
Conversa amb Thomas S. Popkewitz. 
Els ensenyants i la reforma de la formació del 
professorat als EUA: professionalització i poder 

Virgínia Ferrer, Angel Forner, Francesc Imbernon i 
Thomas S. Popkewitz* . 

La meva hipótesi és que els supósits socials i epistemológics que s'han 
incorporat a les reformes nord-americanes de formació del profes.sorat 
tendeixen a mistificar la complexitat social i política de I'escolarització 
i a descontextualitzar les profundes qüestions sobre el poder i el 
coneixement a I'ensenyament. Les regles, els programes de recerca, 
els informes de les administracions estan expressats en els termes 
més humanistes i progressistes possibles. Pretenen portar-nos a tots 
la democracia, generar un creixementeconómic i una renovació cultural, 
i també promoure el desenvolupament individual. Peró a través del 
recorregut deis somnis i la retórica progressista hom pot observar la 
creació de tecnologies que s'internalitzen i organitzen la vida quotidiana, 
Ilurs esperances i anhels. 

Th .. S. Popkewitz (1993) 

Tot aprofitant la visita del professor nord-america Th. S. Popkewitz 
a Catalunya convidat pel Grup de Formaciói Desenvolupament 
professional del Departament de Didactica i Organització Escolar de 

* Virgínia Ferrer és professora del Dept. de Didactica i Organització Escolar de la 
Universitat de Barcelona, el seu treballde recerca gira al'entorn del pensament crític 
i la formació del professorat i és coautora del Ilibre editat pel MEC La formación del 
profesorado universitario (1991). 

Angel Forner és catedratic d'EU del Dept. de Metodes d'lnvestigació i. Diagnóstic en 
Educació de la Universitat de Barcelona, treballa en formació inicial del professorat i 
sobre el desenvolupament professional deis docents; I'article més recent és "Los maestros 
que vienen .. a Cuadernos de Pedagogía, 220: 

Francesc Imbernon és catedratic del Dept. de Didactica i Organització Escolar de la 
Universitat de Barcelona. el seu treball de recerca s'articula a I'entorn de la formació 
del professorat i la professionalització deis docents; és autor de diverses publicacions 
entre les quals destaca La formación del profesorado. El reto de la reforma (1989) i 
recentment coordinador de La formación permanente del profesorado en los palseswla 
CEE (1993). 

Thomas S. Popkewitz és professor del Department of Curriculum and Instruction de 
la Universitat de Wisconsin-Madison (EUA). el seu treballde recerca se centra en la 
formació del professorat, les reformes educatives i la professionalització docent als 
EUA i altres pa'isos des de la socio logia crítica. Ha publicat i editat diversos lIibres The 
Myth of Educational Reform, A Political Sociology of Educational Reform. Power/Knowledge 
in Teaching, Teacher Education and Research entre d'altres. El més recent és (1993) 
Changing patterns of power. Social regulation and Teacher Education Reform. 
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la Divisió de Ciéncies de l'Educació de la Universitat de Barcelona els 
dies 13 i 14 d'octubreo de 1993, per tal de dirigir un seminari ifer 
una conferéncia sobre ElI presenti futur de la reforma educativa i la 
professionalització del professorat als EUA, vam convidar-lo a 
mantenir una conversa amb nosaltres per poder conéixer més a fons 
les seves idees. 

La conversa, el dialeg, és un deis mitjans privilegiats per a 
I'exploració i producció del coneixemerit de forma intersubjectiva i 
compartida. L'estructura d'aquest article, per tant, no manté el ritme 
rígid que solen adquirir les entrevistes. Malgrat que tinguéssim una 
pauta de preguntes ja preparades préviament, la mateixa interacció 
del dialeg anava dirigint el tractament i la profunditat deis temes 
plantejats segons els interessos i preocupacionsdels parlants. 

El compromís social i étic deis intel'lectuals; els efectes de la 
recerca educativa per a la transformació de la practica escolar; els 
nous reptes deis programes de formació del professorat; el paper de 
la contribució psicológica i del "pensament del professor» en el 
currículum de formació del professorat; els mecanismes de control, 
de regulació social i de poder que generen els processos de 
professionalització docent; les dones ensenyants; la formació d'un 
pensament crític en el professorat; la necessitat d'educar els 
ensenyants per treballar des de i per a la diversitat i I'intercultu-

. ralisme; el rol de les universitats en la configuració d'una teoria 
crítica que es torni praxi política, han estat alguns deis temes debatuts 
amb Th. S. Popkewitz, molts d'aquests tractats a fons en les seves 
obres i que han configurat el recorregut de la nostra conversa. 

