
FORMAÇÃO
Por Cümar Tadeu Silva

O TRABALHO PEDAGÓGICO E
A FORMAÇÃO PROFISSIONAL

A
designação genérica do tra-
balho pedagógico abrange
três tipos de trabalho: o es-
colar, o didático e o profis-

sional. Não há tarefa escolar que não
seja dessa forma. Não existe trabalho
profissional que não se faça na escola.
Evidentemente que essas atividades
estão misturadas e que é puro artifi-
cialismo essa divisão, essas três partes.
Mas é um artifidalismo que se neces-
sita para poder tentar transmitir uma
idéia.

A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
ESCOLAR
A organização do trabalho escolar é
definida como: uniformidade para a
diversidade dos modos de organização do
trabalho escolar. E, provavelmente, uma
das reflexões mais profundas que
realizam os sociólogos da Educação.

Quando se analisa a literatura
pedagógica publicada nos últimos vinte,
trinta anos, encontra-se muito assunto
sobre os educadores, formação dos
educadores, currículos, os programas e
planos de estudo. Encontram-se muitas
teorias sobre estratégias pedagógicas e
métodos de ensino. Mas, raramente, se
encontra uma interrogação sobre os
modos de organização do trabalho
escolar e, evidentemente, na divisão dos
espaços e dos tempos letivos, no
agrupamento dos educandos, na
arrumação das disciplinas, na unidade
de ligação ao mundo do trabalho.

No entanto, muitas dessas práticas
existem nas escolas. Mas elas não têm
sido submetidas ao trabalho sistemático
de conceitualização, de teorizacão e de
difusão num espaço mais largo da
comunidade dos educadores e dos
pesquisadores em educação.
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O CONHECIMENTO BASEADO
NAS PRÁTICAS E NA REFLEXÃO
"Quem sabe faz, quem não sabe ensina.
Quem não sabe ensinar, forma edu-
cadores. Quem não sabe formar os
educadores, faz pesquisa educacional."

Alguns teóricos costumam citar
essa máxima de Bernard Shaw (1856
- 1950), mas esquecem de dizer o
original do trabalho que se trata de
compilação de máximas avulsas. A
primeira máxima era: "Os educadores
revelam-se, não pela sua experiência,
mas pela sua capacidade para pensar em
experiência". A segunda: "A atividade e
a reflexão sobre a atividade é o único
caminho para o conhecimento".

Aqui estão os dois pontos essenciais
da definição de conhecimento profis-
sional que é difícil de aprender, porque
ele tem uma dimensão teórica, mas não
é só teórico. Tem uma dimensão prática,
mas não é só prática. Tem uma dimensão
experimental, mas não é apenas produto
da experiência.

O conhecimento profissional tem
tudo isso. Todo esse conjunto de saberes,
competências e atitudes, mas a sua
aplicação se dá num determinado
momento pedagógico, numa determi-
nada situação pedagógica.

Há um certo consenso em torno
desse conhecimento profissional, como
também uma grande dificuldade na sua
conceitualização e na sua inscrição no
trabalho dos professores. Isso é de suma
importância e, infelizmente, os progra-
mas de formação de docentes não os têm
preparado para este aspecto de "análise
sistemática das práticas educacionais".

A ANÁLISE SISTEMÁTICA DAS PRÁ-
TICAS
A capacidade de fazer uma análise
sistemática das práticas é absolutamente
essencial. John Dewey (1859 - 1952),
mítico pedagogo e sociólogo norte-
americano, virando-se para um educador
que estava dizendo que possuía muita
experiência, perguntou: "Mas o colega
desculpe. Quando me diz que tem dez
anos de experiência profissional, isso
quer dizer que tem dez anos de expe-
riência profissional efetivamente, ou isso
quer dizer que tem um ano de expe-
riência profissional repetida dez

vezes?" Essa dimensão rotineira, essa
"meio experiência" não forma ninguém.
Ser muito experiente não forma
ninguém. O que forma é a reflexão sobre
a experiência. E a análise da experiência.
E esta não pode ser feita a título indi-
vidual. A reflexão de cada um sobre si
próprio, sobre o seu trabalho é absolu-
tamente essencial. Mas essa ponderação
tem que ser continuada por um diálogo
entre as escolas. Em grupos de colegas.
Em dinâmicas associativas. Raramente
temos interrogado essa dimensão
coletiva do trabalho docente, que é muito
mais que uma soma, que uma pura soma
de competências individuais.

