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INTRODUÇÃO

Apresentar o estudo sobre a escrita da prática pedagógica como estratégia
metodológica de formação no Curso de Pedagogia do Programa Especial de Formação de
Professores para Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental, da Universidade
Federal do Acre, requer, em primeira instância, contextualizar o referido Curso, no bojo das
discussões sobre formação de professores. Discussões estas, pautadas na influência das
reformas educacionais propostas por mecanismos internacionais, que sob a lógica do mercado,
impõem modelos formativos aligeirados, fragilizando o papel histórico da escola, enquanto lócus
privilegiado de conhecimento e da Universidade Pública, como lócus privilegiado para esta formação.

No Estado do Acre, atendendo o que estabelece a atual LDB, a formação em nível
superior dos professores em exercício nos sistemas públicos estadual e municipais, foi assumida
pela Universidade Federal do Acre (UFAC), em um convênio com a Secretaria de Estado de
Educação (SEE) e Secretarias Municipais (SEMEC’s), através do Programa Especial de Formação
de Professores para a Educação Básica – Educação Infantil e Ensino Fundamental, num movimento
de valorização da formação destes professores no interior de uma instituição pública de ensino
superior. A idéia foi a de oferecer uma formação como nos cursos regulares da Universidade,
evitando assim, uma formação aligeirada: aulas diárias, durante quatro anos, ministradas por
professores efetivos e professores substitutos da Universidade, além de professores selecionados
para este fim.

No caso específico da formação dos professores de educação infantil e séries
iniciais do ensino fundamental, esta se deu no Curso de Pedagogia do Programa Especial de
Formação de Professores para Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental. Em
2001, 2.704 professores iniciaram sua formação superior no Curso de Pedagogia, em oito
municípios-pólos, no Estado do Acre.

O Projeto Pedagógico desse Curso foi elaborado por uma equipe constituída por
três professores do Departamento de Educação da UFAC, pela Secretária Adjunta de Educação
Estado do Acre e uma especialista da SEE -  ambas, professoras aposentadas da UFAC, além da
Presidenta do Conselho Estadual de Educação do Acre (CEE).

Segundo a equipe o Projeto foi pensado na perspectiva de um modelo de formação
docente que considera a dimensão política que envolve a educação, considerando também a
prática docente como instrumento de formação dos professores. E sendo assim, foi concebido a
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partir de dois pressupostos básicos, conforme o documento “Projeto Pedagógico do Curso Modu-
lar de Licenciatura em Pedagogia” da UFAC:

- a concepção de que a função social do trabalho do profissional a
educação e, portanto, a sua formação, passa fundamentalmente, pela
docência, sem, contudo esgotar-se nela;
- a vinculação entre teoria e prática, privilegiando-se a prática social
como fonte da teoria e a teoria como expressão que explicita a prática
que a gera. (2000, p. 1).

Pautado nestes pressupostos o currículo do curso de Pedagogia do Programa
Especial de Formação de Professores para Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Funda-
mental foi fundamentado num conjunto de saberes docentes:

- Saberes produzidos nos diferentes campos científicos e acadêmicos
que      subsidiam o trabalho educativo;
- Saberes escolares que deverão ensina;
- Saberes produzidos no campo da pesquisa pedagógica;
- Saberes desenvolvidos nas escolas pelos profissionais que nela
atuam;
- Saberes pessoais construídos nas experiências próprias de cada
aluno (professor) ao longo do curso. (2000. p.2).

Neste sentido, o currículo do referido Curso foi estruturado em três dimensões:
sócio-político-cultural, científico-técnico-cultural e da prática pedagógica, que conjugadas, em
especial no que diz respeito ao estudo das áreas específicas do conhecimento, pretendem
desenvolver durante o processo de formação dos professores, condições para que estes possam
compreender, explicar e transformar práticas pedagógicas existentes, em novas possibilidades,
que garantam a aprendizagem dos conteúdos escolares, por parte dos alunos das escolas públicas
do Estado do Acre.

Com 3240 horas, o currículo do Curso de Pedagogia do Programa tem suas
disciplinas agrupadas nos eixos de formação básica, formação comum de professor multidisciplinar
e formação específica de professor multidisciplinar. Este último congrega as disciplinas referentes
ao estudo das áreas específicas do conhecimento: língua portuguesa, matemática, história,
geografia, ciências naturais, educação física e artes.

No que diz respeito à área de língua portuguesa, são destinadas 270 horas, nas
seguintes disciplinas: Fundamentos do Ensino de Língua Portuguesa – 45 horas, Literatura Infantil
– 60 horas, Ensino de Língua Portuguesa na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Funda-
mental – 120 horas e Investigação e Prática pedagógica em Língua Portuguesa – 45 horas. Aliada
a esta carga horária, no eixo da formação comum de professor multidisciplinar, são destinadas
195 horas nas disciplinas: Fundamentos da Alfabetização – 75 horas, Investigação e Prática
pedagógica I – 45 horas, Investigação e Prática pedagógica II – 45 horas e Oficina Pedagógica I –
30 horas, num total de 465 horas para disciplinas referentes à aquisição e desenvolvimento da
língua escrita.
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Privilegiar uma carga horária maior em disciplinas para o ensino da língua escrita
foi uma preocupação da equipe de elaboração do Programa, por ser este o centro das discussões
educacionais da Secretaria de Estado de Educação e das Secretarias Municipais, no que diz
respeito às ações prioritárias para a melhoria do ensino nas séries iniciais do ensino fundamental
no Estado do Acre: ações que contemplam cursos de formação continuada, com o objetivo de
melhorar o índice de aprendizagem da língua escrita nas escolas do Estado.

Ressalta-se que os programas de formação continuada de professores, em sua
maioria com investimento e nos moldes propostos pelo Banco Mundial, não foram suficientes
para reverter o índice de repetência nas séries iniciais do ensino fundamental, no Acre. Índices
que preocupam os gestores do Estado. Assim, o Programa Especial de Formação de Professores
para Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental surge como a oportunidade efetiva
de uma sólida formação que atenda aos anseios das Secretarias de Educação e dos próprios
professores, com vistas à minimização/superação do fracasso escolar.

Coube então à UFAC, única instituição pública de ensino superior no Estado do
Acre - também única na formação de professores, a responsabilidade de contribuir com a educação
acreana, oferecendo uma formação que possibilite a articulação dos saberes na sociedade atual,
por considerar os saberes escolares, os saberes dos professores e as suas histórias da formação
docente, no contexto educacional amazônico vivido no Estado.

Considerado estas informações, justifica-se aqui o registro escrito da prática
pedagógica, como uma estratégia metodológica de formação que visou a reflexão sobre a prática
e o desenvolvimento da competência escritora de professores e cursistas – professores do Sistema
Público de Ensino do  Acre.

A EXPERIÊNCIA DA ESCRITA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA COMO ESTRATÉGIA
METODOLÓGICA DE FORMAÇÃO

O estudo sobre a experiência de registro escrito da prática pedagógica no Curso
de Pedagogia do Programa anteriormente apresentado teve por objetivo avaliar as repercussões
da referida atividade na escrita das professoras das disciplinas em que eram trabalhados os
conteúdos de alfabetização, e em especial, na escrita dos cursistas – alunos do Curso de
Pedagogia, também professores de escolas públicas estadual e municipais da cidade de Rio
Branco-AC.

Trata-se de um estudo de natureza analítica, que utilizou como instrumento prioritário
de coleta de dados, registros escritos das professoras e cursistas e uma ficha de avaliação da
referida atividade, preenchida pelos cursistas.

Essa estratégia metodológica de formação – o registro – foi marcada por três
momentos distintos: a resistência, as dificuldades e os avanços, tanto no grupo de professoras,
quanto no grupo de cursistas.

No grupo de professoras a resistência – menor – era por elas justificada pela
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quantidade de material a ser estudado e pelo pouco o tempo de que dispunham, contudo, entendiam
a importância da proposta. Para os cursistas, no entanto, a atividade de registro era vista como
uma “tarefa rotineira”, “uma forma de controle”, “uma exigência desnecessária”, “uma atividade
cansativa”, “chata”, “difícil”...

As palavras deles próprios em seus textos iniciais, traduzidas em pedidos de
desculpa e justificativas, revelavam o desconforto e a ansiedade diante da atividade.

“Espero que o registro não sirva de avaliação (...) não sei colocar as
idéias no papel”.
 “Às vezes me pergunto: não posso dizer falando o que achei da aula?
Prefiro falar, não gosto de escrever”.
“Professora desculpe os meus erros, pois faz muito tempo que não
estudo, estou desacostumada a escrever”.

O que e como registrar se constituíram as maiores dificuldades enfrentadas,
agravadas pela necessidade de reflexão por escrito, sobre a prática pedagógica.

A este respeito, diz Ramos (1996: 137):

Quando alguém se inicia num processo de escrita de narrativas, há
uma infinidade de questões que se levantam e se prendem,
essencialmente, com o que escrever, quando, como, onde, com que
periodicidade e também com as dificuldades no próprio processo de
escrita.

Essa constatação fez com que a Coordenadora do Curso de Pedagogia e duas
outras professoras – uma da SEE e outra da SEMEC de Rio Branco – pensassem em estratégias
para ajudar os grupos de professoras e cursistas a avançarem em seus registros, com vistas à
minimização/superação dessas dificuldades.

O trabalho realizado no grupo de estudo das professoras formadores subsidiava o
trabalho com o grupo de cursistas e, portanto, as mesmas estratégias eram propostas/vivenciadas
nos dois casos.

Pautar o registro escrito em questões específicas foi uma das alternativas
encontradas. Por exemplo: direcionar o registro para as aprendizagens obtidas, as dúvidas e/ou
inquietações, aspectos positivos e negativos, o que foi mais significativo, o que não deveria ser
esquecido, a relação entre o conteúdo estudado e a prática.

A proposta era que as professoras, e conseqüentemente também os cursistas,
considerassem essa atividade de escrita como um diálogo consigo mesmo, uma confidência em
detalhes, na qual era preciso se posicionar. Essa idéia de diálogo, de confidência, contribuiu para
a compreensão da necessidade de um registro reflexivo, não mais meramente descritivo, como
inicialmente se apresentava.

“Antes eu achava que só tinha as hipóteses de escrita (...) Aprendi
que as crianças também constroem hipóteses sobre o que está escrito
e o que pode ser lido”.
“Durante a nossa discussão ainda em grupo, questionei com as colegas
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se poderíamos de fato dizer que o segundo texto não seria um texto.
(...) fiquei me perguntando porque a atividade proposta pergunta qual o
melhor e o pior “enredo”, se o texto dois não tem..”
 “Quando discutidas no grupão as conclusões das análises de escrita
geraram uma grande polêmica. (...) Ao final da manhã sentia-me um
pouco exausta e cheia de outras interrogações”.

Além de focar o registro em questões específicas, consideramos uma necessidade
adicional o contato com bons textos de referência: assim, ao longo do trabalho com as professoras
foram apresentadas algumas narrativas – textos de diferentes gêneros, na maioria literários –
como subsídios para leitura, pois:

Existentes, estando no mundo, eles nos fornecem, é claro, o resultado
de um trabalho de construção sobre o qual nos debruçamos, com os
quais convivemos e dos quais nos apropriamos. Mas não é para serem
“modeladores” que se tornam modelos inspiradores: inspiram porque
convivendo com eles vamos aprendendo, no e com o trabalho do outros,
formas de trabalharmos também (GERALDI,1997:81.

“Estou gostando de ouvir a leitura de textos tão diferentes, todos bem
escritos. Isso tem me ajudado a ser mais cuidadosa com o que escrevo
e com a forma como escrevo”.
 “Acho que avancei muito em minha escrita, do início do curso para
cá. Noto que tenho utilizado as palavras com mais segurança e percebi
que não tenho mais o medo de escrever errado, da professora achar
que só escrevi besteira”.
 “Eu sentia muita dificuldade para escrever o registro, mas agora ficou
mais fácil porque compreendi que não existe uma única forma de reg-
istrar”.

A leitura e discussão, no grupo de estudo, de alguns registros das professoras e
dos cursistas também representaram uma contribuição importante. Essa proposta foi bem aceita,
afinal, compartilhar as experiências vividas na atividade do registro significou também compartilhar
dúvidas, medos, limitações, avanços, aprendizados...

A leitura e discussão de registros funcionaram como síntese dos conteúdos
estudados, possibilitando às professoras identificar equívocos conceituais e/ou metodológicos e
também seu percurso de aprendizagem.

Pensando sobre a sua própria escrita, a partir da análise da escrita do outro,
professoras e cursistas foram percebendo seus avanços e em que deveriam ainda melhorar –
eles próprios e os demais colegas do grupo.

De todas as estratégias utilizadas, essa foi considerada por todos como a mais
significativa, a que mais contribuiu para a qualidade dos registros.

Tendo em conta as discussões travadas entre as professoras e seus depoimentos
pessoais sobre o trabalho realizado com os cursistas, a leitura e discussão de registros e também
de narrativas de diferentes gêneros revelaram-se de fundamental importância para o
desenvolvimento da escrita desses profissionais.
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 “Em seguida passamos à leitura dos registros. Hoje eu li o meu registro
pela primeira vez. Foi uma emoção e tanto! (...) Sinceramente não
gostei muito do meu registro, não. Achei um pouco bobo e por vezes
até ridículo, mas entendi que já era hora de ler e assim o fiz. (...) A
Gisele leu o seu registro do encontro anterior, desencadeando uma
discussão sobre o eixo qualitativo e o quantitativo da escrita, o que foi
muito bom, porque a questão do eixo quantitativo eu havia entendido,
mas a do qualitativo não estava bem claro para mim”.
“Começamos uma nova etapa de nosso trabalho. Vamos suar a camisa,
mas é necessário. (...) A coordenadora pediu a leitura de alguns registros
e a primeira foi realizada pela Dulce. Depois Marília leu o seu.(...) Eu
particularmente tenho me esforçado muito para melhorar os meus
registros”.
“Hoje a professora perguntou quem gostaria de ler o registro. Eu e
mais duas colegas fizemos a leitura dos nossos. Em seguida ela fez
uns questionamentos bem legais, fez a gente pensar sobre o que
escrevemos e no que poderemos melhorar. Achei interessante, pois
tinha coisa que eu nem tinha percebido quando estava escrevendo.
(...)mas depois da discussão em sala, dos palpites da professora e
dos colegas, vi que posso melhorar sim, o que estava escrito”.

