6

SOBRE OS FATORES COLABORATIVOS DA FORMAÇÃO DOCENTE
AZAMBUJA, Guacira de - Unisinos 
GT: Formação de Professores/ n.08
Agência Financiadora: Capes



	O presente estudo tem a pretensão de trazer reflexões sobre alguns referentes constitutivos da formação docente. Para isso, utilizo-me, principalmente, das idéias e argumentações do professor e investigador José Alberto Correia, que trabalha na dimensão da formação contínua de professores. Ao utilizar-me de suas idéias, direciono-me a um referencial internacionalmente contextualizado -Portugal-, que procuro trazer nesta discussão sobre formação docente ao âmbito nacional, lugar de onde falo -Brasil.
	A formação contínua, em Portugal, foi instituída a partir da crise do Estado, onde, nos anos 60 e 70, tornou-se um direito dos professores devido a autonomia exercida pela profissão, ao contrário dos anos 80 e 90, que mostraram a formação contínua como um dever do educador não só devido as possíveis implicações de controle sobre o trabalho docente como também em função das reformas de ensino.
	No desenvolvimento deste contexto educativo e político, são muitas as conseqüências aos profissionais do ensino. Uma delas é que eles passam a sofrer uma visão sombria e duvidosa de suas atividades, e foi nesse sentido que "a formação contínua foi definida como um dispositivo de reposição das competências dos professores necessárias para eles poderem fazer face à complexificação dos "mandatos" atribuídos à escola e à diversificação dos públicos que a habitam", não esquecendo que ela, a formação contínua, também tornou-se uma outra ferramenta de "gestão de carreiras profissionais" (Correia; Matos, 2000, p. 47).
	A produção gerada, politicamente, deste processo institucionalizador da formação contínua é a de descrédito profissional, onde se enfatiza a falta de preparo e empenho dos docentes em solucionar os problemas e dificuldades cotidianas que envolve esta profissão. Ao contrário disso, destaco a idéia de formação trabalhada por Matos (In Correia,1999a, p. 60) ao dizer ser a “formação (como) um trabalho de transformação pessoal e social em função de um projecto de superação dos obstáculos, tendo em vista a construção de uma identidade sócio-profissional auto-reconhecida". 
Esta concepção de formação fortalece a sua abrangência ao não se limitar aos aspectos formais, como os saberes específicos, nem aos informais, como as nuanças culturais. Estes, ao perpassarem todos os processos da formação, permitem a existência e construção de representações e princípios de "qualificação humana, técnica e científica dos profissionais da educação", que são manifestados e construídos nos espaços e tempos da formação - mobilizados ou não no contexto da prática pedagógica (Matos In Correia, 1999 a, p.60). Por este motivo, enfatizo que a relação entre formação e atuação não é linear, mas que na formação 'formal' "é necessário construir uma plataforma de racionalidade que confira a esses princípios o estatuto de referentes genéticos das práticas de formação" (Ibidem). No entanto, há necessidade que os princípios sejam postos em prática ou incorporados nos processos formativos para demonstrarem assim, o seu reconhecimento sem desconsiderar que a formação deve "assumir o sujeito em formação como sujeito em situação", onde a finalidade da formação está em "assegurar o equilíbrio funcional entre o sujeito em situação e a situação do sujeito" (Matos In Correia, 1999 a, p. 61). 
Entretanto, para assumir o sujeito em formação como sujeito em situação, é preciso ter claro qual a concepção que os formadores tem, não só de educação, mas de sua profissão, pois a inter-relação existente entre os processos de formação às práticas profissionais existentes é também decorrente de um caminho simbólico onde se encontra vários registros de personificação dos processos formativos, não limitando-se à questão identitária, mas considerando as marcas temporais e espaciais do próprio lugar da formação Para fins deste texto, tratarei especialmente da formação e da cultura docente como fatores colaborativos da formação. 
.
A temporalidade da ação docente, nesse caso,  torna-se a própria falta de tempo, porque o tempo que existe para o professor é somente aquele tempo de cumprimento de tarefas que envolve o espaço da escola quando todos passam a sofrer a lógica do déficit de tempo (Correia; Matos, 2000).
As conseqüências da 'perda de tempo' à qualidade educativa da formação também docente contribuem com o sentimento de inferioridade profissional, principalmente, porque as relações dos docentes com os seus pares e com os alunos torna-se empobrecida subjetivamente, pois não há tempo para diálogo nem conversa. Com isso, as relações com o saber, bem como com as sociabilidades, acabam por serem  deslocadas da vida escolar.
Assim, o tempo -do professor, da aula, da escola-, ao  restringirem-se às tarefas e conteúdos a cumprir, tende a marcar negativamente as experiências de formação e resultam, na maioria das vezes, numa cultura de vitimização do tempo, ou melhor, dos “sem” tempo: sem tempo para aulas reflexivas, para conversação, ...
Procede desta temporalização dos “sem” um sentimento de vazio, de solidão profissional, onde a eternidade deveria ser encontrada por meio "de nossa experiência do tempo e não em um sujeito intemporal" (Merleau-Ponty, 1994, p. 557), pois "é pelas relações entre o tempo sujeito e o tempo objeto que podemos compreender as relações entre o sujeito e o mundo" ( Ibidem, 577). 
