
Nota Editorial

neste número apresentamos o dossiê Tra-
balho e Educação, organizado e apresentado
pela professora Ana Maria Dorta de Menezes,
do nosso Programa de Pós-Graduação em Edu-
cação Brasileira. As recentes e constantes mu-
danças no mundo do trabalho continuam de-
safiando a teoria social, particularmente a teo-
ria marxista. O presente dossiê apresenta ar-
tigos que revisitam tanto a teoria marxista
sobre o trabalho, como a sua relação com a
educação e a escola.

Além da apresentação da organizadora
e dos cinco artigos que compõem o dossiê,
este número conta também com mais cinco
colaborações: quatro artigos e uma reflexão
de campo.

O professor Brendan Coleman McDonald
apresenta análise das conseqüências da intro-
dução do ensino religioso nas escolas de ensi-
no fundamental no Ceará, depois da Lei de
Diretrizes e Bases, de 1996. Além de esclare-
cer as diferenças entre os vários ensinos reli-
giosos, oferece princípios e sugestões de te-
mas para as aulas. A partir da análise do livro
'João Pergunta", a professora Mariajuraci Maia
Cavalcante discute as relações entre as refor-
mas educacionais e as suas finalidades políti-
cas. Maria do Socorro Barreto analisa o papel
da educação e do professor à luz das políticas

neoliberais. Como a escola está lidando com
as novas demandas político-econômicas?
Como escola e professores têm se posicionado
diante disto?

Finalmente, no último artigo, Pedro Ro-
sário, João Trigo, José Carlos NUDez, Júlio
González-Pienda e Edméia Oliveira avaliam o
projeto As (Des)venturas do Testas, coordenado
pelo primeiro autor. Tal projeto, concebido no
âmbito da reorganização curricular portugue-
sa, tenta operacionalizar um modelo teórico da
auto-regulação da aprendizagem.

Já nas Reflexões de Campo, temos o en-
saio "Carta à Cultura Brasileira", de Raimundo
Nonato júnior, aluno de mestrado do nosso
Programa de Pós-Graduação. Nela, ele reflete
sobre os percursos da disciplina "Cultura Bra-
sileira: Classe, Raça e Nação", que cursou com
a professora Bernadete Beserra.
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Bernadete Beserra
Editora-Chefe


