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Prefácio 

 

A obra colectiva, organizada por Guilherme do Val Toledo Prado e Rosaura Soligo, que 

tenho o prazer e a honra de ter sido convidado a prefaciar, representa um contributo original 

e relevante para documentar um trabalho de terreno que ilustra a possibilidade de articular, 

num mesmo processo, a formação dos professores com a pesquisa académica e com a 

melhoria do desempenho profissional dos professores junto dos alunos.  Estamos em 

presença de um livro que tem potencialmente um público muito largo de destinatários. As 

experiências de formação de professores que nele são apresentadas, problematizadas e 

teorizadas, são ricas em ensinamentos úteis, quer para os professores, quer para os 

pesquisadores que se preocupam com a intervenção educativa, quer para todos os que têm 

responsabilidades de decisão no mundo da educação escolar. O objectivo central deste texto 

é o de explicitar, a partir do meu ponto de vista como leitor, os méritos e, portanto, as 

razões que justificam o convite à sua leitura atenta. 

O primeiro grande mérito desta obra consiste em mostrar como se podem construir 

modalidades fecundas de articulação e de comunicação entre investigadores, formadores e 

professores que, com freqüência, têm vivido em mundos aparentemente diferentes e com 

pouco a dizer, de útil, uns aos outros. Essa possibilidade só se concretiza na medida em que, 

nesta obra, se reequaciona a questão da especificidade e da complementaridade dos saberes 

científico e profissional, valorizando modos de pesquisa na acção que implicam transitar de 

uma epistemologia do “olhar” para uma epistemologia da “escuta”, construída a partir do 

interior da acção educativa. 

O segundo grande mérito deste livro corresponde ao modo como, a partir de pesquisas e 

práticas de formação e intervenção, se explicita uma concepção que, em contracorrente com 

o modelo escolarizado ainda dominante nas práticas de formação de professores, nos 

apresenta um conjunto de experiências orientadas por uma lógica de produção de saberes e 

não por uma lógica de consumo de informações. É uma outra concepção da relação entre 

formação e mudança que está em causa. Desde a década de 60 que vivemos tentativas de 

promover mudanças nas escolas e nas práticas dos professores que, baseadas em estratégias 
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conduzidas de “cima” para “baixo”, consistem em fazer dos professores meros 

“aplicadores”, na periferia, das decisões tomadas no “centro”. Reside aqui a explicação para 

o paradoxo de o desenvolvimento das políticas de inovação educacional se ter traduzido, em 

muitos casos, num reforço da tutela sobre as escolas e sobre os professores. Ou seja, 

pretendeu-se “ensinar” as escolas e os professores a serem inovadores e criativos, 

metodologia que conduz não a superar, mas sim a reforçar o carácter “tradicional” das 

práticas escolares, transformando os professores em alunos. 

Há, e este livro demonstra-o de forma convincente, caminhos alternativos a esta maneira de 

encarar uma relação de causalidade linear entre a formação e a mudança em que a prática 

profissional é encarada como uma modalidade de aplicação do saber transmitido por 

especialistas. Esse caminho consiste em privilegiar estratégias ecológicas e indutivas, em 

que as escolas e os professores mudam ao mesmo tempo, através de uma acção 

transformadora que assume a forma de um processo colectivo de aprendizagem. As 

experiências relatadas e teorizadas neste livro mostram que este caminho alternativo é 

possível, se houver, da parte das entidades formadoras, uma postura de “amigos críticos” 

que propiciam um apoio externo baseado numa atitude de humildade que consiste em 

escutar e aprender com as experiências de terreno. Só assim poderão ajudar os professores e 

as escolas a aprender a partir da sua própria experiência. 

Para o conseguir há duas noções fundamentais que atravessam, de modo permanente, o 

conjunto de textos que compõem esta obra: a primeira é a noção de rede, o que implica 

construir dispositivos de formação baseados na explicitação e troca de experiências, 

instituindo processos de comunicação e aprendizagem entre pares; a segunda noção é a da 

reversibilidade de papéis entre todos os implicados no processo educativo, ou seja, todos 

aprendem com todos, verificando-se uma circularidade entre aquilo que fazem os 

pesquisadores, os formadores, os professores e os alunos. Neste livro ilustra-se, de modo 

exemplar, o isomorfismo que preside aos processos de aprendizagem destes vários tipos de 

actores.  