Trajectoria personal i professional: cap al compromís social 

Th. S. Popkewitz, catedratic del Departament de Curriculum and 
Instruction de la Universitat de Wisconsin-Madison (EUA) esta vinculat 
al Centre d'lnvestigació Educativa de l'Estat de Wisconsin i s'ha de
dicat a I'estudi de les implicacions socials i polítiques de la investiga
ció educativa, la reforma educativa i la formació del professorat. (1) 

Acompanyats d'un home molt acollidor, irónicament somrient, 
d'una gran energia intel'lectual que comunica mitjanyant la reflexió 
i' el rigor en les seves afirmacions, la conversa es va iniciar amb 
unes breus pinzellades sobre la seva biografia ... 

F. l. Ens podries parlar una mica sobre la teva vida? On vas 
néixer? On vas estudiar? 
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Th. S. P. Vaig néixer a Nova York, a Brooklin. Els meus pares 
venien d'Europa, de Polónia. El meu pare era fuster i treballava en 
la construcció; la meya mare era infermera. Jo vaig ser la primera 
generació que va néixer als EUA; tots dos eren jueus i estaven forc;:a 
compromesos amb qüestions de justícia i d'igualtat social; penso que 
aquest fet em va influir forc;:a o almenys així ho desitjo. Ouan vaig 
anar a la universitat, vaig comenc;:ar a treballar de mestre. La meya 
tia -que també era ensenyant- em va dir que jo havia de ser també 
mestre perqué per a ella era meravellós treballar amb els nens i jo 
havia de sentir el mateix; així doncs, a la universitat on vaig anar 
vaig cursar História i Magisteri per a I'ensenyament primario En 
finalitzar els meus estudis, vaig fer de mestre durant sis anys, a 
Manhattan, i ensenyava sobretot a nens afroamericans i hispanics; 
més endavant vaig comenc;:ar a pensar a fer alguna cosa més: tornar 
a la universitat i fer el doctorat sobre currículum i pedadogia. A 
Wisconsin actualment treballo en un programa de formació del 
professorat i també faig cursos a estudiants dins d'un programa de 
doctorat que dirigeixo: cursos sobre didactica i metodologia de la 
recerca. El que faig em captiva! . 

F. l. Aixó vol dir que globalment estas satisfet amb la teya 
professionalitat i desenvolupament professional? 

Th. S. P. Sí. La universitat m'agrada, és idónia per a mi; em deixa 
ensenyar el que jo penso, la universitat contínuament canvia, jo 
canvio també; aixó m'agrada. 

A. F. Ouins són els teus projectes de futur per als propers ahys? 

Th. S. P. Tinc molts projectes! Un d'ells esta relacionat amb el que 
hem parlat aquests dies sobre la reforma de la formació del 
professorat. El que estic intentant fer és entendre com el poder opera 
des de les formes en qué els professors constru'im el coneixement en 
els nostres programes de formació, i mostrar com les reformes de 
la formació del professorat no han funcionat perqué tenen problemes 
de saber realment com els professors construeixen els seus discursos. 
Aixó ho treballo en un Ilibre que espero acabar al final d'aquest any 
i que publicara Teachers'College Press. El segon projecte és un altre 
Ilibre; tracta sobre la contribució de les teories modernes i 
postmodernes en la comprensió del poder i el coneixementa les 
escoles, en particular des de M. Foucault. Un altre Ilibre, que també 
es troba en procés d'elaboració, tracta de la necessitat de repensar 
la noció de la história; tinc una forma particular de pensar la história 
i les importants implicacions que aixó té per a la construcció del 
pensament pedagógico També estic treballant sobre un Ilibre que tracta 
de les relacions canviants entre els estats i la societat civil en 
relació a I'educació, on pretenc explorar aquesta relació a tot el món 
a través d'un estudi comparatiu en molts pa·isos. I el projecte realment 
més important, el que m'ocupa més temps, és una recerca sobre els 
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canviants mapes de la investigació educativa i les seves relacions 
amb les universitats, amb l'Estat i com aixo genera canvis en la 
forma: en qué opera el poder a les escoles. I part d'aquesta recerca 
esta fonamentada en diferents estudis de casos de 12 pa'isos on dife
rents investigadors exploren com els discursos sobre la professiona
lització s'estan incorporant al medi social, a la societat, i com aquest 
discurs esta relacionat amb qüestions sobre el poder i l'Estat en edu
cació. El que pretenem és mostrar com aquest discurs tan universal 
sobre la professionalització o aparentment tan universal es concreta 
de forma diferent a la Xina, a Suécia, etc., i quins efectes té a cada 
Iloc . 

