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Se tivésemos que sinalar unha idea na
que englobar a presente obra, talvez pode-
riamos indicar o cuestionamento do verda-
deiro ser, da esencia mesma da función
docente, neste caso que nos ocupa, a do
profesor de secundaria, segundo o momen-
to histórico de que se trate. A distinta con-
sideración outorgada á súa función –instru-
tiva, pedagóxica, ou ben investigadora–
condicionará, en consecuencia, a forma-
ción que deba recibir.

As profesoras Mª Carmen Benso
Calvo e Mª Carmen Pereira Domínguez,
coordinadoras do presente estudo, son pro-
fesoras titulares da Universidade de Vigo.
Cabe mencionar que, na realización da
obra, colaboraron, así mesmo, diferentes
profesionais vinculados coa realidade edu-
cativa: profesores de ensino secundario,
responsables de centros de profesorado e
recursos, profesores de universidade, etc.,
ofrecendo cada un deles unha visión desde
a perspectiva do labor que desempeñan.

El profesorado de enseñanza secun-
daria. Retos ante el nuevo milenio fai unha

análise dalgúns dos problemas que  afectan
o profesorado de educación secundaria
desde unha dobre perspectiva: a histórica,
por un lado, desvelando a orixe e o desen-
volvemento dalgúns dos aspectos confliti-
vos máis sinalados da profesión docente e,
por outra parte, a da innovación, enume-
rando os retos máis importantes que se lle
presentan ao profesorado diante do novo
milenio, con especial referencia á proble-
mática do colectivo docente en Galicia. Por
iso, a obra non se limita a ser unha mera
radiografía da realidade, senón que tenta
indagar as causas e ofertar posibles solu-
cións ou camiños que se deben iniciar para
tratar de lle facer fronte á situación de cam-
bio permanente que estamos a vivir na
sociedade actual.

O contido da obra estrutúrase en tres
apartados. O primeiro denomínase “Las
huellas del pasado” e engloba dous estudos:

- ”Las políticas del profesorado en
España”, de Manuel de Puelles
Benítez.
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- “Enseñar para las élites. El catedrá-
tico del bachillerato tradicional”,
colaboración da profesora Carmen
Benso Calvo.

“Las exigencias del presente” consti-
túe o segundo apartado da obra, o cal reco-
lle, pola súa vez, catro contribucións:

- “Efectos de la crisis cultural y curri-
cular sobre la formación de los pro-
fesores”, de Gonzalo Vázquez
Gómez.

- “Educación en valores en la forma-
ción del profesorado”, contribución
de Miquel Martínez Martín.

- “La rehabilitación de la filosofía
moral: aprender a conocer, aprender
a ser y aprender a vivir juntos” é
realizado por Cristina Caruncho
Michinel.

- “La educación en valores a través de
la música. Marco teórico y estrate-
gias de intervención”, realizada por
Mª Luisa Alonso Escontrela, Mª
Carmen Pereira Domínguez e Jorge
Soto Carballo.

Por último, na terceira parte da obra
expóñense as principais preocupacións dos
docentes no contexto galego. Engloba os
seguintes traballos:

- “A formación inicial do profesorado
de secundaria en Galicia: realidade
e incerteza”, cuestión tratada por
Miguel Ángel Santos Rego.

- “A formación continuada do profe-
sorado. O camiño á calidade en edu-
cación”, de José Lage Rodríguez.
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- “Formación docente “versus” cali-
dade do ensino”, desenvolvido por
Elías Domínguez Prieto e María
Moreiras Pavón.

- “Ser profesor na ESO: teoría versus
práctica”, contribución feita por
Manuel González Álvarez.

- “El profesorado hoy: una profesión
en conflicto”, texto elaborado por
Milagros López Nóvoa e Julio Mon-
tes Marqués.

Unha realidade incuestionable nas
sociedades modernas é a relevancia do
papel que desempeña o sistema educativo
no sostemento da propia dinámica social.
Ao ter isto en conta, cómpre a realización
de exercicios de análise e de reflexión
sobre a mesma esencia da educación (en
cada momento histórico e nunha circuns-
tancia social concreta), así como con res-
pecto aos diferentes axentes e institucións
que levan a cabo a tarefa educativa. Nisto
radica, precisamente, a relevancia do pre-
sente estudo: ser un documento de autorre-
flexión, entre outros, para os docentes, pre-
sentes e futuros, en tanto que apunta á
esencia do seu rol docente e indaga nas
problemáticas ás que terá que facer fronte
no desempeño do seu labor. Útil tamén
para os encargados de deseñar e executar
as políticas de formación, tanto inicial
como permanente, do profesorado.

A propia natureza da obra, composta
por diversos estudos, deriva nun amplo e
variado conxunto de contribucións. Algun-
has das conclusións que se poden extraer
son as seguintes:

- A profesión de ensinar está en crise,
froito dunha serie de contradicións
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que vive o sistema educativo e a
propia sociedade.

- Os problemas que, na actualidade,
afectan o profesorado –desconcerto,
falta de motivación, baixa autoesti-
ma, escasa consideración social,
etc.– non son unha novidade pasa-
xeira do noso tempo, senón que
representan unha constante no siste-
ma educativo contemporáneo e
supoñen un atranco para alcanzar os
obxectivos trazados polas políticas
educativas.

- É necesario revalorizar o papel do
profesor para facelo competente e
capaz de afrontar os retos e as
novas esixencias desta nova etapa
educativa.

- Cómpre resaltar o compromiso da
función docente.

- Darlle ao profesorado unha forma-
ción inicial e permanente axeitada
aos novos tempos é unha responsa-
bilidade ineludible dos poderes
públicos e unha obriga moral da
sociedade.

- Por último, cómpre destacar que ser
docente significa ter competencia
profesional, capacidade tecnolóxico-
científica e recursos organizativos e
metodolóxicos suficientes para exer-
cer a función pedagóxica que lle
corresponde. O profesor é, cada vez
máis, un mediador e non só un trans-
misor de cara ás aprendizaxes.

Mª del Rosario Castro González
Universidade de Santiago de Compostela