Além dessas estratégias, as devolutivas (observações por escrito, feitas nos
registros, com o objetivo de reflexão sobre a qualidade do texto escrito, quanto ao conteúdo estudado
e quanto à própria organização/estrutura do texto) também ajudaram na reflexão sobre o registro,
contribuindo para a melhoria da qualidade dos textos.

Os dados coletados três anos após o início do Curso de Pedagogia, evidenciaram
o que significou a atividade de registro, na formação pessoal e profissional dos cursistas.

Dos 1297 professores matriculados em dezembro de 2004, no município de Rio
Branco (manhã, tarde e noite), 860 (66%) devolveram, respondida, a ficha de avaliação sobre a
atividade do registro escrito realizada nas disciplinas de alfabetização. Destes, apenas um pro-
fessor (0,1%) disse considerar a atividade de registro, no início do curso, como algo muito
importante:

“O registro foi algo muito importante, pois através dele melhorei a minha
maneira de escrever..

42,5% consideravam uma atividade interessante.
“Apesar de sentir dificuldade (  )  eu achava que era uma coisa
interessante”.

23% dos professores, uma atividade difícil.
“O registro era a atividade mais difícil de fazer, porque eu tinha que
escrever com as minhas palavras, não podia fazer igual a de um colega.
Tinha que me virar parar fazer o meu e eu não estava acostumada a
escrever assim”.

20,5%, uma atividade cansativa.
 “Era cansativo fazer o tal do registro porque tinha que fazer toda
semana e não podia ser mal feito. Eu cansava de tanto pensar, de
tanto escrever”.

10,5% dos professores a consideravam ‘chata’.
“No começo eu achava chato. Era chato mesmo escrever sobre a
aula. Eu preferia fazer trabalhos a fazer o registro”.
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E 3,5% dos professores consideravam o registro, uma atividade sem importância.

  “Para mim o registro não tinha importância. Eu queria mesmo era
conteúdo, aprender a ensinar português, matemática, história, geografia,
essas coisas assim”.

A maioria (77%) afirmou ter encontrado dificuldades para fazer o registro e apenas
23% deles afirmaram que não.

 Quanto às principais dificuldades apontadas, 53,5% dos professores fizeram
referência à organização das idéias no texto, 34%, à reflexão sobre a prática pedagógica, 7%, a
questões ortográficas e 5% à concordância nominal e verbal.

“Estava tudo na cabeça, mas eu não sabia como fazer”.
“Eu sabia escrever sobre a aula, mas não conseguia fazer isso refletindo
sobre a minha prática em sala de aula, com as crianças”.
“... não foi nada fácil para mim, principalmente porque na hora de
escrever eu tinha dúvidas na escrita de algumas palavras. Eu tinha
vergonha de escrever errado”.
“A minha dificuldade era a de escrever colocando as palavras corretas
numa frase. Às vezes eu não sabia se ia tudo para o plural ou se
quando tinha uma palavra no masculino e outra no feminino, como eu
ia fazer depois para me referir às duas”.
“Queria saber escrever bem, muito bem, como algumas pessoas
escrevem. Parece que já nascem sabendo”.

Tendo em conta essa última fala, é importante destacar que escrever – e escrever
bem – não é um dom. É bem verdade que não é uma tarefa fácil, mas essa é uma capacidade que
pode ser desenvolvida e que, para tanto, requer tempo e “exercício”.

O tempo – fator tão importante na atividade de escrita – foi um complicador nessa
atividade, pois os cursistas quando não estavam no Curso, estavam trabalhando nas escolas. E
além do registro e de outras atividades das disciplinas de alfabetização, tinham também que
cumprir atividades das demais disciplinas.

Uma alternativa foi estipular um tempo ao final da aula para a escrita do registro –
dependendo da complexidade das questões estudas e do que deveria ser tratado, o tempo era
maior ou menor. Cada aula e cada encontro deveriam ser sempre registrados.

O estudo mostra que, de todos os dados obtidos, o mais revelador foi o que expressa
o quanto essa atividade contribuiu para a formação dos cursistas. Do total dos cursistas que
responderam a ficha de avaliação, apenas 1% afirmou que essa atividade não contribuiu e 8,5%
que pouco contribuiu, no entanto, 90,5% deles apontaram que o registro escrito contribuiu muito
para a formação pessoal e profissional.

Ao explicitarem o tipo de contribuição trazida pelo registro escrito, citaram o quanto
avançaram na organização das idéias do texto e na reflexão sobre a prática pedagógica.

“Com o registro eu passei a escrever de forma mais coerente”.
“Desenvolvi algumas habilidades na escrita que antes eu não tinha,
por exemplo, organizo melhor as minhas idéias no que texto que estou
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escrevendo”.
“Antes ficava tudo misturado na minha cabeça. Eu não sabia por onde
começar e o que dizer, pois eram muitas informações. Hoje vou
selecionando o que devo escrever e daí vou desenvolvendo as idéias”.
“A maior contribuição foi escrever o que eu pensava, o que eu dizia
para mim mesmo, sobre os conteúdos e o que isso tinha a ver com o
que eu fazia em sala com as crianças”.
“...o registro me ensinou a refletir sobre a minha prática”.

Na verdade, não é muito comum fazermos reflexões por escrito. De modo geral,
fazemos anotações e as reflexões, quando é o caso, geralmente são orais, compartilhadas com
os outros – quando não as guardamos apenas para nós mesmos, em nossos pensamentos. Ou
seja, não temos o hábito de refletir por escrito e, por isso mesmo, esse é um procedimento a ser
exercitado, já que se trata de uma tarefa complexa, mais ainda quando o desafio é refletir sobre a
prática pedagógica, que pressupõe expor e se expor, reconhecer dificuldades e limitações e
assumir, por vezes, a autoria de uma prática não condizente com as reais necessidades dos
alunos.

 No caso do registro no Curso de Pedagogia da UFAC, a reflexão por escrito da
prática pedagógica implicou estabelecer relações entre o conhecimento sobre o processo de
alfabetização trabalhado no Curso e os conhecimentos produzidos, na prática, pelos próprios
cursistas. Assim, para a maioria deles, refletir sobre o trabalho que realizavam à luz dos conteúdos
estudados nas disciplinas de alfabetização significou confrontar o que estudavam com o que de
fato realizavam – e, por vezes, a resistência diante do registro escrito funcionou como um
mecanismo de fuga, de negação de certas práticas de ensino da língua escrita, diferentes das
que eram por eles vivenciadas.

O fato é que, em relação ao registro reflexivo, houve um avanço considerável na
escrita dos cursistas.  Vale ressaltar que dos 778 cursistas (90,5%) que afirmaram que a atividade
do registro contribuiu muito para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, 25,5% revelaram
que registram suas aulas, nas turmas em que trabalham.

“Hoje tenho mais facilidade para escrever. Registro as minhas aulas e
isso contribui muito para que eu tenha um olhar mais justo com relação
a aprendizagem de meus alunos, pois me ajuda a detectar os avanços
que eles tiveram”.
“Registrando as minhas aulas fui percebendo a evolução das crianças.
Antes eu nem percebia direito, esperava que elas dissessem o que
aprenderam, nas provas”.

As respostas dos cursistas evidenciaram a contribuição do registro, proposto nas
quatro disciplinas de alfabetização, para o desenvolvimento da sua escrita, com especial destaque
para o exercício de reflexão sobre a prática pedagógica. Ao avaliarem essa proposta, explicitaram
a importância a ela atribuída.

 “Penso que deveria ter dado, na época, mais importância ao registro.
Hoje reconheço sua importância”.
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 “A cada disciplina eu ia vendo que o registro era muito importante.
Hoje vejo que não é importante. É importantíssimo”.

Tudo indica que a consciência de que o registro é uma atividade importante deve-
se, em grande medida, ao fato dos cursistas terem percebido avanços na própria escrita.

Sem dúvida, a escrita dos cursistas – e também dos professores – avançou muito,
como observado nos registros. E se é verdade que o ato de escrever por si só já é complexo e que
o registro, tal como proposto, foi uma atividade que exigiu das professoras e, principalmente dos
cursistas, o esforço de narrar, argumentar, refletir sobre sua formação e a própria prática, também
é verdade que, à medida que se adaptaram a esse tipo de atividade, as escritas evoluíram: de
registros descritivos para registros mais reflexivos.

Como mostra o estudo, a escrita é um ingrediente de reflexão e também de
aprendizagem fundamental no processo de formação de professores, pois

(...) o próprio fato de escrever, de escrever sobre a própria prática, leva
o professor a aprender através da sua narração. Ao narrar a sua
experiência recente, o professor não só a constrói lingüisticamente
como também a reconstrói ao nível do discurso prático e da atividade
profissional. (...) Quer dizer, a narração constitui-se em reflexão.
(Zabalza, 1994: 95).

... uma reflexão que seja crítica, para que a prática pedagógica conquiste qualidade,
e para que os professores se tornem cada vez mais autônomos e propositivos.

PARA CONCLUIR

O medo de “errar” e de ser avaliado, decorrente da falta de prática de escrita, parece
ter sido o principal motivo de resistência do grupo de cursistas, aliado ao fato da atividade em
questão ser desenvolvida apenas nas disciplinas de alfabetização.

Esta constatação provoca algumas considerações acerca do papel da escola na
formação de leitores e produtores de texto:

 1- Se por um lado muitos cursistas estavam há tempos sem estudar, por outro, há
de se considerar também que tradicionalmente os modelos de formação – tanto inicial, quanto
continuada – não potencializam o desenvolvimento da competência escritora.

2- A própria escola não tem contribuído para a formação de leitores e produtores de
texto, com as atividades que tradicionalmente vem pautando o ensino da língua: alfabetização
com ênfase na correspondência grafema-fonema, estudo da gramática, descontextualizada,
atividades pouco significativas de leitura etc.

3- A escola exige o domínio da língua escrita, mas ela própria não tem conseguido
assegurar essa conquista a seus alunos. E não tem conseguido também porque esse domínio
não está garantido a todos os professores.
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Eis então duas perguntas: Como escrever bem se as instituições pelas quais
passaram os cursistas, também os professores, não lhes ensinaram, de fato, a escrever
adequadamente? Como ensinar a língua escrita, quando não se é usuário competente dela?

Pelo que os dados do estudo revelam, há ainda o que fazer para ajudar os
professores de Educação Infantil e Ensino Fundamental a se apropriarem com competência da
língua escrita, cabendo às instituições formadoras, a tarefa de auxiliá-los a aprender, de fato, o
que precisam ensinar; o que é essencial na profissão docente.

Nesse sentido, refletir por escrito sobre a prática pedagógica se mostra como um
dispositivo de formação importante para o desenvolvimento pessoal e profissional, que deve ser
considerado nos cursos de formação de professores – seja inicial ou continuada.
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Esse estudo trata-se de uma pesquisa desenvolvida junto aos professores do
campo, cursistas do Programa de Formação de Professores em Exercício PROFORMAÇÃO,
em nível médio- magistério, na modalidade EAD, desenvolvida no município de Água Boa.

O PROFORMAÇÃO possibilitou a formação a nível médio dos professores
no Projeto Piloto desenvolvido em Mato Grosso contando com o apoio de 12 Agências Formadoras,
72 Tutores e 752 Professores-cursistas. Em Água Boa, município a 730 km de Cuiabá, o
Proformação desenvolveu-se com 3 tutores e  53 professores-cursistas  nas séries iniciais em
escolas da área urbana e do campo.

O tutor no Proformação é reconhecido como a peça chave do processo
ensino-aprendizagem do aluno, e sua função é orientar a aprendizagem e motivar o Professor
Cursista, acompanhando as suas atividades e supervisionando a prática pedagógica.

É um profissional, preferencialmente, com formação superior em
docência, exercício comprovado, que no Piloto foi indicado pelos
prefeitos e/ou secretários para exercer a função. É também o elemento
dinamizador dos Encontros Quinzenais, espaços criados pelo
Programa para encontros coletivos com a finalidade de socializar
experiências, discutir avanços e dificuldades, fortalecendo as relações
grupais e possibilitando um clima de incentivo para a adoção de novas
práticas pedagógicas. (ROCHA,2001, p.54).

Ao tutor cabia a orientação e o acompanhamento aos cursistas por meio
de reuniões pedagógicas e visitas de orientação no local de trabalho. Nosso envolvimento na
experiência em questão se deu na função de tutores, trabalho que nos trouxe aprendizagens
significantes tanto no sentido pessoal quanto profissional.

Na função de tutores, percebíamos que os Professores-Cursistas, especialmente
os do campo, possuíam dificuldades na compreensão dos conhecimentos abordados em
Matemática e na incorporação dos mesmos na sala de aula. Esta situação motivou a realização
da pesquisa  com o objetivo de buscar alternativas para a ressignificação  da prática de ensino da
matemática do professor do campo, a partir da teoria estudada no PROFORMAÇÃO. A expressão
do campo, é utilizada na acepção de Caldart(2004), em que o termo refere-se às famílias, às
pessoas que moram e trabalham no campo.

O motivo de investir na experiência de um ensino voltado ao contexto, ao meio

A ETNOMATEMÁTICA E A PESQUISA NA FORMAÇÃO
E PRÁTICA DOCENTE DO PROFESSOR DO CAMPO:

POSSIBILIDADES DE ARTICULAÇÃO TEORIA-
PRÁTICA NA/PELA PESQUISA

PANIAGO,Rosenilde.N.;SOUZA, Luciana Pereira;OLIVEIRA, Geraldo (PPGE/UFMT)
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ambiente e à cultura do aluno se deu pela observação sobre a forma mecânica e divorciada da
realidade com que estava sendo trabalhado o ensino da matemática. A forma de abordagem aos
conteúdos junto ao aluno do campo, impossibilitava-o da aquisição de condições mínimas para
construir instrumentos de pesquisa e de análise exigidas no desenvolvimento de sua formação.

 Observamos que a formação do professor do campo precisava ser implementada
com situações, experiências e vivências a partir do seu entorno, assim sendo, ele precisava
aprender para poder ensinar melhor dentro de tal perspectiva.

