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PROBLEMAS E SOLUÇÕES DA FORMAÇÃO
DOS FORMADORES E DOS PROFESSORES

DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Desaf ios,  anál ises e perspect ivas
Mutações,  mudanças,  problemas e so luções emergentes para a formação
dos formadores no âmbi to dos s is temas de educação- formação- t rabalho

As  mutações do âmbito socioeconómico constituem hoje o ponto de partida de todas as
análises que tenham como objecto os subsistemas económicos e sociais.

As mutações constituíram sempre um elemento permanente de toda a realidade e, em
especial, de tudo que está ligado à evolução do saber e dos conhecimentos.
Toda a gente fala da “mudança” considerando-a como um elemento permanente de toda a
realidade e, nomeadamente, da formação profissional.
Todavia, parece ser mais difícil dar uma definição clara da mudança, bem como
estabelecer onde e como se produz e quais as suas consequências.

Mais difícil ainda é determinar em que condições  se pode afirmar que um processo de
mudança constitui um facto inovador susceptível de ser considerado como um
“progresso”.

Muitas vezes, a inovação é concebida como “um objecto” ou um produto, o que nem
sempre é verdade, visto que os fenómenos de inovação são sobretudo “processos”.

A formação profissional e, no nosso caso a formação dos formadores e dos professores
de formação profissional, é um subsistema social sujeito, mais do que outros, a processos
de mudança.
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Desde o início da Comunidade que é prosseguido o objectivo de colocar ao serviço da
colectividade o saber, os conhecimentos e a experiência de cada Estado membro.
Também é verdade que, desde sempre, se tem procurado transferir “as boas práticas” de
um contexto social para outro, isto é, as práticas susceptíveis de trazerem soluções a um
dado problema. É neste âmbito que é necessário compreender a iniciativa que a Comissão
acaba de de lançar relativamente ao ”Observatório Europeu da Inovação” em matéria de
formação profissional.

Por consequinte, não se trata apenas de um objectivo que visa a ergonomia da acção
entre os Estados membros, mas também e sobretudo a promoção de uma pressão
permanente no sentido da inovação.
Tudo isto é especialmente verdadeiro para a formação dos formadores e para o papel que
estes são levados a desempenhar na formação profissional.

O workshop tem como objectivo promover uma reflexão em profundidade sobre a natureza
das mutações que afectam a formação dos formadores, bem como as suas competências
e os seus papéis.

Trata-se não só de identificar as mutações, mas também de verificar até que ponto estas
são ou não  independentes do contexto sociocultural em que se manifestam. Por outras
palavras, deve-se tentar determinar se as mutações que afectam a formação e,
consequentemente o papel dos formadores, podem ser remetidas para um quadro comum,
isto é para uma dimensão europeia.

O workshop deverá também fazer uma reflexão  sobre os problemas que as mudanças
provocam e sobre as questões que levantam em relação à formação dos formadores. É
verdade que, por exemplo, as novas tecnologias da informação desempenham, cada vez
mais, um papel importante na comunicação pedagógica. Embora representem apenas um
factor de mudança levantam, no entanto, uma série de questões e determinam vários
problemas, tanto ao nível da didática, como ao nível da organização e dos objectivos da
formação.

O workshop deverá, numa segunda fase, aprofundar a reflexão em torno das iniciativas a
tomar para fazer face aos problemas causados pela mudança, na perspectiva de valorizar
e de transferir a inovação através dos diversos contextos dos Estados membros. Esta
reflexão constitui um núcleo duro da política comunitária que procura produzir uma mais-
valia através da cooperação entre os Estados membros. Frequentemente, a cooperação é
concebida como uma transferência dos fluxos de informação, de um país para outro, de
um parceiro para outro:  é óbvio que isto é importante, mas não é suficiente para originar
uma mais-valia comunitária, ou seja, um crescimento dos conhecimentos e um progresso
colectivo. O workshop deverá, pois, estabelecer quais as iniciativas a tomar, na
perspectiva de um trabalho comum ao nível comunitário, contribuindo assim para criar uma
dimensão comunitária da formação dos formadores; os fluxos de informação devem
sempre ser acompanhados por iniciativas susceptíveis de promoverem o diálogo e a
cooperação.

Numa terceira etapa, o workshop deverá aprofundar a reflexão em torno do conceito de
inovação, da relação entre inovação das tecnologias aplicadas ao ensino e à
aprendizagem e o conteúdo da formação, na optica do desenvolvimento de uma dimensão
europeia da formação dos formadores.
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As 3 etapas do workshop  correspondem às 3 etapas de uma reflexão que se poderia
enunciar da seguinte forma: ”identificar e definir as mutações no domínio da formação dos
formadores e os problemas que determinam,  bem como as soluções que se podem
prever, com o objectivo de valorizar e transferir os factos inovadores, no sentido de
continuar a criar uma dimensão comunitária da formação dos formadores”.

Esta reflexão irá constituir o objecto do trabalho em grupos aos quais será confiada a
tarefa de elaborar propostas e de esboçar “um percurso de acção” a seguir,
nomeadamente, no âmbito da rede Ttnet e também destinado aos responsáveis nacionais
e comunitários da política e da organização da formação dos formadores.


