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Cientes de crises que afetam o mundo (sustentabilidade, digitalização,
desigualdades, saúde, etc.), a UNESCO e a OCDE advogam a necessidade e
a urgência de se encontrarem vias concretas para envolver os alunos na
“escolaridade”, com vista à construção do “bem comum”, do “bem estar”.
Partindo do Objetivo 4 (“Educação de qualidade”) definido na Agenda da
ONU (2015), estes dois organismos, hegemonicamente influentes nas
políticas educativas globais, têm realizado processos de auscultação
alargados. Apresentam os mais recentes nos relatórios: “Reimagining our
futures together” (UNESCO, 2021) e “Trends shaping education” (OCDE,
2022).
Ainda que a natureza destas organizações seja distinta (a da OCDE é de
cariz económico e regulação dos mercados; a da UNESCO é de
preservação da dignidade humana e da paz), os seus discursos relativos à
educação revelam aproximações.
Centrando-nos na relação professor-alunos – um aspeto desses discursos
– quisemos conhecer a transformação preconizada pela UNESCO e pela
OCDE com vista a perceber o (novo) sentido da formação de professores.

Para concretizar tal objetivo, analisámos os elementos do discurso
referentes a essa relação, nos mencionados relatórios. Usámos a técnica
de análise de conteúdo, sustentada em categorias emergentes dos
próprios textos, o que permitiu construir uma grelha de registo.

Ambas as organizações consideram necessário reconceptualizar a
escolaridade e reorganizar os sistemas que a proporcionam, no
respeitante, mormente, à relação professor-alunos.
A interação “clássica” em aula dará lugar a formas de “aprendizagem
ubíqua” e a “encontros pedagógicos partilhados”. Numa perspetiva de
“agency”, em “ecossistemas de aprendizagem”, professores, alunos e
outros parceiros (stakeholders) colaborarão entre si, para que os mais
jovens desenvolvam competências adequadas às demandas do futuro.
Assim, diz a OCDE, a “educação do futuro” assentará em duas premissas:
• uma nova matriz conceptual de aprendizagem e
• um currículo internacional,

concretizadas a partir do Modelo Bússola de Aprendizagem.
Deste modelo, em particular, decorrem implicações diretas, não só para
a aprendizagem, mas também para o ensino e, por inerência, para a
formação de professores (cf. figura abaixo).

Com vista a envolver os alunos na escolaridade, diversos países –
Portugal e Espanha incluídos – têm sido sensíveis às recomendações da
UNESCO e da OCDE, oficializando algumas delas.
É de esperar que isso transforme as práticas educativas e formativas.
Considerando que a transformação em causa – na sua radicalidade e
magnitude – não pode ser dada como fechada à crítica, propomos um
alargamento e um aprofundamento da sua análise, no que respeita,
nomeadamente, à formação dos professores na perspetiva de uma
relação pedagógica, potenciadora de tal envolvimento.
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UNESCO, 2021 – Elementos dominantes do discurso
§ “Precisamos de novas pedagogias, novas abordagens curriculares, um novo
compromisso com os professores, uma nova visão da escola e uma nova
valorização dos tempos e espaços da educação” (p. 46).
§ A função do professor “deve ser reavaliada e reinventada como um esforço
colaborativo que desperta novos conhecimentos para promover a transformação
educacional e social” (p. 80).
§ No quadro de trabalho colaborativo, os professores devem “promover relações
pedagógicas”, ser “organizadores de encontros educacionais”, trabalhar com os
alunos “na confiança para transformar o mundo”, ser “convocadores, praticantes e
investigadores”, “transformar ambientes, políticas, pesquisas e práticas”, num
“rico continuum em diferentes tempos e espaços” (pp. 92, 143, 147, 149 e 152).
§ Em suma, os professores devem legitimar a agência dos alunos (agency) para
“participar, colaborar e aprender nos encontros pedagógicos partilhados” (p. 80).
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OCDE, 2022 (2019 e 2020) – Elementos dominantes do discurso
§ “No contexto das tendências económicas, políticas, sociais e tecnológicas, a
educação deve apoiar os indivíduos a desenvolverem-se como pessoas, cidadãos
e profissionais. Num mundo complexo e em rápida mudança, isso pode exigir
repensar a relação entre aprendizagem formal e informal” (2022, sp.).
§ As oportunidades de aprendizagem estão amplamente disponíveis de forma
"gratuita", podendo marcar o “desmantelamento do sistema escolar” (2022, sp.).
§ Incitação à mudança “radical” da docência: “um corpo docente reduzido, mas
singular e bem treinado continua encarregado de projetar conteúdos e
atividades de aprendizagem, que podem ser implementados e monitorizados por
robôs educacionais juntamente com outros funcionários (…) ou diretamente por
software educacional” (2020a, sp.).
§ A tecnologia é um “veículo superior para transmitir conhecimento”, ficando
reservadas ao professor funções relacionais, como coach e mentor (2019, p.14).

Em 2040:
- o “ensino será baseado em padrões profissionais ou será de acesso mais livre?”
- os “ambientes educacionais, como creches, escolas e universidades, ainda
existirão em formato físico?” (2022, sp.) Tradução nossa
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