
REFLEXÕES SOBRE A
FORMAÇÃO DO EDUCADOR
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o problema da formação do educador tem, de uma forma
crescente, atraído as atenções do público especializado em educa-
ção, quer sejam os profissionais da educação, como os mais diver-
sos setores da sociedade política e civil que se tem voltado para
os graves problemas da educação brasileira.

Os inúmeros encontros, reuniões, seminários, documentos, pa-
receres, indicações que têm proliferado sobretudo a partir do se-
gundo lustro da década de 70 mostram sobrejamente a importância
do tema. E verdade que a reflexão tem-se centrado, de uma forma
dominante, sobre o educador que perfaz um currículo normal de
formação e muito menos sobre o educador que se faz na ação edu-
cativa e que aos milhares povoam as regiões interioranas de modo
geral, e em menor número, as cidades.

Estas reflexões foram elaboradas na intenção de acompanhar
uma pesquisa em curso sobre a formação dos professores leigos no
Ceará. Esta pesquisa procura penetrar a ler esta outra realidade
que segue à margem dos Cursos de Licenciatura ou de Escolas
Normais e desvendar em sua prática e em sua teoria os pontos de
estrangulamento. Um dos seus resultados será certamente o de in-
serir a formação do educador leigo na grande reflexão que se faz
hoje nos meios educacionais sobre a formação do educador.

De um modo geral, as reflexões teóricas sobre a formação do
educador são válidas a ambos os tipos de educadores. Talvez seria
oportuno levantar alguns tópicos que poderão servir de referência
na leitura dos dados da prática formadora dos educadores leigos.

1. A necessidade da formação do espírito crítico para o educador.
A formação do educador deve sem dúvida contar o aprendizado
de conhecimentos e habilidades de um certo número de disci-
plinas indispensáveis para que o processo ensino-aprendizagem
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se dê atendendo às exigências da sociedade circundante. Toda-
via, muito mais importante para que sua formação adquira uma
dimensão educadora é a necessidade da formação da visão crí-
tica dos processos educacionais. Esta educação do espírito crí-
tico deve abranger os diversos níveis nos quais sua atividade
se desdobra: ao nivel das atividades meios, e atividades fins da
educação; ao nível dos processos sociais (nível econômico, po-
lítico, social); ao nível dos fenômenos psicológicos que acom-
panham o ato de educar, o ato de aprender e ensinar; ao nível,
enfim dos processos educativos e sua significação na compreen-
são e transformação da sociedade.

2. A formação do educador deve ser vista não unicamente, e diría-
mos, não preponderantemente como um problema de competên-
cia, em determinadas áreas, mas igualmente como um problema
de formação do cidadão. Vale aqui, talvez, a distinção entre o
professor e o educador. O que se deve formar não é unicamen-
te um funcionário que transmite conhecimentos que lhe foram
impostos por uma estrutura à qual ele serve sem questionar, O
que se deve formar é o profissional, competente sim, mas habi-
tado por suas paixões, por suas visões, por suas esperanças.
enfim, por uma visão de mundo.
Nada mais contraproducente na educação do que a concepção
mecanicista que pretende solucionar os problemas de baixo nível
de instrução e de cultura através de programas bem arquite-
tados, mas fechados aos problemas mais gerais em que se en-
contra envolto todo cidadão.

3. O educador necessita dispor de bases suficientes que lhe permi-
tam um espaço de recuo face as realidades profissionais afron-
tadas. Uma formação sólida que lhe habilite a distinguir os con-
teúdos a nível dos discursos e a nível da realidade. A leitura
a que é chamado a fazer da fala, dos propósitos, das determi-
nações, das 'Ieis educacionais e outras, não pode se confundir
com a leitura da prática educacional ou outra. Ele precisa estar
armado políticamente para perceber que o primeiro nível, muitas
vezes, exerce apenas ou sobretudo a função ideológica de velar
o real.
Enfim, o educador, mesmo formado em programas especiais,
não pode se resumir num consumidor de modelos e métodos
donde há muito se esvaiu o sentido mais profundo das pro-
postas.