Com a formação de licenciatura em Matemática, constantemente nos questionamos:
Por que não iniciamos o ensino da matemática a partir dos conhecimentos acumulados pelos
alunos com situações concretas, nas quais eles tenham condições de formular problemas aplicando
o que aprenderam? Por que não considerarmos a matemática presente no dia-a-dia do indivíduo,
as belezas geométricas contidas na natureza, as formas com a riqueza natural de Mato Grosso?
Mesmo na sala de aula, se olharmos ao nosso redor, na própria sala de aula, veremos uma
infinidade de formas geométricas. Por que não estudar essas formas, ao invés de estudar a
geometria grega?

Assim, pensando em novas possibilidades metodológicas para ensinar e aprender,
e mobilizadas em torno de uma situação que pudesse envolver professores-leigos e seus alunos
em uma única situação semelhantes e concomitantes de ensino-aprendizagem, optamos pelo
desenvolvimento de uma pesquisa envolvendo situações que eram vivenciadas no cotidiano da
escola.

A experiência baseou-se nos princípios da pesquisa qualitativa, do tipo participante,
visto que os orientadores/pesquisadores procuraram conviver com esses professores, ouvir suas
vozes e lutar com eles na busca da melhoria do ensino da matemática bem como de sua vida
pessoal e profissional. A pesquisa participante se adequou a essa experiência por que, segundo
Brandão(2005),  de modo geral, as alternativas participantes estão ligadas a projetos de envolvimento
e compromisso com os sujeitos.

  O termo participante simboliza um movimento do pesquisador muito próximo do
pesquisando, se envolvendo com seu cotidiano.  No caso, nosso envolvimento com o grupo por
dois anos, revelava uma preocupação com as condições de ensino-aprendizagem daqueles que
apresentavam dificuldades e poderiam ter suas expectativas de formação fracassadas caso não
tivessem uma intervenção mais voltada à sua vivência, de forma a tornar os conteúdos significativos.
Dessa forma, durante dois anos, acompanhamos os sujeitos da pesquisa, indo quinzenalmente
na escola para a realização de estudos coletivos, orientação do planejamento das aulas e prática
em sala de aula.

A pesquisa foi pensada e desenvolvida no coletivo de uma escola, localizada no
campo. Participaram da pesquisa cinco Professores-Estudantes do Proformação, porém
analisamos os dados de apenas dois sujeitos, que serão denominadas por nomes fictícios, João
e Alda. João trabalhava com a 4ª série e Alda com a 3ª série do Ensino Fundamental. A escola que
atende 240 alunos distribuídos da Educação Infantil ao Ensino Médio, localiza-se em um Projeto



Formação de professores para a educação básica

IX CONGRESSO ESTADUAL PAULISTA SOBRE FORMAÇÃO DE EDUCADORES - 2007
UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - PRO-REITORIA DE GRADUAÇÃO

14

de Assentamento, distante 830 da capital de Mato Grosso, Cuiabá e a 100 km do município de
Água Boa/MT, cujo percurso se dá em uma estrada esburacada e empoeirada, com rios que em
épocas de chuvas ficam intransponíveis.

1.1 A ETNOMATEMÁTICA E A PESQUISA NA PRÁTICA DOCENTE:
POSSIBILIDADES DE ARTICULAÇÃO TEORIA-PRÁTICA NA/PELA PESQUISA

O tutor no Proformação está muito presente junto ao cursista, tendo em vista que
observa sua prática pedagógica semanalmente e mantém um encontro de estudos
quinzenalmente. Alia-se a essa proximidade, o fato de que as visitas às localidades nem sempre
contavam com o transporte para ida e retorno no mesmo dia, implicando em pernoite do tutor na
residência dos cursistas. Assim, não foi difícil observar como os professores-leigos transitavam
por entre os conteúdos matemáticos e seu cotidiano e suas dificuldades aos inserirem na pesquisa
exigida pelo curso. Os conhecimentos que deveriam ser apreendidos eram tão abstratos e tão
alheios às vivências dos professores do campo que tomamos por iniciativa trabalhar com a
etnomatemática como uma alternativa de ensino significativo, cujo cotidiano se dava nas matas,
nas caças, no arado, nas águas, nas pescas, nos plantios, nos cortes da madeira para abrir
espaços para o cultivo de hortas e pequena agricultura.

 Portanto inquietava-nos a ausência de relação entre cultura e formação, bem como
cultura e prática pedagógica e acreditamos que na matemática uma alternativa para um trabalho
diferenciado se daria pela etnomatemática. Assim sendo, convidamos um grupo de professores
da escola do campo Apóstolo Paulo para estudar o referencial teórico da área de matemática na
perspectiva da etnomatemática.

A etnomatemática é uma vertente da educação matemática que discute a
necessidade de valorizar o conhecimento do cotidiano, relacionando-o ao meio sócio cultural do
aluno. D´Ambrosio esclarece que “[..] as matemáticas praticadas pelas distintas culturas  e povos
diferentes nas várias épocas da história, e por muitos hoje praticadas, são etnomatemáticas”
(1999, p.35).

Surgida inicialmente em um país periférico, a etnomatemática passa a ser conhecida
pela divulgação de suas idéias em congressos no exterior. Assim, as teorias etnomatemáticas de
Ubiratan D’Ambrosio e os trabalhos de campo de Eduardo Sebastiani Ferreira ganham destaque.
O termo etnomatemática foi criado por D’Ambrosio em meados da década de 70 e, Ferreira foi o
pioneiro em trabalho de campo na área, desenvolvendo pesquisas em regiões da periferia urbana
de Campinas e em comunidades indignas do Alto Xingu e do Amazonas.

 Ao relatar o processo que originou a escolha da expressão etnomatemática,
D’Ambrosio fala da “aproximação” etmológica explicando que  etnomatemática é a arte ou a técnica
( techné = tica) de explicar, de entender a realidade ( matema), em um contexto cultural  ( etno) .
O autor esclarece que considera o prefixo etno e a própria matemática em sentido abrangente:
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[...] etno se refere a grupos culturais identificáveis, como por exemplo
sociedade nacionais – tribais, grupos sindicais e profissionais, crianças
de uma certa faixa etária etc, _, e inclui memória cultural, códigos,
símbolos, e até maneiras específicas de raciocinar e inferir. Do mesmo
modo a matemática também é encarada de forma mais ampla que
inclui contar, medir, fazer contas, classificar, ordenar, inferir e modelar.
( D’Ambrosio, 1990, p.17-18).

 De acordo com D´Ambrósio  Etnomatemática não se ensina, se vive e se faz, ou
seja, é imprescindível que o professor adentre no universo sócio-cultural do aluno, dividindo e
conhecendo os aspectos dessa realidade. Ferreira(1986) concebe a etnomatemática em três
aspectos: inicialmente ela é uma etnografia no sentido antropológico; é  uma pesquisa histórica
incluída na própria matemática ; é ação pedagógica quando ela é utilizada como postura e caminho
para o ensino da matemática.

No processo formativo dos professores que atuam no campo, como tutoras,
pudemos perceber o alcance da EAD como oportunidade para que eles pudessem ter a sua
formação e, principalmente, a importância da pesquisa  para a valorização e investigação do
ambiente tão rico em belezas naturais.

 Esse processo torna mais significativa a aprendizagem, principalmente quando
ligada a docência. A pesquisa para o professor do campo, constitui-se em um rico instrumento
para entender sua realidade e interagir com ela. Segundo Paulo Freire,

Ensinar exige pesquisa. Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem
ensino. Esses que fazeres se encontram um no corpo do outro.
Enquanto ensino continuo buscando, reprocurando. Ensino porque
busco, porque indaguei porque indago e me indago. Pesquiso para
conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade
[...] ( FREIRE, 2000, p. 32).

Assim, o buscar e o indagar além da necessidade de fazer parte da formação do
professor, devem ser atividades vivenciadas na prática como ferramentas pedagógicas. Como
orientadores desses professores durante a experiência, buscamos estudar pensadores que
defendem a pesquisa na prática docente, como Pereira(2002); Kincheloe(1993); André(2001),
entre outros. Desse modo, partilhamos essas idéias com os professores durante nossos estudos.
Muitos desses teóricos visualizam a pesquisa como uma ferramenta que possibilita aos professores
desenvolverem seu pensamento crítico, reflexivo e transformar sua prática docente. Kincheloe
defende a pesquisa-ação crítica, afirmando que: “A pesquisa-ação crítica é o ato consumado,
porque permite aos professores aprender a determinar as condições de seu trabalho [...] (1995,
p.180)”.

O Programa Proformação tem, na sua estrutura curricular, o desenvolvimento do
ensino com a pesquisa no cotidiano da formação. A pesquisa é apresentada na matriz curricular
como eixo norteador das áreas de estudos em cada semestre letivo, de forma que o Professor-
Cursista desenvolve com seus alunos, pelo menos, quatro pesquisas ao longo do curso, sendo
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orientadas pelos professores do Cefapro( Centro de Formação para Professores) e pelo tutor.
Esta atividade deverá envolver os conteúdos do curso com temas da comunidade rural, resgatando
história, investigando procedimentos, contos, lendas, costumes, linguagens, culturas, entre outras
possibilidades. Trata-se de um processo de inserção regional e valorização da cultura e valores
da comunidade em que o Professor-Cursista se insere. Cunha quando discute essa prática no
contexto do currículo do curso, afirma que a pesquisa, “será sobretudo o trabalho de investigação,
o apuro na observação, o alerta dos sentidos, para aprender a descobrir, a estabelecer relações
entre o que se observa e a relatar o que se vê”(CUNHA, 1998, p.36).

Portanto a etnomatemática foi utilizada como um procedimento de ensino-
aprendizagem que tornou possível ao leigo entender e, ter condições para desenvolver
significativamente a pesquisa solicitada na proposta curricular do Proformação.

1.2 A ETNOMATEMÁTICA COMO PROCEDIMENTO METODOLÓGICO PARA O
ENSINO E A PESQUISA JUNTO AOS PROFESSORES DO CAMPO

Como tutores, acompanhamos, orientamos e subsidiamos os Professores-
Cursistas em suas trajetórias formativas. Para desenvolver um ensino a partir dos saberes que o
aluno constrói em sua realidade vivenciada, tendo como suporte a Etnomatematica, tivemos que
investigar os conhecimentos matemáticos mais utilizados no cotidiano da comunidade. Assim
devido ao contato constante com a mesma, aliado à relação dialética que mantivemos com os
Professores-Cursistas e alunos da escola, observamos que as atividades ligadas ao cálculo de
medidas eram significativas para eles.

 O cálculo de área de uma determinada superfície é utilizado na demarcação de
áreas a serem cultivadas para a produção de diversas culturas, no cálculo do valor a ser pago ou
recebido pelo trabalho de preparação da terra. A cubagem de madeira é utilizada para a determinação
da quantidade a ser utilizada para a construção de cercas, casas, entre outras atividades do
cotidiano no campo.

Conforme se pode observar o eixo – geometria , era muito utilizado na comunidade.
A partir disso, coletivamente, foi elaborado o planejamento de matemática nas séries em questão.
O interessante é que a geometria era um dos conteúdos que os PC possuíam mais dificuldade de
compreensão no curso. Trabalhavam com seus alunos no final do ano letivo, se sobrasse tempo,
numa intenção visível de evitar abordar tais conteúdos complexos ao seu entendimento.

Utilizamos para o desenvolvimento da experiência o projeto de criação de uma
horta e viveiro na escola para que pudéssemos trabalhar de forma concreta os conhecimentos
matemáticos utilizados pelas famílias dos alunos no cotidiano, bem como incentivar uma
alimentação saudável e zelo pelo meio ambiente.

Para a construção dessa proposta, a pesquisa se tornou o eixo central das atividades,
pois, desde a construção do espaço houve pesquisa de opinião na comunidade escolar. Para a
planta baixa, canteiros, coleta de adubos orgânicos, suas propriedades e formas de uso, a pesquisa
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manteve-se presente junto aos agricultores da comunidade, aos professores de biologia do
município, enfim, onde houvesse referência de alguém com conhecimento sobre determinado
assunto, os alunos buscavam investigar que contribuições tais profissionais poderiam trazer para
a pesquisa.

Assim, os Professores-Cursistas eram orientados pelas pesquisas a trabalharem
a construção da planta baixa no geoplano( tábua de madeiras com pregos espetados) com seus
alunos em sala de aula e, sob a nossa orientação foi trabalhado vários caminhos para se definir o
formato e planta baixa dos referidos espaços. Como exemplo, citaremos um desafio lançado
pelos Professores-Cursistas aos seus alunos: considerando que recebemos a doação de uma
tela de 50m para a construção da horta, qual seria o formato ideal da mesma, para obtermos a
maior área possível? Para tanto, foi solicitado aos alunos que desenhassem no geoplano, todas
as figuras retangulares possíveis, com lados que somassem os 50 m(perímetro).

 Após efetivarem a tarefa, foi solicitado que contassem os quadradinhos (espaços
entre os pregos) que cada figura possuía. Os dados foram lançados em uma tabela, conforme
modelo abaixo:

Observando o espaço disponível para ser construída a horta, com os 50 metros de
tela, os alunos perceberam a diferenças entre perímetro e área. Muitos se espantaram com a
diferença das medidas e a todo o momento os instigávamos solicitando-lhes a pesquisarem no-
vas formas gométricas para a disposição da tela e suas relações com as medidas.

 Sobre esse trabalho um dado interessante foi constatado pelos alunos, ao dizerem:
“Nossa como uma mesma tela pode cercar lugares tão diferentes?” Após a escolha do formato
ideal pelos alunos, foram desenhados os canteiros no geoplano para a definição da planta de
modo a obter-se a maior área plantada.

Assim sendo, considerando os 154m² de área da horta, o espaço a ser deixados
entre os canteiros poderia construir 18 canteiros de 1m x 5m e teríamos uma área plantada de

Largura Comprimento Perímetro(M) Área(m2) 

1 24 50 24m2 

2 23 50 46m 

3 22 50 66m 

4 21 50 84m 

5 20 50 100m 

6 19 50 114m 

7 18 50 126m 

8 17 50 136m 

9 16 50 144m 

10 15 50 150m 

11 14 50 154m 
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90m². De forma análoga se procedeu a construção do viveiro. É importante destacar que apenas
mediávamos o trabalho a ser desenvolvido pelos Professores_Cursistas e estes sempre esperavam
que os alunos construíssem o caminho e encontrassem a solução.

