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Globalmente considerado, este livro poderá constituir um precioso auxiliar para situar a questão da formação de

professores à luz do Processo de Bolonha. O seu mérito não reside apenas na pluralidade de perspectivas adoptadas e

na complementaridade dos aspectos assumidos, mas também na qualidade da informação que veiculam e na seriedade da

reflexão que proporcionam. O livro conta com a participação de vinte e três especialistas interessados no problema.
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A formação inicial de professores do 1º Ciclo do Ensino Básico em Portugal, nos últimos 30 anos, terá sido

pedagogicamente mais elaborada e mais consistente no período revolucionário (1974/76 e de 1976/79).

A actual formação inicial de professores mostra uma evolução positiva na sua componente científica, mas mostra também

perdas na sua vertente pedagógica. Tais mudanças devem-se, possivelmente, a uma academização ou universitarização

desta formação.

Este livro pretende salientar as dimensões que caracterizaram a formação inicial no período revolucionário, tendo em vista

possibilitar a integração de algumas das suas componentes nos actuais processos de formação inicial. O livro promove

também, indirectamente, uma reflexão sobre a pedagogia no ensino superior.

A escola faz-se com pessoas
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Pascal Paulus nasceu em Oostende (Bélgica) e formou-se como professor de ensino primário em 1977. Trabalhou, na sua

terra natal, com crianças e adultos até 1986, quando se estabeleceu em Portugal. Desde então tem alternado a sua

intervenção na escola do 1º ciclo com a formação de professores e a participação em projectos de desenvolvimento local.

Pertence, desde 2005, ao quadro de escola da Escola Básica Amélia Vieira Luís, na Outurela.

O autor faz uma retrospectiva sobre a própria formação, fruto da interacção com outras pessoas em que os papéis de

formador e formando se cruzam continuamente e onde a pedagogia institucional e a pedagogia do oprimido deixaram

marcas.

Encaminha para a história pormenorizada do seu primeiro ano de trabalho numa escola de bairro, no ensino público

português. Relata, sob forma de diário, as angústias, as crises e os sucessos que sente como professor de um grupo de

crianças com 7 e 8 anos de idade.

Crítico da escola castradora, defende uma intervenção educativa em que a construção de sentido permita às crianças

aprender mais e melhor.
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Neste livro, e neste ano em que se comemora o centenário de Agostinho da Silva, a autora apresenta-nos este pedagogo

e cidadão do mundo face à Educação e à Cultura, sublinhando bem que não é seu propósito realizar uma análise

exaustiva da obra agostiniana. Trata, todavia, duas vertentes fulcrais na obra de Agostinho, a educação e a cultura.

Agostinho foi, na verdade, educador e teorizou sobre a educação, produziu cultura e teorizou sobre a cultura,

especialmente a cultura portuguesa e brasileira.

Amélia Claudina Lopes deixa-nos neste livro uma reflexão em torno da perspectiva pedagógica e cultural de Agostinho, do

seu contributo teórico e pratico para a educação e coloca em relevo a actualidade e o interesse para a teoria e a prática

dos actuais educadores e professores do pensamento e da acção agostiniana.

Professores, para quê?
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Na origem deste livro está um texto escrito, no essencial, entre 2000 e 2001 (e nunca publicado no seu conjunto por falta

de tempo e disponibilidade), em resultado de um convite dirigido ao autor para participar num estudo sobre a «A profissão

docente na Europa: perfil, tendências e desafios», conduzido pela Rede Eurydice. A sucessão de acontecimentos tendo os

professores como centro, verificados no final do ano lectivo de 2005-2006, levaram o autor a tirar o original da gaveta

(agora, em pastas no computador) e a torná-lo público, com o modesto propósito de contribuir para o debate sobre os

desafios que estão colocados à profissão de professor, neste tempo em que a revisão do Estatuto de Carreira Docente

marca a agenda de professores, sindicalistas e decisores políticos.