A construção destas estratégias formativas implica uma concepção do saber profissional dos 

professores como um saber que é, no essencial, produzido nas escolas, a partir de um 

processo de socialização profissional que combina processos de conhecimento simbólico 

com processos de conhecimento experiencial. Quer isto dizer que os professores, enquanto 

profissionais, só poderão aprender a aprender com a sua experiência se houver um processo 
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de explicitação e de fundamentação das práticas, traduzido em linguagens simbólicas que 

tornem possível a produção de um saber na acção, comunicável a outros. É neste sentido 

que é possível, por um lado, pensar o professor como um profissional reflexivo e, por outro 

lado, compreender por que é que os processos de aprendizagem dos professores e dos 

alunos têm de ser similares. A maneira como os professores se formam influencia, 

decisivamente, a maneira como eles organizam o trabalho escolar dos seus educandos. 

Sabemos, desde há muito, que os professores e as escolas estão condenados a inovar, mas 

que esta prática tem de corresponder a um processo permanente, o que transforma o 

trabalho profissional dos professores numa espécie de trabalho de Sísifo que, de forma 

continuada, questionam e transformam a sua prática. A inovação educativa, ao mesmo 

tempo que se inscreve, como rotina, na prática dos professores é, por definição, contingente 

e efémera. É por essa razão que podemos afirmar que o mais importante nas inovações 

educativas reside na salvaguarda da sua memória e, portanto, dos seus traços documentais. 

Para que isso aconteça é necessário encontrar modos de “dar a palavra” aos professores e 

aos formadores, enquanto indivíduos, enquanto equipas e enquanto redes. A contribuição 

central deste livro (o seu terceiro mérito) consiste em utilizar uma estratégia de pesquisa, de 

formação e de intervenção que utiliza a produção escrita como ferramenta para “dar a 

palavra” aos que, no terreno, constróem e pensam as suas práticas profissionais. 

A leitura e a escrita estão omnipresentes na escola, mas de uma forma que está, na maior 

parte dos casos, associada à produção de um saber escolar “inerte” que é vivido pelos 

alunos como um trabalho penoso e desagradável. A apropriação da linguagem verbal (na 

suas versões oral e escrita), como linguagem simbólica, permite a quem aprende não apenas 

ler e escrever palavras, mas, sobretudo, ler e intervir no mundo (como nos ensinou Paulo 

Freire), correspondendo a uma concepção da educação, encarada, no essencial, como um 

trabalho que o sujeito realiza sobre si próprio. É deste ponto de vista que as práticas de 

leitura e de escrita podem constituir ferramentas, fazendo do trabalho escolar um trabalho 

não alienado, mas sim um trabalho encarado como uma “produção de si”. Esta situação só é 

possível se aqueles que aprendem puderem construir um sentido positivo para situações de 

aprendizagem vividas como pertinentes. 

Este objectivo essencial para o êxito dos processos de aprendizagem é, evidentemente, 

impossível se a escola continuar a ser, como se afirma num dos textos deste livro, “o único 

lugar onde se escreve para ninguém”, ou seja, em que a produção escrita fica encerrada nas 
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suas próprias finalidades e fronteiras escolares, sem permitir a emergência de uma função 

social da escrita, enquanto instrumento de “expressão de si”, de comunicação e interacção 

com os outros e com o mundo. A leitura e a escrita são ambas importantes e indissociáveis, 

mas a escrita pressupõe a leitura, enquanto que o inverso não é verdadeiro. É por essa razão 

que, com a minha experiência de ensino e de formador em todos os níveis do sistema 

escolar, do básico ao universitário, fui consolidando a convicção da prioridade estratégica 

da produção escrita dos alunos, em processos criativos de aprendizagem pelo trabalho, na 

esteira do património pedagógico legado por Freinet. É claro para todos nós que, como se 

testemunha neste livro, as famosas redacções (“Como foram suas férias?”) escritas, por 

obrigação, para as professoras, não funcionam como um estímulo à produção escrita, mas 

sim como uma vacina contra a prática do uso criativo da escrita. Não surpreende, portanto, 

que muitos alunos tenham com a escrita uma relação de “medo e desprazer” e que o 

primeiro passo a dar seja, logicamente, tornar a escola e as salas de aulas espaços propícios 

à produção escrita dos alunos, entendida como algo que, simultaneamente, exige esforço e 

proporciona prazer. 