Na medida em que desafiávamos os professores-leigos em suas aprendizagens
pela pesquisa, os mesmos repetiam a metodologia com seus alunos. Tal fato foi de extrema
relevância para nós, enquanto orientadores. Observarmos que os conteúdos da matemática agora
estavam sendo absorvidos de maneira significativa, após termos trabalhado na postura de
etnomatemática.

Assim, sob a nossa orientação com os professores envolvidos na pesquisa, foi
possível trabalhar nos laboratórios vivos - horta e viveiro, por meio de projetos, abordando vários
conteúdos. Foi trabalhada a geometria com as medidas de área, perímetro, figuras geométricas,
razão, escala, proporção; a aritmética envolvendo problemas com números inteiros e racionais,
potenciação, porcentagem, estatística, etc. Praticamente todos os conteúdos previstos pelos
Parâmetros Curriculares para os referidos anos foram estudados pelos alunos, mas de forma
contextualizada, partindo de situações reais, vividas por eles. Em estatística, por exemplo, os
alunos foram orientados a fazer pesquisa na comunidade sobre assuntos ligados ao tema, como:
plantas caseiras medicinais mais utilizadas na comunidade; comidas típicas; origem por região e
estado; preferência alimentar de legumes e vegetais; processo de germinação das plantas.

As informações levantadas pelas pesquisas dos Professores-Cursistas e seus
alunos, foram apresentadas em tabelas e gráficos para toda a comunidade utilizando-se
porcentagem e fração trabalhadas a partir dos canteiros, legumes, quantidade de espécies,
confecção de receitas dos produtos da horta, entre outras atividades. Durante as aulas de
matemática, os alunos traziam pais que sabiam fazer cálculo de área de terra, ação essa que
possibilitou uma partilha de conhecimentos e valorização do conhecimento popular. A esse respeito
manifesta-se a professora:

A partir da situação criada na horta escola, foi trabalhado a geometria,
a aritmética com problemas onde foi explorado as operações
fundamentais e até produção de texto, ciência, etc.    [...] ao trabalhar
com pesquisa de campo para visitar a área degradada, identificação e
coleta de sementes, quebra de dormência, cultivo e observação do
processo de germinação das sementes, pude envolver várias áreas e
trabalhar várias conteúdos, [...] produção de texto, gramática as quatro
operações,, porcentagem medidas, área, atividades lúdicas[...] Pelo
envolvimento dos alunos, concluo que se desenvolvermos um trabalho
vinculado a sua realidade, eles demonstram interesse no que fazem (
Entrevista- PC-Alda).

Percebe-se então, que trabalhamos na perspectiva de um ensino de matemática
concreto ligado aos saberes do aluno. Corrobora com esta reflexão  Sebastiani (1986),  ao afirmar
que trazer o conhecimento social do aluno para a escola formal, como proposta de ensino, o levou
a perceber a importância da etnomatemática na escola. Quando se parte dos saberes que criança
adquiriu no seu meio, os conceitos a serem ensinados fazem sentido e possuem significado.
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Desta maneira a etnomatemática não é apenas uma etnografia, mas também um método de
ensino. A respeito da nossa proposta de trabalho outro professor comenta:

Trabalhar assim facilitou a compreensão  e despertou o interesse dos
alunos. [...] Trabalhar com assuntos chamativos,  que é vivenciado no
dia- a – dia pelo aluno, possibilita que o mesmo tenha vontade e
participe ativamente das aulas. Trabalhar assim, propicia um laço de
afetividade maior entre aluno e professor. Você sente suas
necessidades, seus anseios, desejos, sonhos e  dificuldades. Você
percebe que tão pouco de você, pode lhes ser muito. Um simples
sorriso, uma leve manifestação de afeto, torna-os tão importante e
que tudo isso volta para si mesmo para uma reflexão como pessoa:  o
que se busca e onde se quer chegar? ( Entrevista-  PC João).

Esta reflexão é compartilhada por Paulo Freire(2000), quando discute que ensinar
exige  respeito aos conhecimentos do alunos. Em Pedagogia do Oprimido (1983), este autor
enfatiza o ato pedagógico como uma ação que não deve criar o mundo e que os conteúdos
programáticos não devem ser impostos depositados no educando, mas deve partir da realidade a
ser transformada por ele e os outros. Através do diálogo, eles conhecerão a realidade objetiva,
terão consciência da mesma, de seus níveis de percepção e do mundo.

A construção da horta e viveiro foi extremamente significativa, pois envolveu a
comunidade escolar.  Esses espaços alem de terem sido um laboratório vivo para as aulas de
matemática foram utilizados pelos demais professores nas outras áreas de conhecimento. Neles
pudemos trabalhar coletivamente, escola e comunidade, complementar a merenda escolar e
despertar o zelo pelo meio ambiente.

Apesar dos desafios para o desenvolvimento da pesquisa, como estradas
esburacadas, rios intransitáveis em épocas de chuvas, dificuldades de fontes de informação,
podemos afirmar que foi extremamente gratificante pelos resultados obtidos e envolvimento dos
professores-cursistas do Proformação.

Dessa forma afirmamos que não é a modalidade de ensino que refletirá na qualidade
e, sim, um bom projeto de apoio pedagógico acompanhado do interesse do aluno-cursista. Estes
professores-estudantes na modalidade de EAD, mesmo não tendo formação específica em
matemática, desenvolveram um trabalho  significativo.

Apesar das dificuldades observadas como tempo, conhecimento teórico
metodológico dos Professores-Cursista para articular pesquisa e ensino, essa pesquisa possibilitou
novas perspectivas para o desenvolvimento pessoal e profissional do professor. Foi o início da
caminhada para alcançar uma educação que se efetive respeitando o locus em que o professor
desenvolve sua prática cotidiana, ou seja, uma educação no campo para os professores do campo,
tornando esses sujeitos atores em um cenário que foi construído por eles e comum ä eles, tornando
possível construírem e reconstruírem conhecimentos, evitando, assim, que sejam consumidores
de idéias e programas produzidos por outros.

A experiência mostrou a possibilidade de a etnomatemática tornar-se um potencial
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metodológico para a aprendizagem significativa dos conteúdos tornando a pesquisa dos
professores do campo mais fecunda e possibilitadora de novas construções.
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INTRODUÇÃO

O presente estudo surgiu da necessidade de implementar a prática pedagógica
junto ao aluno adolescente, visto que como profissional da área da educação, atuamos no Ensino
Fundamental de 5ª a 8ª série há 17 anos e desenvolvemos um trabalho com pais, alunos e
professores. As práticas pedagógicas são fundamentadas sobre objetivos, tais como aprender a
aprender, a raciocinar, a comunicar. Elas dão lugar às tarefas abertas e às situaçaões-problemas.

REFERENCIAL TEÓRICO

A adolescência é um período de transição no tempo da vida humana, ligando a
infância e a vida adulta.Entender o significado da adolescência é importante porque os jovens de
hoje são o futuro de qualquer sociedade.

Desde a Grécia antiga, Platão e Aristóteles comentavam a natureza da juventude e
Platão (século IV a. C), dizia que o raciocínio era uma característica dos jovens e que deveriam
estudar ciência e matemática. Aristóteles, porém, argumentava que o aspecto mais importante da
adolescência era a capacidade para selecionar e esse requisito significava maturidade.

Aristóteles também percebeu uma conduta egocêntrica nos jovens. No século XVIII
Rousseau apontou que criança e adolescente não é igual a ser um adulto. A exemplo de Platão,
Rousseau admitia que o raciocínio desenvolve-se na adolescência. .(SANTROCK, 2003, p.3)

A adolescência é uma fase da vida onde o jovem sofre mudanças que repercutem
em sua vida pessoal e escolar, principalmente. Durante o período de transição, o adolescente
oscila em comportar-se ora como criança, ora como adulto. (BERGER, 2003)

Segundo Outeiral (2003), a adolescência é considerada um fenômeno psicológico
que gera diferentes facetas conforme o meio social, econômico e cultural no qual o jovem se
desenvolve. É constituída por fases, com início e fim não muito precisos: a inicial (10 a 14 anos),
a média (14 a 17 anos) e a final (17 a 20 anos).

A palavra “adolescência” tem dupla origem etimológica e caracteriza muito bem as
peculiaridades desta etapa da vida. Ela vem do latim ad (a, para) e olescer (crescer), significando
a condição ou processo de crescimento, em resumo, o indivíduo apto a crescer. (OUTEIRAL,
2003).

A EXPERIÊNCIA DOCENTE COM O ALUNO
ADOLESCENTE: O QUE É IMPORTANTE E

NECESSÁRIO PARA AMBOS?

SALEM, Maura Lúcia Azevedo; MORETTI, Lucia Helena Tiossoi (Unoeste)
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De acordo com Sartrock (2003, p. 19), os fatores de importância na adolescência
estão relacionados aos processos biológicos, cujo interesse está no papel da hereditariedade e
meio ambiente, da evolução e da saúde no desenvolvimento do jovem; aos processos cognitivos,
aos contextos em que ocorrem o desenvolvimento do adolescente, ao desenvolvimento social e
da personalidade, incluindo o “eu” e a identidade, o gênero, a sexualidade, o desenvolvimento
moral e a realização, entre outros.

Um aspecto relevante do perfil do adolescente está relacionado à percepção de si
mesmo, de sua auto-estima, dimensão autoavaliadora global do eu, outrossim, denominada de
auto–imagem. A autocompreensão é a evidência cognitiva do eu, a substância e o conteúdo de
autoconcepção do adolescente. Essa autocompreensão possibilita as bases racionais de identidade
do jovem.

A aparência física percebida é fator que contribui para a uma auto-estima positiva;
em seguida, a aceitação dos pares, sobretudo associada a atitudes parentais como afeto e
concessão de liberdade dentro de limites determinados.

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR

A formação do professor constitui o ato de formar o docente para o exercício
profissional. Para Veiga (2006), o termo “formação” é, “o ato ou modo de formar” que compreende
“dar forma a algo, ter a forma; pôr em ordem; fabricar; tomar forma; educar”.

A formação de professores envolve a tarefa de capacitar o profissional para educar,
aprender, ensinar, avaliar, pesquisar, exercer a profissão da “docência” que no sentido etimológico
da palavra vem do latim “docere” que significa ensinar, instruir, mostrar, indicar, dar a entender.

Segundo Freire (1999), alguns conteúdos são obrigatórios para a formação docente,
tornando-se saberes indispensáveis. Um deles é de que o professor, a partir de sua experiência
formadora assuma-se também como sujeito da produção do saber, com a convicção de que
ensinar não é transferir conhecimento, mas criar condições para que aconteça a sua produção ou
construção.

O processo de formação de professores, de acordo com Veiga (2006), deve ser
compreendido dentro de um contexto social, histórico, político e econômico, comprometido com a
inclusão social através de perspectivas emergentes e emancipatórias.

Perrenoud (2002), explica que a prática reflexiva constitui-se em uma forma de
aprendizagem e regulação que ao ser realizada através de um exercício metódico, pode tornar-se
autoformação e inovação abrindo espaço para a construção de novas práticas e competências,
não ficando só no saber – analisar, mas que leve a tomar consciência do que se faz.

Libâneo (2002, p.86), fala da necessidade do professor em desenvolver uma
capacidade reflexiva de sua própria prática, o que levaria a pensar, refletir sobre o seu trabalho:
Segundo ele, o professorado apresenta deficiências significativas em relação ao aprender a pensar,
de forma a necessitar adquirir estratégias de refletir e pensar sobre o próprio pensar.
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Nóvoa (2002), ao referir-se às competências exigidas para a prática do professor,
comenta sobre duas delas: a de organização e a compreensão do conhecimento. O professor,
além de ser um transmissor de conhecimento, é uma pessoa que trabalha no interior de uma sala
de aula, é, acima de tudo, um estruturador de aprendizagens.

A partir desses referenciais os objetivos da pesquisa centraram-se em:
- Analisar a visão que o professor tem de seu aluno adolescente e quanto esta

percepção influencia a sua prática pedagógica,
- Identificar a percepção do aluno adolescente em relação a si mesmo, da

adolescência em geral, de seus professores;
- Apontar as expectativas do aluno adolescente em relação a seus professores e à

escola, como também os pontos positivos e negativos em relação ao processo ensino –
aprendizagem;

- Verificar as possíveis diferenças entre a percepção do aluno, de si e do outro, nos
períodos matutino, vespertino e noturno.

O trabalho foi desenvolvido segundo uma metodologia de pesquisa de campo,
descritiva, em seus aspectos quantitativos e qualitativos.

O estudo foi realizado com:
1) 22 professores, todos do sexo feminino, situados na faixa etária de 28 a 54 anos,

atuando no magistério de 2 a 33 anos;
2) 217 alunos do sexo feminino e masculino, distribuídos entre 8 turmas de 5ª à 8ª

série, de  10 a 15 anos de idade.Foram sorteados aleatoriamente cinco alunos por turma para a
análise das respostas dos questionários, perfazendo um total de 40 alunos;

3) 56 alunos de 6ª à 8ª série de EJA (Educação de Jovens e Adultos), do sexo
feminino e masculino, com idade de 15 a 21 anos, dos quais foram sorteados cinco alunos por
turma para a análise das respostas dos questionários aplicados, num total de 15 alunos.

A pesquisa foi realizada no Colégio Estadual Costa Monteiro - Ensino Fundamental
Regular e EJA - Ensino Médio - situado na cidade de Nova Esperança, Paraná, no período de
agosto a outubro do ano de 2005, obedecendo às seguintes fases:

1) Reunião com a Direção e equipe de pedagogos do Colégio, explanando sobre a
importância do projeto, bem como a exposição do mesmo e solicitando autorização para o seu
desenvolvimento;

2) Solicitação de autorização dos pais dos alunos e assinatura do Termo de Livre
Consentimento para aplicação do questionário.