Recerca educativa i paradigmes d'investigació: conse
qüencies per a la practica 

A. F. Entrant ja en matéria, ara ens agradaria comentar alguna 
cosa sobre el que la bibliografia anomena 'paradigmes de la inves
tigació', el paradigma positivista, I'interpretatiu, el crrtic ... Quines 
creus que han estat les conseqüéncies de I'emergéncia deis paradigmes 
d'investigació educativa per a la millora de les escoles i de la formació 
del professorat? 

Th. S. P.Ahir al vespre, a la conferéncia em vaig referir als 
p1Hadigmes d'inv.estigació en educació. Aquests paradigmes, 
especialment el paradigma dominant, penso que produeixen un cert 
ti pus d'intel'lectualisme, i aixo no fa canviar la realitat de les escoles, 
no les millora. Cree que els paradigmes tenenefecte, pero aquest 
efecte té a veure amb la reproducció de certes qüestions relatives 
a la ideologia i al poder. La major part del treball teoric sobre els 
paradigmes ha estat constru'it fonamentalment sobre valors i suposits 
que són certament qüestionables. No sé si m'explico. 

F. l. sr, aquest és un tema molt Iligat a una de les preocupacions 
que t'han fet escriure el teu darrer Ilibre Changíng patterns of power. 
Potser podrrem comentar-ho més. 

Th. S. P; sr, intentaré ser més precrs. Una de les coses que 
m'interessen més és tot al lo relatiu a les formes en qué el treball 
teoric i els paradigmes de recerca estan connectades amb qüestions 
relatives al poder i a la societat americana, i en canvi bona part de 
la bibliografia i del treball teoric no explora les empremtes historiques 
sobre el poder i la manera com s'esta generant la investigació. La 
professionalització del docent n'és un exemple. La noció de 
professionalització del docentés una forma particular de veure les 

118 



professions des de la tradició angloamericana que descansa sobre una 
base molt debil, també relacionada amb com es conceben les professions 
als EUA i amb la mateixa historia deis EUA i tot el procés d'aparició 
del capitalisme. Podem trobar així mateix una certa visió protestant 
de la salvació; per tant, puc dir que hi trobem elements religiosos, 
components econori1ics del capitalisme i també elements polítics de la 
formació de l'Estat nord-america modern en la genesi de la noció de 
professionalització docent. Poca bibliografia sobre professionalització 
del docent indaga sobre aquesta visió religiosa i economica. Hi ha un 
quart element que és molt important, és el genere. Els ensenyants són 
en la seva major part dones .. 1 si hem d'examinar la historia del 
professionalisme docent als EUA, normalment són homes els 
professionals, són ells els que arriben a les escoles de formació del 
professorat, a les administracions, a les universitats, i d'altra banda 
les dones s'ocupen com a mestres. Per tant, en la historia del 
professionalisme hiha un fort component ideologic, de genere, a més 
del problema del control i de I'administració deis mestres que són en 
la seva majoria dones; tot aixo no esta gaire discutit. 

A. F. Anem a una altra qüestió molt connectada amb I'anterior: la 
formació del professorat. Segons tu, quin seriQ. el currículum de 
formació del professorat més generalitzat als EUA? 

Th. S. P. Als EUA, el currículum de formació del professorat, que 
principalment esta orientat per un enfocament psicologic i didactic, 
se centra en el tractament de qüestions com el desenvolupament i el 
pensament del nen. Algunes de les seves mancances són la no 
consideració deis al tres membres de la comunitat escolar com a 
subjectes; no plantejar les relacions entre contingut i currículum; no 
atendre a com el currículum transmet cert tipus de valors i interessos 
socials. L'altra dificultat del currículum de formació del professorat 
és que tend8ix a transmetre cert tipus de prejudicis racials isocials. 
Així, dones, la majoria de les reformes dins la preparació d'educadors 
tendeixen a ser molt més tecniques que crítiques. 

V. F. Al Ilarg de la teva obra deis darrers anys -com per exemple 
a I'article publicat i tradu'it al nostre país a Revista de Educación 
«Ideologia y formación social en la formación del profesorado. 
Profesionalización y intereses docentes»- et posiciones críticament 
davant del paper que tenen certs desenvolupaments de la psicologia 
(psicologia cognitiva, psicologia de I'educació) dins el currículum i la 
formació del professorat. Quina és la te va opinió sobre els treballs 
emmarcats dins el que s'anomena «pensament del professor» i sobre 
la contribució de la psicologia a la formació del professorat? 