Tudo o que de pertinente pode ser dito sobre a importância da produção escrita é válido 

para os alunos das primeiras séries, para os seus professores, para os formadores e 

pesquisadores. Em  primeiro lugar porque, sabemos hoje, que todos, crianças e adultos, 

aprendem de forma similar, a partir de processos de teorização (implícita ou explícita) da 

sua experiência. Só a partir da apropriação e uso de linguagens simbólicas é possível aceder 

a formas mais complexas e elaboradas de compreender e expressar a nossa compreensão do 

mundo em que vivemos. Dito de outra maneira, pensamos e agimos a partir das palavras e 

reside aí toda a importância do exercício da leitura e da escrita no contexto da educação 

escolar. Ora, não é possível que os professores possam iniciar e formar os alunos no uso, 

com prazer, da leitura e da escrita, se eles próprios não forem leitores e escritores. Se, como 

se escreve neste livro, não tiverem eles próprios um conhecimento que só se pode adquirir 

por experiência própria, vivida de modo genuíno: “Como poderemos convencer os outros a 

se arriscarem nessa aventura de superação se não enfrentarmos pessoalmente o risco? Como 

formar leitores e escritores sem que o sejamos?”. 

O problema que existe nas escolas não reside no facto de se ler e escrever pouco (quer por 

parte dos alunos, quer por parte dos professores), mas sim, como se afirma no texto de 

apresentação do livro, no uso que, no contexto escolar, é feito da leitura e da escrita e que 
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não facilita, ou não permite, o acesso ao que se designa por formas de “pensamento 

letrado”. Assim, e continuo a citar os organizadores da obra, o desafio que se coloca aos 

formadores e aos professores é o de usarem e fazerem usar a linguagem verbal no sentido 

de favorecer “a ampliação do processo de letramento e a conquista de recursos intelectuais 

mais complexos”. 

O quarto e último, mas não o menor, mérito deste livro é o seu contributo para o reforço do 

profissionalismo dos professores. Vivemos tempos difíceis para os professores, ameaçados 

por um processo de proletarização que só pode ser contrariado pela afirmação da sua 

autonomia na produção de saberes profissionais encarados como legítimos. Ao dar conta de 

dispositivos de formação estruturados na produção escrita e nos respectivos circuitos de 

intercâmbio, aquilo que se está a fazer é a contribuir, de forma poderosa, para reforçar o 

professor como profissional que produz os seus próprios saberes profissionais e que é capaz 

de os explicitar, fundamentar e comunicar. Por isso, não poderia estar mais de acordo com a 

afirmação lapidar, retirada de um dos capítulos, de que a publicação dos textos produzidos 

pelos professores e formadores (narrando experiências, reflectindo sobre o que fazem) 

corresponde a “uma conquista de toda a categoria profissional”. É a partir desta conquista 

colectiva que os professores, como grupo profissional, podem superar os vários tipos de 

tutela que, sobre eles, tendem a exercer-se. A proposta de dispositivo e de estratégia de 

formação que este livro nos propõe é a de fazer dos professores e educadores não apenas 

actores fundamentais dos processos educativos, mas elevá-los à condição de autores. 

Para finalizar, e recorrendo à terminologia de Pennac, um agradecimento, como leitor, a 

todos os autores deste livro: o facto de terem funcionado não como “guardiões do templo” 

que reproduzem o conhecimento já adquirido, mas sim como “passadores” que nos dão 

conta de práticas e de experiências de produção de saberes que alimentam a nossa 

curiosidade e nos incitam a seguir o seu exemplo. 

 

Lisboa, 8 de Junho de 2005 

Rui Canário 

Universidade de Lisboa 

 