3) Elaboração e aplicação de um questionário aos professores, contendo
informações gerais e 6 questões abertas;

4) Elaboração e aplicação de um questionário aos alunos incluindo dados gerais e
7 questões abertas;

5) Análise dos dados quantitativa e qualitativamente segundo os teóricos que
nortearam a presente pesquisa;
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6) Encontro com os professores, pais e alunos para apresentar os resultados da
pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

I - EM RELAÇÃO AOS DADOS COLETADOS DOS PROFESSORES:-
Todos os professores eram do sexo feminino, de 28 a 54 anos de idade e 100%

cursaram Especialização na área de formação. Atuam de 5ª à 8ª série do Ensino Fundamental
Regular e EJA (Educação de Jovens e Adultos). As disciplinas ministradas por eles são: Ciências;
Educação Artística; Educação Física; Geografia; História; Inglês; Língua Portuguesa e Matemática.

Em sua formação acadêmica, 15 professores (68,18%), não tiveram embasamento
para sua atuação com o aluno adolescente, 4 professores tiveram subsídios (18,18%), 3 professores
disseram que receberam um pouco de informação (13,68%).

Libâneo (2002, p. 91), coloca que os cursos de formação inicial e cursos de
formação de magistério estão ofertando uma prática deficitária, formando mal os futuros
professores.

As universidades formam mal os futuros professores, [...]. Poucas universidades
brasileiras têm uma política definida em relação à formação de professores para o ensino funda-
mental e médio [...]. Com isso, os professores saem despreparados para o exercício da profissão,
com um nível de cultura geral e de informação extremamente baixo, [...].

Os fatores facilitadores da prática pedagógica com o aluno adolescente foram: o
diálogo, relação professor/aluno, o afeto, experiência, respeito, atividades que os alunos gostam,
conhecimento, incentivo, sensibilidade, bom senso, acordo comum, traçar metas, paciência,
flexibilidade.

Entre os que aspectos dificultam estão: falta de compromisso, de interesse, de
limites, de respeito, de entendimento, de sintonia, de auto-estima (é muito baixa entre os alunos),
rebeldia, agressividade, desatenção, preguiça, liderança negativa, não querem aprender,
indiferença, falta de material pedagógico, etc.

Quanto ao papel do professor na formação pessoal do aluno adolescente, os
docentes apontaram: dar apoio, ensinar conteúdos, ser modelo, exercitar a capacidade, ser
confiável, ser mediador, ser educador, passar conhecimento, posicionar-se diante dos fatos da
realidade, demonstrar equilíbrio, passar valores, respeitá-los, ajudá-los nas dificuldades, prepará-
los para reflexões críticas; ser amigo, orientar, motivar, desenvolver a sensibilidade, criatividade,
fazê-lo compreender seu papel na sociedade, a lidar com perdas e frustrações, a encontrar o
verdadeiro sentido da vida, ser um cidadão.

O papel do professor na formação pessoal do aluno é de grande responsabilidade
e exige não só competência teórica e prática como também “ser pessoa” e neste sentido
afirmamos que não se passa aquilo que não têm.

Perrenoud (2002), descreve que alunos do mundo inteiro quando pesquisados sobre
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o que esperam de seus professores, respondem, que esperam um certo calor e senso de justiça.
Em relação à percepção do professor sobre seu aluno adolescente, 68,2%

responderam que os jovens mostram estar perdidos, desinteressados, descompromissados, sem
limites, indisciplinados; 13,6% explicaram que os jovens os procuram para orientação e 9,1%,
descreveram seu aluno como: crítico, sincero, afetivo. Isto nos mostra que a maioria dos professores
vem tendo dificuldade em atuar junto a estes alunos, visto a falta de limites desses adolescentes.

Quanto a este aspecto, Outeiral (2003), coloca que:
Limite é uma palavra que tem muitas vezes, uma conotação negativa, ligada

erroneamente à “repressão”, “proibição”, “interdição”, etc... No entanto, limite é algo muito além
disso (e um tempo) protegido, dentro do qual o adolescente poderá exercer sua espontaneidade e
criatividade sem receio e riscos, tanto para si como para os outros.  (OUTEIRAL , 2003, p. 30),

As crianças e os adolescentes pedem limites e estes os ajudam a organizar sua
mente. Ninguém nasce com limites e que colocar limites significa se envolver com o adolescente,
buscando contê-lo, suportando suas reclamações e protestos, enfim, enfrentar dificuldades.

II – DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS AOS ALUNOS
A – Dos alunos que cursam de 5ª à 8ª Série do Ensino Fundamental (Turmas

Matutina e Vespertina).
Em relação aos dados gerais dos alunos de 5ª a 8ª série do ensino fundamental, a

faixa etária é de: 10 a 16 anos, sendo 3% - 10 anos, 15% - 11 anos, 22% - 12 anos, 26% - 13 anos,
20% - 14 anos, 12% - 15 anos e 2% - 16 anos.

Quanto à análise das respostas dos questionários aplicados aos alunos de 5ª à 8ª
do Ensino Fundamental, a questão como é o adolescente hoje, mostrou: condutas de rebeldia,
irresponsabilidade, falta de respeito pela maioria dos alunos; alguns denotam características de
quase adulto ao adolescente.

Para os alunos, a percepção que eles têm de si mesmos, revelou que a maioria
atribuiu respostas positivas em relação a si como, por exemplo: “Eu me acho”: alegre, estudioso
(a), tranqüilo, responsável, bonito, calmo. Isto demonstra uma auto-estima positiva, que pode
contribuir para um bom desempenho escolar. Apenas um dos alunos disse sentir-se perseguido.

De acordo com a maioria dos alunos, os professores vêem o adolescente hoje
como: rebelde, bagunceiro, mal educado; só um aluno acredita que o professor os vê com carinho
e respeito, outros dois acreditam que depende do adolescente e um entende que é visto como
adulto.

Na questão O que você espera de seus professores?, elencamos: “que os
professores ensinem mais”, “sejam bons”, “legais”, “demonstrem carinho”, “dêem atenção”,
“transmitam alegria”, que “não reclamem do aluno” e “o veja como pessoa normal”. Percebemos
que algumas respostas são compatíveis com as colocações que os professores fizeram quando
indagados sobre o que pensam que os alunos esperam deles.

Quanto às expectativas que os alunos têm da escola, muitos disseram que esperam
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uma escola boa, que não haja brigas, que proporcione educação e que ela “garanta” um bom
emprego e um futuro promissor.

No que diz respeito à opinião dos alunos em relação aos seus professores, a maioria
dos alunos considerou seus professores legais, bons; mas, também há aqueles que passam
medo, são chatos, gritam.

Os pontos positivos indicados em relação às aulas ministradas pelos professores
foram: que ensinam bem, dão alegria, as aulas são proveitosas, fazer exercício fora da sala,
professores amigos, quando os tratam igualmente, ajudam a amadurecer, as matérias lecionadas,
as aulas de educação física.

Entre os pontos negativos, destacaram: quando não entendem nada, levam “bronca”,
alunos que perdem o controle, perseguição, bagunças, brigas, empurrões, quando a professora
senta e finge dar aula, aulas que são um tédio, algumas aulas chatas, professora que não explica,
professores que não estão nem aí para o aprendizado deles.

Estas respostas evidenciam que os alunos valorizam aulas diferentes, diversificadas,
o aprendizado durante as aulas com envolvimento de ambos, aluno e professor, bem como os
professores que os respeitam e dão atenção.Todavia, alertam para aqueles docentes que respeitam
seus alunos, mas não se preocupam com o ensino e a educação dos mesmos.

B - DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS AOS ALUNOS DO EJA (TURMAS DO
NOTURNO)

A idade dos alunos da 6ª à 8ª série – 2ª etapa da EJA (Educação de Jovens e
Adultos), é de: 15 a 21 anos, sendo 13% - 15 anos, 20% - 16 anos, 34% - 17 anos, 13% - 18 anos,
13% - 20 anos e 7% - 21 anos.

            Em relação às respostas dos alunos de 6ª à 8ª série (2ª Etapa EJA) Noturno,
o adolescente hoje é visto como: rebelde, irresponsabilidade, mal educado e imaturo, desobediente,
agressivo, violento, leva os estudos na brincadeira, só quer saber de festas, experimentar
sensações diferentes, moderno, inteligente, só pensa em “ficar”, não tem responsabilidade com
nada, quer ser dono de si. Para estes alunos, o adolescente hoje não tem responsabilidade para
com a escola.

Erikson (1998, p.96), descreve que os estágios do desenvolvimento organizam e
operacionalizam as aquisições realizadas, definidas como “crise psico-social”. Aqui, o termo crise
significa “uma fase crucial de crescente vulnerabilidade e potencial, logo, a fonte ontogenética da
força e do desajustamento degenerativos”.

Quando questionados Como você se vê, se percebe?, a maioria apresentou
conotações positivas em relação a si como: sou muito responsável e, uma pessoa legal, bonita,
otimista, moderna, inteligente, gosto de estudar, tenho minhas responsabilidades, não gosto de
brincar na escola, sou extrovertida.Dois jovens revelaram ser rebeldes e que não querer
responsabilidades.
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Ao responderem “como você acha que os professores vêem o adolescente hoje”?,
os alunos relataram que o professor o vê como: mal educado, irresponsável, rebelde, leva as
coisas na brincadeira, só pensa nele mesmo, só quer bagunçar, não pensa, muito bagunceiro,
falta com respeito em sala de aula.

A idéia que o aluno tem sobre a percepção dos professores à respeito do jovem é
de conotação negativa e grande parte equipara-se à visão que eles alunos apresentam. Os alunos
revelaram o adolescente hoje como quem: leva os estudos na brincadeira, só quer saber de
festas, experimentar sensações diferentes, rebelde, moderno, inteligente, só pensa em ficar,
irresponsável, quer ser dono de si.

Esses dados indicam compatibilidade entre a percepção do professor sobre a
adolescência hoje e como os jovens descrevem seus pares nos dias atuais.

Os alunos esperam que seus professores expliquem o conteúdo das matérias e
que sejam compreensivos, pacientes e legais.

Freire (1999, p.25) e Cavalcante (2004, p.47), mostram a importância de o aluno
adolescente respeitar seu professor - “se o adolescente admira e respeita seu professor, ele já
tem meio caminho andado para desenvolver os conteúdos curriculares”. “Não há docência sem
discência, ambas se complementam e se explicam”.

Sobre o que os alunos esperam da escola, a maioria das respostas estava centrada
em: que seja boa, melhore a educação, dê mais apoio aos alunos que trabalham, que tenha uma
boa aula, um bom professor, um bom diretor, aula comunicativa, mais sossego por que tem muitas
brigas, muitos eventos, melhoria nas aulas de educação física.

Os alunos esperam uma escola que proporcione e uma boa educação, segurança,
etc. A escola constitui um espaço privilegiado das evidências educativas.

A opinião deles sobre seus professores revelou: serem legais, alguns são bons,
outros são chatos, ótimos disciplinadores, educados, explicam bem. Percebemos aqui a
sensibilidade dos alunos quanto à qualidade da relação com seus professores e sua importância
no processo ensino – aprendizagem.

Apontando os pontos positivos relacionados às aulas ministradas pelos professores,
foram obtidas as seguintes respostas: ensinam bem, professor legal, a matéria é interessante,
gostamos quando passa filme, o jeito que trata os alunos, gosto de todas as aulas. Os negativos:
o professor não explica direito, matéria ruim, professor que não sabe dar aula, quando fala muito
alto com os alunos.

Pudemos observar que na medida em que o professor é em aceito pelo aluno, seja
porque ele “sabe” ministrar uma aula, seja pelo fato de respeitá-lo, a educação escolar torna-se
mais acessível e possibilita melhor aprendizagem do aluno.A formação docente deve prever tais
fatores.
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CONCLUSÕES

Embora a adolescência seja vista como uma época de tormenta e estresse, a
pesquisa mostrou que muitos jovens têm um relacionamento de razoável para bom com seus
colegas e professores, embora apontem divergência quanto ao conceito de ser adolescente hoje
com a visão de si mesmos.

A percepção que o adolescente têm de si, do adolescente em geral, de seus
professores e da escola, bem como a percepção que o professor têm deste aluno e da adolescência
em geral, pode contribuir para uma prática pedagógica salutar, considerando também a formação
do professor para sua atuação junto a estes alunos adolescentes.

Nesse sentido, acatamos algumas das formulações feitas por Masetto (2004, p.
198), no que diz respeito ao processo ensino – aprendizagem e que podem nos ajudar a entender
e efetuar propostas junto ao Colégio. São elas:

1. É importante a substituição da metodologia tradicional, assentada em aulas
expositivas, por técnicas que permitam atingir os vários objetivos educacionais, estimulando o
aluno para aprender e possibilitem sua participação no processo de aprendizagem;

2. Os objetivos educacionais devem ser mais elucidados e abrangentes, implicando
os aspectos cognitivos, aptidões e competências humanas e profissionais, atitudes e condutas
requeridas pela sociedade atual, bem como comportamento ético e profissional,

3. O professor deve ser mediador pedagógico, promovendo um vínculo de co-
responsabilidade com seus alunos, atuando em equipe;

4. É importante que os professores sejam preparados para modernização no ensino
e assumam projetos inovadores mediante um trabalho de formação docente contínua; sobretudo
possibilitarem trocas de experiências com os demais colegas;

Considerando que todas as professoras possuem curso de Licenciatura em pelo
menos uma das disciplinas do Ensino Fundamental e que estas oportunizaram a atuação junto a
alunos de 5ª a 8ª série e 2ª grau, causou-nos estranheza que estes cursos não possibilitaram
embasamento teórico para estes profissionais.

Quanto a esse aspecto, Libâneo (2002, p. 81) cita que:

Poucas universidades brasileiras têm uma política definida em relação
à formação de professores para o ensino fundamental e médio. Há um
desinteresse geral dos Institutos e Faculdades pelas licenciaturas.
Com isso, os professores saem despreparados para o exercício da
profissão, com um nível de cultura geral e de informação extremamente
baixo [...]

As pesquisas sobre formação e profissão docente apontam para uma revisão da
compreensão da prática pedagógica do professor, que é visto como mobilizador de saberes
profissionais. Considera-se, assim, que este, em sua trajetória, constrói e reconstrói seus
conhecimentos conforme a necessidade de utilização dos mesmos, suas experiências, seus
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percursos formativos e profissionais.
Observamos compatibilidade entre a percepção do aluno e do professor em relação

ao adolescente, apontando que a maioria dos professores, 68%, percebe o adolescente como
desinteressado, descompromissado, sem limite, indisciplinado, perdido.