Th. S. P. El problema de lá contribució psicologica és que tendeix 
a ignorar el model de producció historie i social des del qual s'ha 
constru'it la psicologia del nen. Ahir a la conferencia també vaig 
reflexionar sobre aixo. El que vaig intentar fer és parlar historicament 
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sobre la investigació del pensament del professor tot mostrant un 
cert tipus de visió que s'esta donant als EUA on I'investigador sembla 
que treballa per 'ajudar el professor'; també em vaig referir a la 
imatge de I'expert com una persona al servei d'un « ideal democratic»; 
pero en canvi, paradoxalment, molta de la investigació sobre el 
pensament d,el professor ignora com pensen els professors de forma 
institucional. Als EUA els professors s'interessen i parlen sobre 
qüestions de gestió, de control, de pressions laborals; tot són aspectes 
que s'han de considerar i necessiten investigar-se. D'altra banda, la 
investigació del pensament del professor esta fortament orientada i 
basada des d'una perspectiva psicologica que transmet la idea que 
allo que el professor pensa és una forma neutral de pensar. Jo en 
canvi crec que la forma com pensa un professor sempre esta 
historicament constru'ida i, per tant,no pot ser neutral. També vaig 
parlar sobre la noció d'aprenent, es tracta d'una invenció del segle 
XX, és una forma d'estar a I'escola; per poder entendre com els 
pofessors parlen sobre I'aprenentatge s'ha de donar una ullada a la 
historia de la psicologia, el moment en qué emergeix la psicologia a 
les universitats americanes i el perqué de la seva aparició i difusió. 

A. F. Llavors i concretant una mica més, qué penses de la mateixa 
investigació sobre el pensament del professor: la seva aplicació promou 
millores educatives o un control més gran en educació? 

Th. S. P. Si la investigació sobre el pensament del professor provoca 
una millora educativa? Uhm ... jo crec que, a grans trets, no. Crec que 
el que fa és posar més atenció als discursos deis docents, pero falta 
més treball teoric sobre com interpretar com pensa el professor; 
aleshores no ens hauríem de fixar sois en com pensa o parla el 
professor, sinó que ens hauríem de remetre a qüestions sobre la 
ideologia, a qüestions sobre el control en educació. 

El professorat als EUA: els reptes deis programes de 
formació 

F.I.I tot aixo com ho veus reflectit en el professorat del teu país? 
Qúins serien per a tu els principals problemes deis professors 
americans? 

Th. S. P. Aixo sí que és un problema greu! Molts deis problemes 
deis professors americans són semblants als d'aquí: les escoles no 
tenen prou diners; s'ha d'ensenyar a nens que no volen estar a les 
escoles. La problematica potser més important es trbba a les ciutats, 
a les escoles urbal')es, ja que, entre d'altres, hi ha una gran quantitat 
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d'estudiants hispanics, Ilatinsi afroamericans, a més hi ha una gran 
quantitat de nens no escolaritzats i de frac as escolar. Les escoles en 
aquestes arees són forga conflictives, amb un elevat grau de pobresa 
i de problemes racials, la qual cosa fa que sigui forga difícil per als 
ensenyants americans enfrontar-s'hi. 

F. /. Des d'aquest panorama que ens acabes de pinzellar, com 
perceps la situació de la dona ensenyant als EUA? 

Th. S. P. S'han fet molts esforgos als EUA per intentar promoure 
les dones a Ilocs de major responsabilitat a les escoles, pero encara 
hi ha fortes resisténcies i obstacles, no sois en termes organitzatius 
sinó també en tot el moviment professionalitzador, ja que aquest no 
até n les qüestions de génere. Vaig fer una recerca per explorar 
aquesta qüestió dins els proposits del programa de formació inicial 
del professorat en el qual estic treballant; aquest programa tenia 
com a intenció principal crear una major actitud professionalitzadora. 
Pero la formació per a una actitud més professionalitzadora estava 
construIda amb la finalitat de fer el professor més racional, més 
teoric, més organitzat, sense tenir present i valorar el que fan i han 
fet les dones a les escoles i la seva perspectiva de treball, el seu estil 
professionalitzador; ans al contrari, en general, es devaluaven les 
formes com les dones eren percebudes: com tracten els alumnes, 
com treballen a I'aula, etc. Aquestes qüestions de classe, de génere 
i de raga són presents en els programes, pero no de forma explícita, 
sinó tacitament: molts d'aquests prejudicis no són visibles, pero 
formen part deis programes de reforma escolar. 