4. A necessária especialização para o aprofundamento profissional,
fruto do avanço do saber nas sociedades, traz consigo o risco
de formação exclusivamente setoriada. Se isto é criticável na
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formação do profissional cuja tarefa fundamental não é a edu-
cação, na formação do educador é inaceitável. Nos últimos anos
a educação brasileira tem-se deixado penetrar por decisões po-
líticas que a levaram ao extremo fracionamento do saber. Prova
disso é o esfalecimento das disciplinas que impede ao estudante,
e muitas vezes ao professor, perceber os nexos, as articulações
que dão às especialidades.
A formação do professor, e em nosso caso, do professor leigo,
para ser eficaz deve preocupar-se de refazer a unidade, de re-
compor a visão de globalidade, sem a qual se perde o sentido
do real, o vínculo entre a teoria e a prática.

S. A educação deve ser vista também como um instrumento de
produção do saber. Este aspecto permite desvencilhar o pro-
cesso educativo do seu sentido unilinear, do professor para o
aluno, do treinador para o estagiário. As concepções teóricas do
real não são apanâgio dos educadores mas da comunidade es-
colar. O educador deve ser sensível ao saber dos educandos;
este aspecto lhe permite não tolher a criatividade deles e ao
mesmo tempo ter uma postura menos autoritária e mais cien-
tífica, diante do processo ensino-aprendizagem.
Isto significa formar o educador que não se submete à repro-
dução do privilégio do saber, suas confrarias e agências mani-
puladoras.

6. A educação como instrumento de produção do saber deve ser
completada com outro aspecto fundamental. Ela deve ser trans-
formada em instrumento de produção do saber sensível aos in-
teresses das classes subalternas. A educação escolar não pode
romper com a educação popular. Este compromisso do educa-
dor será tanto mais vivo se ele for treinado nos caminhos da
reflexão e da crítica. O que se ensina, para quem se ensina,
como e a serviço de quem é instaurado o processo educativo.
O educador se situa como mediador, intermediário entre o poder
e a sociedade. Esta sua função ele a assumirá com muito mais
plenitude, se confrontado com ela em todas as suas implicações.

7. Estes enfoques que permitem uma certa leitura dos programas e
dinâmicas de formação do professor-leigo não poderão ser des-
vinculados da própria realidade econômica, política e social que
nutre tais programas. Poderíamos talvez com mais prioridade
encabeçar estas reflexões teóricas com o título seguinte: "da
educação impossível ou da educação não necessária".
O descalabro em que se encontra a educação primária sobre-
tudo no meio rural em todo o nordeste brasileiro chama a aten-
ção sobre seu significado.
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o baixo nível de desenvolvimento das forças produtivas da
região se reflete no pouco interesse político em reverter a si-
tuação da educação elementar. Em decorrência desta realidade
assistimos a uma inércia política em relação a situação educa-
cional.
Antes dos fenômenos de evasão escolar e de repetência temos
os baixos níveis de remuneração dos professores, a ausência de
salas de aula e de condições mínimas para o exercício do ma-
gistério no 1.0 Grau.
Os mecanismos sócio-econômicos entravados por uma estratifica-
ção social anacrônica não permitem, a curto prazo, vislumbrar
transformações importantes neste setor, malgrado os discursos
empolados de homens públicos ou falas voluntaristas de educa-
dores idealistas. A situação de formação dos professores-leigos,
sem dúvida, refletirá esta angustiante realidade. Ao lado disto
convém lembrar que é possível transformar esta realidade. Mas
para isto é necessário que os grupos sociais se organizem e
lutem. Não haverá educação que valha, sem um povo organi-
zado e forte, como também, não haverá nação forte sem um
povo t:ducado.

8. Este último aspecto nos leva à questão da prática social do
educador. Diria que as reflexões acima evocadas somente tendem
a habilitar no profissional que já deu a volta por cima em re-
lação à alienação social. Sua participação na luta e organiza-
ção da categoria é a melhor escola de formação. Somente o
que foi mantido por esta vontade de compreender e transfor-
mar a sociedade pode entender a importância da ação peda-
gógica. A formação do educador não se fez preponderantemen-
te através de falas e cursos, mas sobretudo pelo movimento que
o leva a inserir-se na luta por um projeto global de sociedade,
no qual, como educador, deve ocupar seu espaço.
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