então, pouco sondado nas pesquisas educacionais, especialmente naquelas que consideram aspectos étnicos: a memória, de modo que vincula a leitura sobre a trajetória de vida do professor à sua prática profissional.
Entende, portanto, que a análise do trabalho docente não pode prescindir da consideração de sua subjetividade, ou seja, das formas pelas quais ele lê o mundo à sua volta, o representa, estabelece paradigmas que pautam sua ação, constrói valores e princípios que se refletem na sua prática profissional. E, enfim, em quarto lugar, esta pesquisa busca entender como essa subjetividade se conforma em um professor em especial: o negro. Assim, ela inverte as prioridades estabelecidas, até o momento, pela literatura especializada – mais do que a análise dos pressupostos, das estruturas, dos instrumentos legais, ela se reporta ao elemento humano.
Esta pesquisa propõe como objeto de estudo os processos de formação de professores no Estado do Pará, nos anos 1970 e 1980. Ocupamo-nos com aqueles, negros, formados pelo Instituto de Educação do Pará e que exerceram o magistério entre 1980 e 1995. Esse universo vem sendo analisado sob tripla perspectiva: uma investiga as concepções de formação implementadas pelo Instituto formador, outra perscruta sua história de vida e, por fim, uma última pondera sua prática docente. Por fim, analisamos as formulações desses professores sobre a docência e, em relação a ela, sobre a relevância do debate a respeito dos valores étnico-raciais no universo escolar.
Nossa investigação se dá no sentido de perceber as formas de atuação de professores negros, diante das questões étnicas surgidas no cotidiano escolarSobre a questão étnico-racial, ver: OLIVEIRA, I. Preconceito e autoconceito - identidade e interação na sala de aula. Campinas: Papirus, 1994; GONÇALVES, M. (org.). Educação e cultura: pensando em cidadania. RJ: Quartet, 1999; 1997; 2001; CAVALLEIRO, Eliane (org.). Racismo e anti-racismo na educação. SP: Summus, 2001.. Propomo-nos associar sua formação e sua prática profissional à sua história de vida. Dessa forma, colocamo-nos as seguintes questões: que características e relações configuravam o processo de escolarização no Estado do Pará, nas décadas de 1970 e 1980; que correntes educacionais e concepções étnico-raciais balizaram esses processos de formação docente; como foram elaboradas e representadas as relações entre esses processos e as definições profissionais e étnico-raciais assumidas pelos professores em estudo; como as questões étnico-raciais são tratadas em suas práticas cotidianas.
A observação como professora de Estágio e Práticas de Ensino faz-nos observar importantes aspectos desse processo, como a participação das práticas de escolarização na constituição das definições profissionais, em termos de competência pedagógica, especialmente no trato das questões étnico-raciais e seus reflexos Sobre a formação docente nos anos 1970 e 1980, destacamos: FREITAG, B. Escola, Estado e Sociedade. SP: Moraes, 1980; LELIS, I. A formação da professora primária: da denúncia ao anúncio. SP: Cortez, 1989.. Através da memória, remonta-se a uma história de escolarização definidora de práticas experimentadas no contexto da formação de professores Sobre a discussão da memória como suporte para a formulação de conhecimento, ver: HALBWACHS, M. La mémoire collective. Paris: PUF, 1968; THOMPSON, P. A voz do passado. RJ: Paz e Terra, 1992; LE GOFF, J. Memória. In: História e Memória. Campinas: Ed. da UNICAMP, 1996.. Ao problematizar os relatos de escolarização de professores negros, o estudo ativa discussões acerca das representações sociais, compondo um quadro sócio-histórico das escolas de formação para o magistério, em especial do Instituto de Educação do Pará Sobre memórias de professores, ver: FONSECA, S. Ser Professor no Brasil. Campinas: Papirus, 1997; NÓVOA, A. O método (auto) biográfico e a formação. Lisboa: Vidas de professores. Porto: Porto Ed, 1992..
Essa prática social é analisada a partir de uma compreensão das instituições concebidas enquanto instâncias privilegiadas de formação de identidade, a étnico-racial em especial, por carregarem e produzirem representações a esse respeito LOURO, Guacira. Op. cit.. É importante ressaltar que a compreensão do objeto de estudo desta investigação não pode perder de vista a natureza relacional dessas categorias de análise. Busca abranger os diversos sentidos que as categorias adquirem nas variadas experiências no âmbito escolar LOPES, E. Pensar categorias em história da Educação. Projeto História, SP, 1981.. O caminho eleito para a apreensão de importantes dimensões dessas trajetórias e relações baseia-se nas investigações das representações sociais.
As representações possuem uma "realidade" e uma "identidade" que se gestam nesses pequenos mundos, tendo uma presença e uma ausência LEFEBVRE, H. La presencia y la ausência: contribuicion a la teoria de las representaciones. México: Fondo de Cultura Economica, 1983., que se constituem do inconsciente coletivo Ibidem, p. 91.. A fim de satisfazer a investigação proposta, recorremos à análise dos seguintes dados: noticiários e textos opinativos, referentes às questões da Educação, publicados na imprensa do período; documentos técnico-pedagógicos; fichas individuais de alunos, das duas décadas citadas; entrevistas (através de amostragem) com os alunos daquela instituição; entrevistas com aqueles que foram alunos dos professores formados pelo Instituto, entre 1980 e 1995.
Conforme a nossa opção pela investigação das representações, todos os documentos são percebidos como estruturas da realidade, de forma que não os entendemos como reflexos de um contexto estático, mas, sim, dinâmico. Metodologicamente, isto implica considerar que os textos – tanto escritos quanto orais – guardam menos um compromisso com uma realidade independente deles e mais uma construção intencional desta.
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