A. F. Quines serien aleshores les responsabilitats deis programes 
de formació del professorat en tot aixo? 

Th. S. P. Crec que hi ha múltiples responsabilitats. El qué solen fer 
molt bé els programes de formació del professorat és ensenyar als 
professors com quedar-se molt de temps a les escoles, pero el que 
no assoleixen gaire bé és com ensenyar els professors a ser crítics 
amb les seves escoles. Molts deis professors que van a la Universitat 
de Wisconsin-Madison són estudiants bons, estudiants amb una 
formació molt solida, amb informació técnica sobre les escoles, pero 
no tenen una profunda comprensió del que és la historia de les ciéncies, 
de la filosofia; tenen molt poca comprensió del que són les diferents 
tradicions intel·lectuals i com aquestes tradicions s'incardinen en 
I'elaboració del coneixement pedagogic, no tenen gaire formació sobre 
la sociologia del coneixement o sobre com aixo es relaciona amb 
qüestions de poder perqué la tradició de la formació del professorat 
ha estat des del final del segle passat una tradició molt técnica i 
instrumental. 

F. /. A Changing patterns of power (1993) presentes estudis de 
casos de diferents paIsos com Australia, Finlandia, Islandia, Portugal, 
Suécia, la Gran Bretanya i, fins i tot, Espanya, on compares els 
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diferents moviments de reforma de la formació del professorat. Jo 
em preguntaria, aleshores, malgrat que no es pugui mai generalitzar, 
si aquest plantejament que descrius és forya diferent deis programes 
de formació del professorat europeus. 

Th. S. P. No ho sé. Crec que seria bo parlar més sobre aixó; penso 
queen primer Iloc els professors europeus són diferents entre si. Per 
exemple, hi ha forya diferencia entre els de primaria i secundaria/ 
batxillerat. A més que, en la situació europea, els professors van a 
escoles de formació del professorat, centres de formació que no 
tenen tanta tradició universitaria com als EUA ... peró no crec que el 
tipus de formació sigui epistemológicament diferent. Crec que hi ha 
tradicions diferents entre els ensenyants de primaria i els de 
secundaria, tant als EUA com a Europa. Petiso que nosaltres tendim 
a donar un major emfasi a la psicologia dins el currículum de formació 
del professorat que no pas a Europa. 

v. F. Aleshores a Europa es dóna menys importancia a la psicologia 
. enel currículum de formació del professorat que als EUA? 

F., l. Jo crec que sí, fins ara ha estat així. Peró darrerament la 
psicologia. ha avahyat bastant. Penso que és, dins les ciencies de 
I'educació, la que ha avanyat més. I més quan la comparem amb 
I'aportació de la sociologia o de la filosofia als estudis de formació 
del professorat. I si la comparem amb la didactica,veiem que en 
I'ambit europeu s'esta confonent moltes vegades la didactica amb la 
psicologia de I'educació i és possible que aixó provingui de la influencia 
nord-americana que rebem. És una cultura diferent, malgrat tot. Als 
EUA no es fa gaire diferenciació entre la teoria de la instrucció i la 
psicologia de I'aprenentatge. En canvi, la cultura europea (Espanya, 
Italia, Franya, Alemanya) sempre ha diferenciat la didactica de la 
psicologia de I'aprenentatge. D'altra banda, als EUA la didactica no té 
tradició en la cultura anglosaxona, aixó genera una polémica diferent 
als EUA. 

Th. S. P. Molta de la psicologia de I'educació nord-americana als 
EUA és el que vosaltres en dieu didactica. Tenim cursos sobre 
metodologia de I'ensenyament, el que vosaltres en dieu didactica, 
peró estan dominats també per enfocaments fonamentalment 
psicológics. 

F. l. Aquesta influencia esta arribant aquí. 

Th. S. P. Potser la diferencia és quela psicologia constructivista 
s'esta aplicant directament a la formació del professorat ara als 
EUA. 

F. ,. Als EUA, per exemple, no hi ha tampoc gaire diferéncia entre 
psicólegs i pedagogs, en canvi, nosaltres sí que tenim aquesta 
diferenciació. Són dues carreres professionals diferents, encara que 
en la practica seria adequat treballar interdisciplinariament. 
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V. F. Aquí s'estan fent passos en aquest sentit. 

A. F. Sí, el que passa és que el pensament del professor des de la 
perspectiva crítica afirma que conéixer el professor és augmentar el 
control sobre ell, a través del coneixement sobre els seu s processos 
de pensament. 

Th. S. P. Als EUA hi ha gent que esta treballant el pensament del 
professor des d'una aproximació feminista, pero són una mi noria. 

