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GAUTHIER, C et al. Por uma teoria da Pedagogia. Ijuí: Unijuí, (1998, 480 p.)

Dilmeire Sant’Anna Ramos Vosgerau1

Este livro originou-se de um projeto de pesquisa realizado ao interior
do Centre de recherche sur la formation des enseignants à l’Université Laval
(CREFPE), coordenado pelo professor Clermont Gauthier, que atualmente di-
rige a cadeira de pesquisas canadenses sobre a formação de professores.

Mesmo tendo sido lançado originalmente no Canadá, já há alguns
anos, em 1997, e traduzido para a língua portuguesa em 1998, esta obra apre-
senta ainda importantes contribuições para pesquisadores da formação de
professores.

Numa época em que os pesquisadores da educação dirigiam sua
atenção para a aprendizagem, Gauthier e seus colegas, tomando como ponto
de partida os estudos do Grupo Holmes, que realizou estudos sobre a neces-
sidade de uma profissionalização da profissão do professor e os saberes ne-
cessários para esta profissão, decidiram realizar uma investigação sobre os
saberes necessários para a profissão de professor e que se relacionavam com
a tarefa de ensinar.

Um elemento inovador no estudo apresentado pelos pesquisadores e
autores do livro foi a opção metodológica na seleção de artigos para serem
analisados na meta-pesquisa. Ao invés de analisar ensaios normativos sobre o
que deveria ser o ensino, optaram por utilizar artigos científicos de pesquisas
empíricas que relatassem elementos relacionados ao ato de ensinar em sala de
aula.

No estudo analisam duas dimensões fundamentais da pedagogia: o
ensino de conteúdos (gestão da matéria) e a gestão da classe

O trabalho realizado pelo grupo faz parte de um movimento contem-
porâneo de pesquisa sobre os conhecimentos que fundamentam o saber do-
cente. Segundo os autores, o crescimento e maturidade deste objeto de estudo
só têm sido possível após a decisão de se observar e investigar a ação do
professor em sala de aula.
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Os resultados apontam para a necessidade de uma reflexão sobre
complexidade da ação pedagógica e a importância a ser dada para relação
entre a pesquisa científica e a prática pedagógica do professor, visando ao
desenvolvimento da educação como ciência e ao desenvolvimento profissio-
nal do professor.

Este, por sua vez, é visto não como um improvisador, mas como um
decididor, que deverá liberar, avaliar e utilizar de modo prudente os resulta-
dos de pesquisas, que segundo os autores, não deveriam ter o papel normati-
zador e regulador da ação pedagógica, mas sim, deveriam oferecer enuncia-
dos claros que possibilitassem ao professor  compreender a complexidade da
ação pedagógica e lhe permitissem realizar o julgamento profissional necessá-
rio a sua intervenção.