Hoje em dia, as tarefas do ensino
na escola são tão exigentes que ê
impossível pôr nos ombros do educador
todas as responsabilidades que ele tem
pela frente. Há que se pôr esta respon-
sabilidade no coletivo mentor organiza-
do no interior das instituições. Sem
isso, dificilmente, deixar-se-á de passar
de uma situação de crise ou outra
situação de crise. De uma situação de
mal-estar ou outra situação de mal-
estar. Esse é um terceiro desafio.
Terceira ruptura do modelo escolar. E,
ao mesmo tempo, um terceiro desafio
para a provação dos educadores:
desenvolver metodologias de ensino
coletivamente, em parcerias.

CONSIDERAÇÕES
A formação do educador, segundo
Antônio Nóvoa, subdivide-se em dois
paradigmas perdidos: o do educador
como pessoa e o do educador como pro-
fissional. O primeiro leva em conta o
desenvolvimento pessoal. Um aspecto
que vem sendo resgatado na educação é
o da experiência. Procurase a recuperação
da prática pedagógica na capacidade da
reflexão crítica, apoiando-se nas
experiências vivenciadas e nas histórias
de vida dos professores.

A busca na melhoria da formação
profissional precisa contemplar processos
de união entre o corpo docente e admi-
nistrativo da escola. Esses processos po-
dem ser oferecidos quando os gestores
preocupam-se com a formação conti-
nuada dos docentes. A formação não se
faz antes da mudança, mas durante a
construção de caminhos de inovação.

A instalação do diálogo entre edu-
cadores, gestores e educandos leva a
ampliação de três dimensões na
capacitação docente, segundo Donald
Schon: "Conhecimento na ação,
reflexão na ação e reflexão sobre a ação
e sobre a reflexão da ação". Nesta pers-
pectiva restabelece-se o caminho pes-
soal e profissional do educador, dando
voz ao docente, ouvindo seus anseios,
respeitando seu discurso e o poder de
reflexão sobre ele, sua prática e seu
papel na sociedade. A dinâmica que se
impõe é propor o trabalho coletivo, a
união entre pares, que levem os profes-
sores a uma situação de investigação
de suas próprias práticas, agregando os
processos de pensar e o de fazer.

A formação mútua e colegiada ins -
tiga a construção do papel do educador
como formador, a partir das relações
dialógicas que permitam ao docente ser
reflexivo sobre sua própria prática e a
de seus pares. Neste contexto, cabe a
contribuição de Nóvoa (1997, p .22)
quando alerta que: "As escolas dedicam
muito pouca atenção ao trabalho de
pensar o trabalho, isto é, as tarefas de
concepção, análise, inovação, controle
e adaptação". A identidade do profes-
sor como profissional precisa ser
construída dentro do espaço da escola,
para depois projetá-la para a sociedade.

É preciso criar este espaço de apoio
e suporte ao trabalho do educador. E
verdade, também, que às instituições
de formação de educadores compete
um papel importante nesse suporte.
Sabe-se que ninguém pode alimentar
ilusões. Estas geram, muitas vezes,
desenganos e desconforto. Mas, além
disso, não se pode ser educador sem
essa capacidade que o caracteriza: o
acreditar na mudança e sem a peda-
gogia da esperança, apresentada por
Paulo Freire. G
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Text Box
Fonte: Gestão Educacional, p. 32-33, jun. 2007.