A. F. Teníem una altra pregunta. No sé si sera senzill respondre
la en el context d'una entrevista com aquesta. Tot seguint amb la 
polémica que hem iniciat abans, quin tipus de currículum de formació 
del professorat seria, doncs, I'adequat segons la teva opinió? Perqué 
és molt facil criticar els programes i els plans de formació del 
professorat; pero, quins criteris o principis creus que haurien 
d'orientar una formació del professor més emancipadora i no sota 
aquesta perspectiva de control? 

Th. S. P. Precisament actualment estic treballant directament en 
formació del professórat. També dirigeixo les practiques deis 
estudiants a més de portar cursos del que vosaltres anomeneu didactica 
i que nosaltres diem metodologia d'ensenyament. Intentaré respondre 
aquesta interessant qüestió, pero contestaré situant en primer lIoc 
els dos principals problemes que interpreto que hi ha en el 
desenvolupament del currículum de formació del professorat. Un 
primer problema és que els alumnes surten de lesescoles de formació 
orientats cap a la necessitat immediata de trobar un lIoc de treball 
a I'escola, pero ingressen a les escoles sense unpensament crítico És 
ciar que han d'aprendre a desenvolupar destreses i habilitats podríem 
dir técniques, pero també haurien d'aprendre disposicions crítiques 
davant les practiques escolars. 1 aquí hi ha un segon problema.Com 
ajudar les persones a treballar dins les escoles des d'una formació 
que prepari en habilitats específiques i a ser reflexives al hora? I com 
ho faria? Aquesta era la pregunta. Penso des d'una perspectiva 
pragmatista un altre cop. O'una banda, intento que lIegeixin bibliografia 
crítica. De I'altra, els demano que realitzin programacions per 
incorporar tot el que han aprési les conseqüéncies del quefan. Sí, 
aquest estiu jo i altra gent vam crear un nou programa deformació 
del professorat que hem anomenat «Formació del professorat i 
diversitat». La raó fonamental d'aquest Programa prové del fet que 
als EUA molts deis nens i nenes a les escoles són d'origen noblanc. 
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Reflexió, crítica i diversitat en el programa de formació del 
professorat de la universitat de Wisconsin-Madison: cap a 
la creació d'un pensament complex 

F.I. Aquest darrer plantejament de formació del professorat que 
estas exposant respondria aleshores a un plantejament postmodern 
de I'educació? És a dir, és una aproximació postmodernista en el 
sentit de posar prioritariament atenció a I'interculturalisme, a les 
diferencies, al discurs de 'I'altre', etc.? 

Th. S. P. Penso que ens aproximem al currículum de formació del 
professorat des de les dues perspectives, la moderna i la postmoderna. 
Treballo amb un grup de professors, i tracto de copsar la manera com 
molts d'ells assumeixen el que és la diversitat. Pero la diversitat hi 
és en la teoria, en la practica costa molt de treballar-Ia. Una de les 
tasques proposades és Ilegir literatura i com des del Ilenguatge es 
construeixen distincions, diverses nocions de 'distincions' a través 
de la teoria del Ilenguatge. En el fons no sabem ben bé que vol dir la 
diversitat i fem una analisi lingüística sobre aquests termes. 

V. F. Seria per tant un ti pus d'analisi filosofica i analítica de la 
diversitat? 

Th. S. P. Sí, és una cosa semblant, pero nosaltres anem més enlla. 

F.I. El debat passa per establir la diferencia entre el terme igualtat 
el terme diversitat? 

Th. S. P. De forma implícita tots tenim diverses nocions de diversitat 
i d'igualtat i hem d'explicitar els diferents suposits subjacents en 
aquestes. Un altre text que hem Ilegit és un Ilibre alemany que es diu 
L 'holocaust i les minories. Amb aquest Ilibre, que mostra com es 
generen els discursos sobre les minories, el que pretenem és aprofundir 
sobre com els professors parlen d'aquests temes, com el professor 
distingeix els alumnes, i com tot aixo forma part de la diversitat. 

V. F. Pero com es .concreta tot aixo en la practica de la formació 
del professorat? 

Th. S. P. És la fase següent. Ara ho intentaré explicar. 

F. l. La diversitat és un problema educatiu o un problema social? 
El coneixement pedagogic pot quedar insuficient aleshores? 