Comparando os resultados obtidos com os alunos, a maioria deles apresentou
uma auto – imagem negativa, de rebeldia, irresponsabilidade. A visão do aluno e do professor
neste aspecto é coincidente.

A percepção sobre o adolescente em geral por parte do aluno e do professor
apresenta uma visão positiva? Tanto a visão do aluno quanto à do professor é bastante negativa
em relação ao adolescente; portanto, compatíveis em suas descrições. O jovem mostra como
ele realmente se comporta perante o professor e seus pares.

Isto pode significar que o adolescente esteja representando os outros adolescentes,
em parte, através de si mesmo, o que pode gerar sérios problemas de comportamento, no qual o
adolescente não reconhece estar, por exemplo, se comportando mal.

De acordo com Outeiral (2003), freqüentemente os adolescentes se preocupam
com expectativas que as demais pessoas têm em relação a ele e por isso alimentam um falso eu.
(falso “self”)

As conotações negativas atribuídas ao adolescente tanto por parte dos alunos,
quanto dos professores mostra-nos um comportamento púbere, que leva à indisciplina na escola,
repercutindo na visão do professor até como fatores relevantes em relação aos aspectos que
dificultam sua prática junto a estes alunos.

Grünspun (2004, p.59), afirma que:

A disciplina é a técnica através da qual atingimos a autoridade e
liberdade; é a técnica da obediência. A disciplina é o treino, a
experiência que molda, corrige, reforça e aperfeiçoa a faculdade de
obedecer às normas internas do indivíduo.

As atitudes indisciplinares são dificuldades apresentadas pelos alunos que
provocam dúvidas de difícil solução, tornando a relação com eles incerta, difícil e trazendo im-
passes nas decisões que precisam ser tomadas em sala de aula.

Para Grünspun (2004, p.61), dentre os fatores que podem promover este
comportamento indisciplinar estão: padrões familiares divergentes; pais que esperam obediência
implícita; restrições excessivas aos filhos; exigências que extrapolam os limites da compreensão;
permissibilidade exagerada, entre outros.

A maioria dos alunos alega que suas expectativas estão em torno de que seus
professores expliquem bem, que sejam legais e pacientes e da mesma forma apontam os pontos
positivos das aulas – continuem dando boas aulas, sejam amigos, mantenham um bom
relacionamento com eles, etc. Os pontos negativos posicionam-se como os professores não
explicam direito, professor chato e aula chata.
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Retomamos as colocações de Masetto (2004, p.199), quando ele se refere às
mudanças necessárias no ensino (para todos os níveis). Abaixo estão algumas das proposições
elencadas por ele que poderão ajudar professor – aluno e instituição escolar a melhorar sua forma
de funcionar, bem como possibilitará o desenvolvimento da motivação por parte do aluno.

1. A escola pode re-organizar e flexibilizar o projeto pedagógico,
2. Identificar qual é o papel das disciplinas como componentes curriculares,

arroladas segundo os fins formativos requeridos e como fonte de informações necessárias para
o aluno que se pretende formar;

3. Possibilitar a integração das disciplinas e atividades curriculares em torno
dos objetivos educacionais, superando o isolamento e a fragmentação do conhecimento;

4. É necessário rever a infra-estrutura de apoio escolar/institucional para
projetos inovadores, incluindo biblioteca atualizada e informatizada, laboratórios adequados.

Nota-se que as expectativas dos alunos em relação aos professores e a escola
convergem entre si. Deve-se ressaltar que a resposta às expectativas que criamos sobre alguém
ou alguma coisa, muitas vezes reflete uma motivação positiva ou negativa de nossa parte. A
escola deve considerar às expectativas do aluno adolescente, pois muitas vezes a preocupação
da escola com o futuro dele retrata em menor importância com o momento atual vivido por esses
adolescentes.

O professor em momento algum pode esquecer ou relevar a sua importância na
formação moral do aluno, pois para Freire (1999, p. 37) “Se se respeita a natureza do ser humano,
o ensino dos conteúdos não pode dar alheio à formação moral do educando. Educar é
substantivamente formar.”

O professor não pode se esquecer que é humano e falho. Criar muitas expectativas
em relação ao seu papel na formação do aluno pode levá-lo a frustrações e desânimo em torno da
sua prática junto aos mesmos. Por isso é importante considerar o que é realmente significativo
em sua formação e o quanto ele se dedica ao seu trabalho.

Nesta pesquisa observamos a visão positiva que a maioria dos alunos têm de seus
professores. Este é um fator relevante, pois, sabe-se que isto pode levar a um bom relacionamento
entre ambos, o que contribui para as práticas de ensino-aprendizagem.

Ao desenvolvermos esta pesquisa verificamos que a percepção do aluno em relação
a si e ao outro é congruente entre os pesquisados dos períodos matutino, vespertino e noturno,
apesar da diferença de idade e do meio em que vivem.

A visão que o professor tem de seu aluno e vice - versa indicou-nos algumas
possibilidades de trabalho para com ambos, envolvendo, é claro, a instituição escolar e sua equipe
de trabalho.

Com os docentes, a realização de encontros mensais para tratar de temas
relacionados à sua formação, reflexões sobre sua prática pedagógica, a partir de leituras e discussão
do Projeto Pedagógico do Colégio, com os alunos, efetivar um calendário de reuniões mensais
visando a discussão de temas selecionados por eles, para construir um trabalho de conscientização
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e auxiliá-los na construção de sua identidade, conforme as respostas elencadas pelos mesmos
nos questionários.

Conhecer as percepções positivas e negativas em relação ao aluno, professor e à
escola conduz-nos a reflexões da prática pedagógica docente o que contribuirá para uma melhoria
da mesma.

A realização de encontros com pais abordando questões primordiais sobre a
adolescência e sua relação com o processo ensino – aprendizagem e temas relacionados o inter-
relacionamento familiar permitirá melhor esclarecimento sobre a atuação da escola na vida famil-
iar desses alunos.

É de suma importância que o professor esteja preparado para receber o
adolescente, conhecendo todo o processo de modificações que ocorre durante seu
desenvolvimento, levando-o a compreender melhor o seu aluno e a implementar sua prática junto
aos mesmos.
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Este texto faz parte de uma pesquisa, em desenvolvimento no Cefapro -
Centro de Formação e Atualização dos Profissionais de Educação, espaço de formação continuada
da Seduc – Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso. A pesquisa objetiva compreender
como as professoras1 alfabetizadoras vêm encaminhando a (re) organização do seu trabalho
pedagógico, mediante a implantação nas escolas públicas estaduais da proposta de Ciclos de
Formação Humana.  Essa perspectiva busca romper com as várias formas de exclusão dos
alunos na educação pública.

Diante da proposta de ciclos procuramos focalizar mais atentamente as percepções
das alfabetizadoras no que se propõe ao ensino e aprendizagem da leitura e escrita na alfabetização.
Fazem parte da pesquisa três (03) professoras alfabetizadoras que atuam em uma escola da
rede pública estadual, localizada na cidade de Várzea Grande-MT. Trata-se de uma pesquisa de
natureza qualitativa que utiliza como instrumento investigativo para coleta de dados a narrativa:
escrita e oral. O referencial teórico que dá sustentação a este texto faz parte da literatura que
discute escola organizada em Ciclos de Formação Humana, a alfabetização e letramento,
ancorando em autores como Arroyo (1999, 2004), Freitas (2004), Mainardes (2001), Soares
(1994,2001), Mortatti (2000), entre outros.

A IMPLANTAÇÃO DOS CICLOS DE FORMAÇÃO HUMANA NAS ESCOLAS DA
REDE PÚBLICA ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT

No Brasil, desde o início do século XX, já se fazia presente a reflexão sobre a
escola organizada por ciclos. Para Filgueiras (2005), as discussões sobre a implementação desta
proposta de ensino começaram na década de 50, tendo, como referência, estudos da década de
20. Uma das primeiras experiências nessa perspectiva de trabalho, ocorre no período de 1968 a
1972, em São Paulo, com o programa denominado Organização em níveis.

O Estado de Santa Catarina propôs o SAP: Sistema de Avanços Progressivos,
entre os anos de 1970 e 1984. E no Rio de Janeiro, entre os anos 1979 e 1984, foi lançado o
programa denominado “Bloco Único”.

Mesmo com a justificativa de resolver o fracasso escolar e acabar com os altos
índices de reprovação, principalmente nas séries iniciais de escolarização, essas experiências
não decolaram e foram abandonadas, ao se revelarem frágeis. Entre outros fatos, um dos aspectos

A FORMAÇÃO DAS PROFESSORAS
ALFABETIZADORAS NOS CICLOS DE

FORMAÇÃO HUMANA

DAMASCENO, Kelly Katia; SOARES, Soely Aparecida Dia (SEDUC/CEFAPRO/MT)
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negativos das primeiras experiências das escolas organizadas em ciclos foi a de não contarem
com o apoio de um importante segmento da escola, os professores. Logo, à margem do processo
de implantação e, sem a mínima atenção do Estado em promover a formação continuada destes,
e ainda sem as condições funcionais necessárias a proposta se tornou inviável não assegurando
sua funcionalidade.

No início dos anos 80, com o momento histórico por que estávamos passando de
redemocratização e anistia política, nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Goiás, um
grupo de educadores assumiu o compromisso de mudança na educação, resgatando as propostas
que haviam sido abandonadas décadas anteriores, incluindo nesse momento a participação e o
envolvimento dos profissionais da educação.

Com as novas discussões sobre os ciclos no sistema escolar, estes Estados
implantam os Ciclos Básicos de Alfabetização - os CBAs, com os seguintes objetivos:

[...] eliminar a reprovação no final da primeira série, ampliando o período
de alfabetização e assegurando a continuidade desse processo; mudar
o enfoque da avaliação, que deveria centrar-se no processo de
aprendizagem, indicando o progresso do aluno e dando informações
sobre as necessidades de reforço e atendimento das dificuldades
específicas; oportunizar estudos complementares para alunos que
encontrassem dificuldades na apropriação dos conteúdos; capacitar
professores que atuavam na proposta; alterar a concepção e a prática
de alfabetização, pela incorporação de teorias mais avançadas da
Psicolingüística, Sociolingüística, Lingüística e Psicologia. (Mainardes,
2001, p. 45)

Desse modo, uma das urgências apontadas durante a implantação dos CBAs foi
fundamentalmente de ordem curricular, em que o currículo preconiza a flexibilidade, o respeito ao
educando sócio-histórico e cultural, atentando-se ainda para a maior  flexibilidade do tempo da
aprendizagem. Nesta perspectiva, o currículo deve ser pensado e discutido pelo grupo de
professores envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, garantidos por conteúdos
significativos, não se admite  listas de conteúdos sem significação, com objetivos em si mesmos,
como  muitas vezes foram organizadas pela lógica da escola seriada.

É preciso ressaltar que com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional –  LDB n° 9394/96, a organização escolar por Ciclos ganha amparo no artigo
23, que estabelece novas formas de organização da Educação Básica:

A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos
semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudo, grupos
não seriados, com base na idade, na competência e em outros
critérios, ou por formas diversas de organização, sempre que a
aprendizagem assim o recomendar (BRASIL, 1996, p.9)

Em Mato Grosso, a proposta de inovação curricular e organização de novos tem-
pos e espaços para as aprendizagens foi iniciada a partir do Projeto Terra, em 1996. Este projeto
tinha como justificativa, segundo Cabrera (2004, p. 80), “[...] integrar o homem ao campo, ensejando
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uma nova forma de organização do ensino (Ciclos), de maneira a adequar melhor a escola à
realidade da comunidade rural”. A princípio, foi implantado um projeto-piloto em 22 escolas de
vários municípios, que visava atender à população rural, adequando o ensino à população atendida
e, com isso, invertendo os índices de evasão e repetência.

Em 1997, a Secretaria de Educação do Estado e as Assessorias Pedagógicas
implantaram o CBA - Ciclo Básico de Aprendizagem, como estratégia político-pedagógica para o
enfrentamento do fracasso escolar, eliminando a reprovação no primeiro ano escolar e contribuindo
para a permanência de crianças em idade escolar no sistema de ensino, garantindo assim,
inicialmente, o direito à alfabetização.

Essas duas propostas de ensino tinham como objetivo, em suas bases teóricas e
metodológicas, a mudança do sistema seriado para o sistema Ciclado.

Dando continuidade à implementação de uma política educacional de inclusão so-
cial, no final de 1999, a Secretaria de Educação do Estado (SEDUC) propôs a implantação dos
Ciclos de Formação para todo o ensino fundamental, permitindo aos alunos egressos do CBA a
continuidade e terminalidade dos estudos no ritmo da proposta da progressão continuada.

O objetivo maior na ampliação do sistema de Ciclos é garantir aos
educandos o direito constitucional à continuidade e terminalidade dos
estudos escolares. Assim, dando continuidade à sua política de
reorganização do sistema de ensino, a SEDUC passa a orientar as
escolas públicas na implantação gradativa de Ciclos de Formação e,
conseqüentemente, na extinção do sistema seriado (SEDUC, 2000,
p.17)

Nesta perspectiva, as escolas que adotaram a proposta  passaram a ser estruturadas
em três ciclos, subdividindo-se cada um deles em três fases com duração de três anos em cada
ciclo, como veremos no quadro a seguir.

Quadro 2 – Estrutura da Organização por Ciclos

Fonte: Superintendência de Currículo e Gestão/ Assessoria de Ensino Fundamen-
tal – Disponível em: www.seduc.mt.gov.br

CICLOS FASES AGRUPAMENTOS FASE DE 
DESENVOLVIMENTO 

I  
CICLO 

1ª 
2ª 
3ª 

6 a 7 anos 
7 a 8 anos 
8 a 9 anos 

 

Infância 

II 
CICLO 

1ª 
2ª 
3ª 

9 a 10 anos 
10 a 11 anos 
11 a 12 anos 

Pré-
adolescência 

III 
CICLO 

1ª 
2ª 
3ª 

12 a 13 anos 
13 a 14 anos 
14 a 15 anos 

 

Adolescência 
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  Os principais eixos de implantação da proposta de organização em ciclos no Estado
de Mato Grosso foram sustentados pela eliminação da reprovação no final da primeira série,
ampliando o período de alfabetização, assegurando a continuidade e a permanência do
alfabetizando nesse processo, numa tentativa de democratização do ensino público às camadas
populares; o repensar da concepção e da prática de alfabetização, abarcando como  referências
várias áreas de conhecimento (sociolingüística, psicolingüística, psicologia, entre outras); mudança
do enfoque da avaliação, centrando-se no processo de aprendizagem, considerando a vivência
sócio-cultural e histórico do aluno.