Nesta perspectiva a formação docente ocupa tempo e lugares que lhe responsabiliza pelo processo de qualificação da educação. Na visão de Correia (1999 b, p.5) são "quatro grandes lugares-comuns". O primeiro diz respeito à relação entre a qualidade de ensino com a qualidade dos educadores; o segundo refere-se às "qualificações que são desqualificantes" por meio de escolhas de saberes que são trabalhados na formação contínua (Ibidem, p.10); o terceiro menciona que a qualidade da formação está dependente da sua correspondência às necessidades dos educandos na formação contínua; e o quarto lugar comum menciona, de forma geral, a importância da melhoria da qualidade de ensino à sociedade Para melhor utilizar o espaço que me cabe aqui relacionarei estes "lugares-comuns" com a formação e a cultura docente.
 (Correia, 1999 b).
Os saberes e a cultura permeados pelas questões de espaço/lugares/tempo constituem os processos formativos da docência como influxos plurais da dinâmica social que todo ser humano está exposto.
A relação existente entre os fatores constitutivos da formação docente e a própria formação docente encontra-se, também, nas representações que o indivíduo passa a fazer da sua profissão devido aos intercâmbios feitos com o ambiente onde vive, não só em termos locais e regionais, mas um intercâmbio social na sua maneira ampla de existir por meio de suas determinações culturais – acadêmica, social, crítica, institucional, experiencial - antes mesmo da vivência do processo formal de formação.
Desta forma, pode-se aferir que no início da sua trajetória de vida, mesmo antes de escolher/optar por uma profissão, o indivíduo já é influenciado pela emissão de valores, julgamentos acerca das situações e dos acontecimentos que movimentam a dinâmica social. Assim, mesmo que estes acontecimentos existam independentemente do cotidiano de cada um ou estejam imbricados e não possam ser descolados desse cotidiano, as razões pelas quais o indivíduo faz escolhas é expressão resultante das inter-relações com as representações sobre a profissão docente. 
Todo esse processo de produção de significados está estritamente relacionado com o conceito de cultura, que, de acordo com Pérez Gómez (2001, p. 17), se trata  do “conjunto de significados, expectativas e comportamentos compartilhados por um determinado grupo social, o qual facilita e ordena, limita e potencia os intercâmbios sociais, as produções simbólicas e materiais e as realizações individuais e coletivas dentro de um marco espacial e temporal determinado. A cultura, portanto, é o resultado da construção social, contingente às condições materiais, sociais e espirituais que dominam um espaço e um tempo”.
Assim, o significado que as pessoas atribuem à docência, ao ser professor, quando mencionados provocam uma diversidade de reações que podem ser de desejo ou repulsa, valorização ou desvalorização,  produzindo ou não outras significações da docência. 
As conseqüências destas influências culturais à prática pedagógica podem ser compreendidas quando investigadas também durante os processos formativos, pois o que se percebe é que os próprios formadores na sua atuação com sujeitos em situação de formação, demonstram, na sua maioria em suas práticas profissionais, algumas das representações, que fizeram parte dos seus processos formativos, acerca da profissão. 
Matos (In Correia 1999 a) faz uma reflexão sobre a desvalorização das práticas docentes e apresenta duas razões para tal: a primeira diz respeito ao reconhecimento que a formação institucionalmente realizada recebe socialmente; a segunda se refere à cultura como um determinante em função dos modelos a que os docentes estão expostos.  
Disso apanha-se a concepção não só da desvalorização das práticas, mas o modo como essa desvalorização pode se manifestar conforme Matos (Ibidem): “ ao nível das representações ... e a nível do próprio estatuto da formação esperada”.
Nesse sentido, é interessante considerar os modos de produção das necessidades na formação, pois estes "devem ser encarados como instrumentos de comunicação susceptíveis de contribuírem para a construção de um sentido para a formação” (Correia In Correia,1999a, p. 40). 
As necessidades do grupo em formação têm sido reduzidas aos problemas identificados ou pelo sistema educativo ou pela evolução científica dos conteúdos disciplinares da profissão docente (Correia, 1999 a). Todavia não se questiona a importância do saber para a formação docente, mas sim "a natureza da sua relação com os sujeitos em formação", pois se acredita que a produção da prática profissional vai além de perpassar a questão teórica da formação.
As práticas profissionais não são meramente um resultado da formação formal, mas uma interrelação de formação formal e informal, onde a história de vida do sujeito ocupa um lugar central, pois é por meio desta que ele vai produzindo uma cultura que lhe constitui educando/educador. Nesse movimento, existem outros fatores que podem ser colaborativos ao processo de formação como a valorização e reconhecimento dos saberes experienciais. Assim, percebe-se que os processos formativos da docência possuem importância e influência à prática pedagógica devido às experiências profissionais  vividas por profissionais experientes estarem carregadas de subjetividades que foram lhes constituindo/produzindo enquanto docentes nos diferentes tempos e espaços da formação.
Com isso, não se pode desconsiderar as exigências de nosso tempo ao se tratar da produção cultural e temporal enquanto parte dos fatores colaborativos da docência, assim como não se deve economizar na reflexão dos elementos constitutivos da prática pedagógica enquanto contribuição à melhoria da qualidade de formação contínua dos professores.
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