Th. S. P. No, és un procés logic. Intento enviar-los a les escoles 
del voltant, van on hi ha alumnes de diferents Ilocs i etnies, nens i 
nenes, observen i intenten pensar com es construeix el discurs sobre 
la diversitat a les escoles. I els demano que preguntin als professors 
com ensenyen des de la diversitat, i sobretot que escoltin i mirin com 
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s'ensenya, com els ensenyants classifiquen i distingeixen els seus 
alumnes; els demano un escrit de com han percebut el discurs de les 
minories a les escoles; una elaboració personal que ha d'estar 
relacionada amb textos que hem treballat anteri.orment. En definitiva, 
intentem captar els discursos reals de la classe 1 com es construeix 
la diversitat a I'aula. És com una mena de treball fenomenológic. I al 
mateix temps intentem, ja que els alumnes hauran d'ensenyar per a 
la diversitat, que analitzin el que han observat, que construeixin un 
discurs i que critiquin el discurs implícit: Per tant, els proposo que 
dissenyin alternatives al treball docent. Crec en el fons que als EUA 
hem subvalorat la intel'ligéncia deis ensenyants. 

V. F. Subestimat, per qué? 

Th. S. P. Sí, subestimat ... des del 'folklore' de la formació del 
professorat hem dit: els professors no poden ser teórics; els 
professors no tenen discursos propis ... i crec que aixó és una estratégia 
de poder i de ser, en elfons, massa condescendents amb els professors. 
Penso que el que ha de fer un programa de formació del professorat 
és posar sobre la taula els temes més rellevants: qué és educar, qué 
és aprendre. Crec que els professors han de capbussar-se dins d'aquest 
debat que hem plantejat abans i els hem d'ajudar a construir el seu 
propi discurso 

A. F. I com prepareu el pas deis nous professors als equips docents, 
el que s'anomena I'inici de la professió? 

F. /. És una bona pregunta, perqué en el nostre context i referent 
a aquest tema potser hem avanr;:at una mica més. 

Th. S. P. Abordem la formació per a un treball cooperatiu a I'escola 
de diferents maneres. En el programa els estudiants treballen plegats 
com a grup i es mantenen tots durant dos anys en el mateix grupo 
Comparteixen les mateixes classes i seminaris, i desenvolupen un 
cert sentit de comunitat. Poden treballar tant en col'laboració com 
individualment. 

V. F. Creus que aquest ti pus de formació en contextos col'la
boradors influiré. després en un ti pus de treball més individualista o 
més cooperatiu a les escoles? 

Th. S. P. La resposta és: no ho sé. No ho hem comprovat encara. 
Un col'lectiu professional es nodreix i prové d'una forma de pensar 
i amb un bagatge determinat. Qui arriba a les escoles, els millors? 
La capacitat reflexiva prové sempre del nivell cultural inicial deis 
alumnes? 

A. F. Penses que hi ha algun tipus de relació entre el bagatge social 
i económic deis estudiants futurs ensenyants i el desenvolupament 
d'habilitats per ser reflexius? . 
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Th. S. P. La res posa és sí. Hi ha una estreta relació entre aquests 
dos factors. Tenim sobre aixo un estudi fet a Suécia que tracta 
d'investigar quines ocupacions futures tindran els graduats de 
secundaria. Hi ha diferents disposicions intel·lectuals d'acord amb 
els orígens socioeconomics. Vam establir un estudi comparatiu per 
indagar com constru"ien el seu pensament i com pensaven els estudiants 
que provenien d'una universitat elitista i els que venien d'una escola 
de magisteri pública, i puc afirmar que des de les dades etnografiques 
que vam recollir sí que hi ha diferéncia. 

A. F. En qué es diferencia aleshores un currículum de formació del 
professorat «normal» d'un currículum de formació del professorat 
que sigui reflexiu i crític? Tenint presentque un currículum «normal» 
sol estar adrec;:at com a mínim a crearhabilitats docents. 

Th. S. P. És una qüestiómolt complexa perqué la diferéncia radica 
en més de tres o quatre punts. El problema és com desenvolupar un 
programa que formi unes capacitats i unes sensibilitats reflexives. 

A. F. Aixo depén de la persona o depén de la formació? 

Th. S. P. Per a mi depén del programa de formació, no de la persona. 

V. F. Aleshores, el repte recau en el programade formació del pro-
fessorat des d'on s'ha d'assolir el compromís per a la transformació? 

Th. S. P.Sí, el repte és per al programa; per exemple, si nosaltres 
examinem la forma com es dóna la formació del professorat als EUA 
avuidia, veiem que tant els interessos intel·lectuals com la forma 
com es treballen les habilitats hem d'intentar situar-les de forma 
diferent. És important tenir estudiants en la formació del professorat 
que entenguih els diferents paradigmes educatius i com cadascun 
d'aquests paradigmes desenvolupa una visió diferent del món i una 
forma d'actuar diferent. Aleshores han d'entendre que I'ús d'un 
paradigma positivista, o d'uri paradigma crític, no és sois qüestió 
d'asseure's a la taula i pensar sobre els paradigmes ... no. S'ha de 
convidar-los que elaborin per si mateixos i articulin quina és la mUlor 
manera d'organitzar i pensar les nostres classes, amb la consciéncia 
que hi' ha -historicament- diferents maneres d'organitzar els 
fenomens i de pensar en els fenomens. Potser tot aixo resulta molt 
abstracte, pero em sembla que és la forma de concretar una formació 
reflexiva. Quan els estudiants treballen en el programa de formació 
és aleshores que s'adonen que no hi ha qüestions senzilles i simples 
en I'ensenyament. 