Desse modo, esse tipo de organização escolar requer que os conhecimentos sejam
trabalhados de forma interdisciplinar, e os alunos participem, de forma mais ativa, na construção
de seu processo de aprendizagem. Que a avaliação da aprendizagem seja reflexiva, investigativa,
isto é, com objetivo de mostrar os avanços e as dificuldades dos alunos, de modo a criar estratégias
que o auxiliem a melhorar o seu desempenho e desenvolvimento na construção de novos
conhecimentos.

Para tanto, faz-se necessário que as turmas sejam atendidas por um ou mais
professores, sem desconsiderar a organização prevista no Projeto Político Pedagógico da escola,
em que diferentes projetos de complementação curricular poderão ser elaborados pela unidade
escolar, de acordo com a sua realidade e necessidades, com carga horária definida, conforme
possibilidades financeiras da SEDUC e cargos disponíveis.

Além disso, a escola organizada em Ciclos prevê o apoio à aprendizagem dos
alunos que apresentarem dificuldades. A articulação desse apoio deve ser oferecida e acompanhada
pelo professor-articulador, que fará o acompanhamento pedagógico do aluno, em horário contrário
da aula regular. O professor-articulador deverá ter um plano de trabalho elaborado juntamente
com o professor regente, objetivando o sucesso escolar dos alunos em dificuldades de
aprendizagem.

A CONSTRUÇÃO DOS CONCEITOS DE ALFABETIZAÇÃO

A implementação de organização em Ciclos de Formação Humana no Estado de
Mato Grosso, constrói-se a partir de novos pressupostos teórico/metodológicos, brevemente
descritos anteriormente, o que sugere também o repensar do processo de ensino na alfabetização
elaborados ao longo da trajetória de suas concepções o que revela sucessivas mudanças ora
conceituais e ora metodológicas, no decorrer de mais de cem anos desde a implantação do
modelo republicano de escola.

Nesta perspectiva, precisamos também retomar as propostas de formação
continuada encaminhada pelo Estado aos professores alfabetizadores, atentando-se para suas
percepções acerca da leitura e da escrita.

Para tal, faremos inicialmente um breve apontamento sobre os quatro métodos
cruciais adotados na alfabetização.



Formação de professores para a educação básica

IX CONGRESSO ESTADUAL PAULISTA SOBRE FORMAÇÃO DE EDUCADORES - 2007
UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - PRO-REITORIA DE GRADUAÇÃO

36

A primeira referência de ensino da leitura e da escrita no Brasil, segundo Mortatti
(2000), ocorre a partir do uso de métodos sintéticos: da soletração, fônico e da silabação. A didática
partiria da apresentação das letras e seus nomes (soletração/alfabético), ou de seus sons, (fônico),
ou ainda das famílias silábicas (silabação), cuidando sempre da hierarquização da dificuldade.
Posteriormente, apresentadas as letras e sons, reunidas em sílabas, passava-se às famílias
silábicas, para em seguida palavras e por fim frases fragmentadas. A escrita se restringia ao zelo
com a caligrafia e atenção às orientações ortográficas, com ensino da cópia e ditados de palavras
e frases.

O segundo modelo adotado na prática do ensino da leitura e da escrita na
alfabetização foi denominado método analítico, e deveria ser iniciado pelo “todo”, para em seguida
se proceder às suas partes menores. O “todo”, poderia ter como referência de ensino a palavra,
a “historieta”      (conjunto de frases relacionadas entre si), ou a sentença.

Em meados da década de 1920, houve a tentativa de conciliar os dois tipos básicos
de métodos de ensino da leitura e escrita (sintéticos e analíticos), também denominado métodos
ecléticos ou mistos.

A democratização do acesso à escolarização, ocorrida a partir dos anos 70, trouxe
ideais republicanos, e com eles saber ler e escrever se tornou aspecto imprescindível ao acesso
aos bens culturais escritos. Este imperativo da sociedade revela à escola uma realidade, que
ainda hoje, apresenta-se como um desafio para o sistema educacional.

No início da década 80, o olhar da alfabetização rompe com o conceito de escrita
como domínio da habilidade caligráfica e ortográfica, simultaneamente ao domínio da leitura,
considerada como atividade de decodificação, este é denominado por Mortatti (2000) como o
quarto momento dos encaminhamentos da alfabetização no Brasil.

Resultante de pesquisas de várias áreas de conhecimento, a atenção sobre a
construção do processo da aprendizagem passa a ser dada fundamentalmente ao sujeito
cognoscente. A  visão cristalizada de que o uso de um determinado método  ou de que a atividade
de leitura e escrita mecanizadas executadas no período da alfabetização asseguravam a
aprendizagem é desmistificada, trazendo novas abordagens teóricas-metodológicas.

Essa nova concepção apresenta-se como uma “revolução conceitual”, como de-
fine Soares (2001) e passa a nortear a proposta de alfabetização consolidada pelos Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCNs), e que por sua vez subsidia a concepção de alfabetização na
escola organizada em Ciclos.

Assim, a alfabetização é considerada condição sine qua non ao sujeito social de
um mundo globalizado que se instaura, e isso impõe novos modelos de pensar, sentir, querer, ler
e escrever, principalmente, na organização do trabalho pedagógico das professoras alfabetizadoras.
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A FORMAÇÃO DAS ALFABETIZADORAS NOS CICLOS DE FORMAÇÃO
HUMANA - DADOS PRELIMINARES

A implantação da escola organizada em Ciclos de Formação humana, é sustentada
por concepções teóricas construídas a partir de várias áreas de conhecimentos, já apontadas
anteriormente.  Observar-se desse modo, sua complexidade e, portanto, um desafio à professora
alfabetizadora.

Após a implantação dos ciclos na rede estadual, a única formação continuada
específica para as professoras alfabetizadoras, foi proporcionada pelo Ministério da Educação
em parceria com a Seduc, entre os anos de 2001 a 2002, denominado PROFA2 - Programa de
Formação de Professores Alfabetizadores. Porém, esta formação não visava uma reflexão ampla
do processo de ensino e aprendizagem da alfabetização numa perspectiva de escola organizada
em ciclos, já que a mesma ocorreu em nível nacional, se estendendo também às alfabetizadoras
que atuavam em escolas organizadas em série.

O PROFA apesar de não ter sido realizado no espaço da própria escola, possibilitou
aos professores participantes refletirem e reorganizarem o trabalho pedagógico em suas salas
de aula, como revelam as falas a seguir.

Participei do PROFA, é essa a única formação que eu me lembro, e
isso me ajudou muito também. Junto com os colegas de trabalho, a
troca de experiência, tudo isso ajuda muito. Busquei  ler, isso também
é importante. O que mais gostei no tocante  às formações que fiz foi o
PROFA. Isso me ajudou muito, foi uma bagagem boa, embora tenha
sido demorado, foi muito bom. Eu gostei da maneira como foi proposta
a alfabetização. Lá aprendemos alfabetizar, com textos diversos como
poesias, parlendas, vários tipos de textos. Eu ainda estava muito presa
na cartilha. Hoje não, embora ainda trabalhe com silabas, utilizo o
texto. Trabalho com atividades de procurar as silabas nos textos. Isso
pra mim foi mais significativo, trabalhar mostrando o alfabeto, as silaba.
Eu não tinha essa noção. E não podemos esquecer que precisamos
estar atento em perceber como o aluno está aprendendo. Nem no
curso de pedagogia, aprendemos isso.  (Patrícia33 Nomes fictícios,
acordo realizado entre pesquisadoras e pesquisadas.grifo nosso)

[...] gostei muito do PROFA, foi  a melhor formação até hoje!  Por que
além de você ter o material teórico, tinha que desenvolver as atividades
na prática. Você ia fazendo, e ela ali (professora-formadora) cobrando,
exigindo da gente o retorno da atividade desenvolvido na nossa sala
de aula. Acho que por ai que a gente aprendia. Não adianta você chegar
lá colocar uma apostila lê, lê e ficar por isso mesmo. Você volta pra
sala de aula e continua a mesma coisa. Você até cansa de ficar ali, eu
já fiz muitos desses cursos. Esses assim... não ajudam nada.Mas
sinto que ainda isso é muito pouco. (Judith) (grifo nosso)

O PROFA me permitiu refletir sobre minhas ações como professora
alfabetizadora. O suporte teórico junto aos momentos de reflexão em
grupo de trabalho. A possibilidade de realizar as tarefas propostas me
conduzia muitas vezes a ter que refazer os encaminhamentos da minha
sala de aula. Outra coisa ainda, quando via as colegas apresentarem
as atividades desenvolvidas em suas salas de aula, a partir das tarefas
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do PROFA, eu pensava, bem que eu poderia ter feito melhor do que
fiz! Eu refletia e  ai achava que poderia melhorar. Eu sempre tinha o
cuidado de observar como o aluno estava encaminhando sua
aprendizagem, e a partir daí realizar as orientações. (Elis)   (grifo nosso)

Estas narrativas revelam que a formação continuada das pesquisadas se restringem
ao PROFA, contudo, percebe-se o quanto para elas foi significativo e contribuiu para (re)pensarem
o conceito e o método de leitura e escrita, ou seja, o PROFA assegurou às alfabetizadoras a
reconceituação da alfabetização, e com isso foi possível utilizarem como proposta de ensino na
alfabetização novas formas de trabalho pedagógico, sejam com o uso de letras, sílabas ou textos.

Esta percepção a fizeram adotar não um único método  de ensino mais metodologias
mediada pela observação oferecendo condições de encaminhamentos de diferentes experiências
de leitura e escrita durante a aprendizagem. Com isso, foi garantido atividades diferenciadas como
propõe o ensino orientado pela  escola organizada em ciclos.

 Outro fato importante salientado pelas alfabetizadoras Judith e Elis  sobre a
formação  do PROFA foi de oportunizar a reflexão e ainda propor  atividades para serem
desenvolvidas nas sala de aula – locus de efetivo  trabalho das alfabetizadoras. Esse exercício
proposto pela formação possibilitou às alfabetizadoras atuarem em suas salas de aula de maneira
reflexiva e assim organizarem e reorganizarem atividades desafiadoras, pensadas a partir dos
aportes teóricos discutidos tomando como referência sua realidade. Assim, repensar sua prática,
ou seja, estar no coletivo, discutindo o sucesso ou não sobre a atividade realizada foi descrito
como momentos importantes neste espaço de formação.

É possível perceber na narrativa da professora Patrícia, que a formação
proporcionada pelo PROFA, permitiu entender que o processo de alfabetização poderia acontecer
a partir de textos diversos, e, não somente com uso do método silábico, como outrora ocorria.
Isso nos revela uma perspectiva de alfabetização pautada nos referencias teórico-metodológico
suscitados na perspectiva da sociolingüística e psicolingüística, referenciais adotados na
perspectiva da escola ciclada.

Para as outras duas professoras, o fato da formação possibilitar o suporte teórico-
metodológico culminando com a apresentação da transposição didática, permitiu avanços
significativos no trabalho pedagógico.

Estes dados preliminares nos revelam que a formação continuada do PROFA foi
relevante para as pesquisadas, o que possibilitou o repensar do conceito de alfabetização e
letramento conforme preconiza a atual perspectiva da leitura e escrita nos ciclos, todavia, as falas
também revelam o quanto é complexo mediar o processo de ensino e aprendizagem na
alfabetização, e isso é perceptível nas falas de Elis e Judith, ao pressentirem que o domínio de
técnicas e métodos não serem o suficiente para garantir o sucesso do trabalho na alfabetização.

Desse modo, considerando o breve esboço da implantação dos ciclos em Mato
Grosso, juntamente com a proposta de formação dos professores alfabetizadores, podemos inferir
que ainda é grande a carência de formação continuada uma vez que os desafios propostos
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mediante a amplitude do processo da alfabetização que abarca uma escola organização em
Ciclo.

É importante ressaltar que a dinâmica elaborada no Estado de Mato Grosso a partir
da escola organizada em ciclos, e o modo como vem sendo construída a perspectiva da
alfabetização, tecem uma rede privilegiada que pode garantir um processo de ensino e
aprendizagem de sucesso.

Contudo, faz se necessário para a garantia do ensino de qualidade o fortalecimento
de Políticas Públicas para a Alfabetização, que garanta condições de trabalho, tais como valorização
e formação dos profissionais da educação, recursos materiais, infra-estrutura física condizente e
digna para o atendimento dos alunos, recursos humanos capaz de contribuir com o professor
regente, parcerias entre os diversos sistemas (saúde, segurança, esporte, etc.), ou seja, um
olhar amplo e efetivo por parte do poder público para a educação como caminho para uma sociedade
que si diz democrática.
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1 Optamos pelo uso do gênero feminino, uma vez que todas as pesquisadas são mulheres.
2 PROFA - Programa de Formação de Professores Alfabetizadores, formulado pelo MEC, através da Secretaria de Educação
Fundamental, em parceria com as secretarias de educação estaduais e municipais, entre outras instituições. Carga horária de 180
horas, dezenvolvido pelas professoras pesquisadas entre os anos de 2001 e 2002.  Tinha o objetivo de desenvolver as competências
profissionais necessárias a todo professor que ensina a ler e escrever.
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INTRODUÇÃO

Este estudo busca fazer uma reflexão sobre o papel das práticas pedagógicas no
processo de formação inicial dos professores. Considera-se como práticas pedagógicas o conjunto
de 800 horas constituída pelas 400 horas de “prática como componente curricular” e pelas 400
horas de “estágio supervisionado”, que conforme normatizações do Conselho Nacional de
Educação do Brasil, deveriam estar contempladas no projeto pedagógico dos cursos de licenciatura
em todas as instituições de ensino superior do país.