,V. F. Es tracta, per tant, de construir un pensament complex sobre 
I'ensenyament? 

Th. S. P. Sí. Aquesta conformació d'un pensament complex comporta 
entendre qüestions sociologiques, filosófiques, psicologiques, 
historiques, economiques en educació i la seva interrelació. 
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El paper de les universitats per a una practica trans
formadora 

A. F. Aleshores quin creus que ha de ser o hauria de ser el rol de 
les nostres universitats, i quin seria el seu paper per a la transformació 
de la practica i el canvi a les escoles? 

Th. S. P. Bé, parlaré de forma historica. L'única institució en el 
primer món on esta institucionalitzat un pensament crític i escéptic 
és la universitat. I em sembla que aquest és un deis papers més 
importants que ha de fer la universita1. 

V. F. Aixo és el que comentavem ahir a I'aeroport amb Francesc 
Imbernon aban s que arribés el teu vol. I aixo, qué su posa? Desenvolupar 
un cert relativisme? Qüestionar-ho sempretot? 

Th. S. P. Relativista no, sinó escéptic: el continu qüestionament 
de to1. Historicament les universitats han estat molt importants en 
la formació de l'Estat modern i de l'Estat del benestar, i és molt 
seductor veure Ia historia de les universitats americanes i la seva 
implicació en la construcció de l'Estat, fins i tot molta de la investigació 
es realitza al servei de l'Esta1. Em sembla que és fonamental tenir 
una cultura intel'lectual en educació que situ"l preguntes sobre aixo 
i que desenvolupi formes conceptuals de pensar sobre aquesta 
complexita1. Les universitats generen espais i temps per fer aixo, i 
historicament s'ha donat aquesta funció i no de forma accidental. 

F./. Pero éticament, creus necessari un punt de cinisme? O des de 
la universitat hem de practicar i posar en practica totes aquelles 
coses que critiquem i que proposem? ES legítim fer aquest exercici 
crítico-teoric sense posar en practica el que es defensa? 

Th. S. P. Nosaltres no podem deixar d'actuar en el món. No tenim 
altra opció. Treballo amb 17 estudiants cada semestre que després 
treballaran a les escoles; jo ensenyo i ells van a les escales; al 
mateix temps, els dic que vull que pensin més críticament sobre tot 
aixo, per tant hi ha una dialéctica entre la seva vivéncia a les escoles 
i I'intent de desenvolupar un pensament més reflexiu i crítico Una de 
les coses que el postmodernisme ens diu és que qualsevol acte teóric 
esconstitueix sempre com a practica política. 

F. /. Si és que té resso. Perqué si no és una retorica buida. La 
retórica no té base ni fonaments; en canvi crec que sí que és una 
practica silenciosa quan no sois la retórica sinó també la filosofia 
forma part del discurso Hi ha molta retorica crítica, pero poca filosofia 
crítica en el discursos actuals, tal c.om succe"la entreels classics 
grecs. 

127 

e 
ID 
1/1 
ID 
::J 
< o e 
~ 
3 
ID 
::J -" ~ 
1/1 
o' 
::J 
!!. 
c. 
ID 
Ui 
C. 
o 
el 
ID 
::J -1/1 



e 
o 
e .. 
CI) 
.Q 

.E 
u.: .. -
CI) 
e 

~ 

Th. S. P. Ciar, estic totalment d'acord, i cree que la literatura 
nord-americana esta plena de retórics, de belles paraules.Massa 
sovint és incapay de dir que no hi ha res, no hi ha veritable teoria, 
no hi ha un discurs crític potent, sinó tan sois retorica. Una de les 
condicions de la modernitat, i que el discurs postmodern ha entes, és 
que el poder no opera sois dient-nos el que hem de fer o no, sinó que 
el poder opera més a través de les construccions del coneixement que 
ens fem nosaltres sobre el món, i em sembla que la institució per 
excel'lencia on el poder actua d'aquesta forma és I'escola. Per tant, 
em sembla que és necessari implicar-nos més en la formació del 
professorat i les qüestions de les relacions entre poder i coneixement . 
Aquest desafiament és tant teoric com practico 
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