O trabalho não tem o intuito de esgotar o tema, mas, de apontar alguns aspectos
que provoquem a discussão em torno da importância e da necessidade de se rever e ressignificar
a questão do estágio, da relação universidade e escola básica, da relação teoria-prática no processo
formativo dos professores.

Acreditamos que é preciso, em primeiro lugar, refletir sobre o papel do professor
nos dias de hoje, o sentido de sua tarefa em sala de aula, partindo da compreensão do papel da
escola pública no Brasil, para melhor compreender as questões relacionadas à formação do
profissional docente. Em seguida, busca-se refletir sobre uma nova concepção de formação de
professores e o papel do estágio dentro deste conceito e por fim, analisar como as recentes
normatizações da política educativa tratam dessa questão.

DE QUE PERSPECTIVA DE ESCOLA E DE PROFESSORES FALAMOS

Penso que sem compreender o papel da escola pública, não se consegue
compreender o verdadeiro papel do professor e, conseqüentemente, não se terá condições de
refletir as questões referentes à formação inicial dos docentes.

Nos últimos anos, o Brasil avançou significativamente no sentido de universalizar o
acesso de todas as crianças ao ensino fundamental obrigatório, promovendo o atendimento de
quase todas as crianças neste nível de ensino, embora a escola pública ainda não tenha conseguido
garantir o oferecimento de um ensino de qualidade para todos os alunos.

A ampliação quantitativa de vagas, embora se constitua num avanço democrático
relevante, não veio acompanhada de ações capazes de garantir a melhoria qualitativa do ensino
ministrado nessas escolas (LEITE e DI GIORGI, 2004).

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O SIGNIFICADO
DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO PROCESSO DE

FORMAÇÃO DOCENTE

LEITE, Yoshie Ussami Ferrari (FCT/UNESP)
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Como tornar a escola pública capaz de garantir a inclusão social de todas as
crianças, espaço de direito não somente dos professores, mas também dos alunos, filhos de
trabalhadores que adentraram essa escola?

Afirmamos em outro estudo (LEITE e DI GIORGI, 2004) que “uma escola pública
preocupada em realizar uma verdadeira inclusão social deve educar todas as crianças e os jovens
com qualidade, proporcionando-lhes uma consciência cidadã que lhes assegure condições para
enfrentar os desafios do mundo contemporâneo. Da mesma forma, será preciso, a partir da análise
e da valorização das práticas existentes, criar novas práticas no trabalho em sala de aula, na
elaboração do currículo, na gestão e no relacionamento entre a equipe escolar, alunos, pais e
comunidade. Temos, portanto, além de uma nova clientela, a necessidade de assumirmos novas
características organizacionais e pedagógicas frente às atuais demandas oriundas do processo
de desenvolvimento econômico, científico e tecnológico” (p. 136-137).

É neste contexto de complexidade das novas atribuições da escola que os
professores desenvolvem o seu trabalho e é a partir dessa perspectiva que são cobrados por toda
a sociedade. Muitas vezes são responsabilizados pelos fracassos e insucessos da escola e do
sistema de ensino, a partir de uma análise aligeirada, pontual e linear da situação educacional de
nosso país, sem considerar as fragilidades do sistema educacional em termos de condições de
trabalho do profissional docente e problemas referentes a sua formação inicial.

Justamente neste cenário apresentado que é preciso pensar o processo de
formação inicial dos professores, se queremos desejar uma escola realmente democrática e
exigente.

UMA NOVA CONCEPÇÃO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Vários estudos têm mostrado que os profissionais não estão sendo formados e

nem recebendo preparo suficiente no processo inicial de sua formação docente, para enfrentar a
nova realidade da escola pública e as demandas hoje existentes, como também para assumir as
novas atribuições que passam a ser cobradas desses docentes.

Para Tedesco (1998) a formação inicial do professor se apresenta de forma
insuficiente e aligeirada, não sendo capaz de suprir os desafios da formação docente diante do
novo contexto que exige dos profissionais uma série de capacidades e habilidades que não estavam
presentes nos cursos de formação.

Pimenta (1999, p. 16) afirma que as pesquisas já desenvolvidas em relação à a
formação inicial dos docentes,

[...] têm demonstrado que os cursos de formação, ao desenvolverem
um currículo formal com conteúdos e atividades de estágio distanciadas
da realidade das escolas, numa perspectiva burocrática e cartorial
que não dá conta de captar as contradições presentes na prática so-
cial de educar, pouco têm contribuído para gestar uma nova identidade
profissional.
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Os programas de ensino das diferentes disciplinas dos cursos estão, de um modo
geral, sendo trabalhadas de forma desarticulada das demandas encontradas nas escolas,
caracterizando-se por uma concepção burocrática, acrítica, baseadas no modelo da racionalidade
técnica.

Na verdade, os cursos de formação de professores devem possibilitar aos docentes,
antes de tudo, superar o modelo de racionalidade técnica para lhes assegurar a base reflexiva na
sua formação e atuação profissional como apontam Contreras (2002), Pimenta (2002), Libâneo
(2002), Ghedin (2002) e Giroux (1997).

O que significa isto? É preciso superar um modelo de formação que considera o
professor apenas como transmissor de conhecimentos, que se preocupe apenas com a formação
de atitudes de obediência, de passividade e de subordinação nos alunos, que trate os alunos
como assimiladores de conteúdos, a partir de simples práticas de adestramento que tomam
como mote as memorizações e repetições de conhecimentos que pouco tem a ver com a realidade
dos alunos.

Precisamos caminhar em outra direção. Inspirada em Contreras (2002) afirmo que
é necessário resgatar a base reflexiva da atuação profissional com o objetivo de entender a forma
em que realmente se abordam as situações problemáticas da prática. O professor precisa ter
mais condições de compreender o contexto social no qual ocorre o processo de ensino/
aprendizagem, contexto no qual se mesclam diferentes interesses e valores, bem como mais
clareza para examinar criticamente o processo da educação existente no país.

É preciso repensar a formação de professores a partir do contexto de seu trabalho,
não podendo considerar essa formação descolada ou distanciada da reflexão crítica acerca da
sua realidade. É preciso refletir sobre esta dimensão através de propostas curriculares, de atividades
que permitam a compreensão da dinâmica e das relações que ali se estabelecem.

Neste sentido, pensamos que é preciso considerar no processo formativo do
profissional docente, a questão do estágio como um elemento fundamental na formação profissional
e como um dos espaços privilegiados para a formação do docente na concepção do professor
crítico-reflexivo.

O ESTÁGIO NA FORMAÇÃO DOCENTE

Nos cursos de formação de professores brasileiros, o estágio deveria ser concebido
e desenvolvido como o momento de articular a teoria e a prática. No entanto, concordo com
Ghedin (2005) quando afirma que esse espaço ainda tem se mostrado insuficiente para que o
professor dê conta da complexidade dos problemas que ele precisa enfrentar no espaço escolar.

Ghedin (2005), assim como Pimenta e Lima (2004) ressaltam que o estágio que
tem sido desenvolvido nos cursos de formação de professores tem se caracterizado
fundamentalmente por uma cultura de cunho tecnicista. Segue um modelo técnico e científico,
baseado quase que exclusivamente ao nível da informação e tem como habilidade cognitiva básica
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a memória, a descrição dos dados e o relato da experiência como base do conhecimento.
Concordo com os autores quando afirmam que este procedimento, como base

para a formação de futuros professores, não é suficiente. Não dá conta da complexidade do
conhecimento que o professor precisa dominar para responder ás necessidades da sociedade
do presente. A ênfase na racionalidade técnica, que nega a dimensão política inerente a esfera de
atuação docente, tem contribuído para destituir os processos de formação de professores de
uma perspectiva crítico- reflexiva, necessária a uma educação emancipatória.

Segundo Pimenta e Lima (2004) essa concepção não valoriza a formação intelectual
do professor. Gera o conformismo e conserva hábitos, idéias, valores, comportamentos pessoais
e sociais, legitimados pela cultura dominante, uma vez que o estágio reduz-se à observação de
professores em aula, sem envolver uma análise crítica fundamentada teoricamente e legitimada
na realidade social em que o ensino se processa.

O estágio, nos moldes tradicionalmente assumidos nos cursos de formação de
professores, não tem permitido contribuir para análise crítica da prática docente em sala de aula,
e, não tem conseguido formar uma cultura ou atitude docente que consiga superar a cultura
escolar que ainda carrega vícios de uma perspectiva tecnicista e conservadora da educação.
Quando o novo professor chega à escola como profissional recém formado e/ou concursado, não
consegue instituir as práticas inovadoras na escola. Em parte, a falta de insistência do novo pro-
fessor pode decorrer pela falta de consistência epistemológica que lhe dê suporte para resistir e
enfrentar o modelo cultural que a escola assume como sua.

Para Ghedin (2005), o estágio deve tomar por base e como princípio formativo, “a
reflexão na ação e sobre a reflexão na ação”, onde o conhecimento faz parte da ação, numa
apropriação de teorias que possam oferecer uma perspectiva de análise e compreensão de
contextos históricos, sociais, culturais, éticos, políticos, estéticos, técnicos, organizacionais e
dos próprios sujeitos como profissionais, para apresentar novas propostas de transformação da
escola como espaço de construção da identidade profissional vinculada à produção do
conhecimento com autonomia do professor.

Propõe o autor que, na modalidade de estágio curricular o estagiário, juntamente
com o professor orientador, deverá buscar compreender o exercício da docência, os processos
de construção da identidade docente, a valorização e o desenvolvimento dos saberes dos
professores como sujeitos e intelectuais capazes de produzir conhecimento, de participar de
decisões e da gestão da escola e dos sistemas educativos. Através do estágio e da prática de
ensino, o futuro professor deverá desenvolver a docência, preparando-se para efetivar as práticas
de ser/estar professor, na dinâmica complexa da realidade da sala de aula.

O estágio deve oferecer ao aluno da licenciatura condições para que perceba que
o professor é um profissional, inserido em um determinado espaço e tempo histórico, capaz de
questionar e refletir sobre a sua prática, assim como sobre o contexto político e social no qual esta
se desenvolve.

Desta forma, teoria e prática passam a serem considerados elementos
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indissociáveis da atividade docente, uma vez que, para se refletir sobre seu trabalho, sobre sua
ação, sobre as condições sociais e históricas de sua prática, o professor precisa de referenciais
teóricos que possibilitem uma melhor compreensão e aperfeiçoamento de sua atividade educativa.

Nesta preocupação de articulação entre teoria e prática, Canário (2001) destaca
que a aproximação entre o espaço da escola de formação e os contextos reais de exercício
profissional precisa se basear em um novo relacionamento no qual as escolas sejam consideradas
espaços fundamentais de aprendizagem profissional e não como simples espaço de aplicação.
Para o autor, a aceitação desse pressuposto implica que o contacto estreito com os contextos de
trabalho esteja presente desde o início do curso de formação de professores e permaneça du-
rante o processo formativo, não ficando restrito apenas a uma etapa final do curso.

Enfim, é preciso considerar um processo formativo do professor onde o estágio
tenha por objetivos formar o docente, enquanto profissional reflexivo, capaz de compreender e
atuar na realidade educacional atual, propondo alternativas pedagógicas e partir de reflexões,
discussões  e  proposituras construídas a partir de mudanças epistemológicas oriundas da prática
do estágio realizado.

REGULAÇÕES SOBRE AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA FORMAÇÃO DE
PROFESSORES

A partir da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de
1996, novas políticas e novas legislações foram se regulamentando no âmbito do Governo Fed-
eral, através do Conselho Nacional de Educação, Essas novas regulamentações estão sendo
apresentadas como possibilidades de melhor responder à questão da formação inicial do profes-
sor, tentando superar os problemas já encontrados e apontados nas pesquisas acadêmicas e
nos problemas decorrentes do cotidiano da sala de aula. Buscam regularizar e finalizar uma
etapa de proposição para a reforma educacional no campo da formação de professores.

As diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da educação
básica, em nível superior, através de cursos de licenciatura, de graduação plena foram instituídos
pelo Parecer CNE/CP 09/2001 e Resolução CNE/CP 01/2002. Esses documentos apresentam
os princípios orientadores amplos, as diretrizes para uma política de formação de professores
que devem nortear a organização e a estruturação dos cursos de formação inicial. Incluem a
discussão de competências e de conhecimentos necessários para o desenvolvimento profissional,
a organização institucional da formação de professores e as diretrizes para a estruturação da
matriz curricular. Essas diretrizes deverão ser observadas em todos os cursos de formação
inicial de professores em nível superior, qualquer que seja o lócus institucional – universidade ou
instituto superior  de educação – área de conhecimento e/ou etapa da escolaridade básica. Enfim,
cabe a instituição, a construção do projeto pedagógico do curso, de modo a traduzi-lo em uma
proposta curricular inovadora e criativa.

O Parecer CNE 28/2001 e a Resolução CNE/CP 02/2002 definem a duração e a
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carga horária mínima que deve ter o curso de formação de professor. Indicam que o curso deve
ter o mínimo de 2.800 horas a serem desenvolvidas, no mínimo, em três anos letivos com 200
dias letivos cada ano. Definem também que deste total da carga horária mínima, 1.800 horas
devem ser reservadas para conteúdos curriculares de natureza acadêmico-científico-cultural; que
400 horas devem ser direcionadas á prática como componente curricular, vivenciada ao longo do
curso; e, 400 horas de estágio curricular supervisionado, a partir da segunda metade do curso,
além de contemplar 200 horas para outras formas de atividades acadêmico-científico-culturais.

Conforme a Resolução CNE/CP 01 de 2002, dentro da matriz curricular do curso
de formação de professores, a prática não poderá ficar reduzida a um espaço isolado, que a
restrinja apenas ao estágio, desarticulado do restante do curso. Deverá estar presente desde o
início do curso, e, permear toda a formação do professor, no interior de todas as disciplinas que
constituem os componentes curriculares de formação, e não somente nas disciplinas pedagógicas.
Portanto, essa prática deve transcender o próprio estágio, a sala de aula, e numa perspectiva
interdisciplinar, deve visar ao futuro professor, melhor compreensão do ambiente educacional e
do contexto escolar, concorrendo para “a formação da identidade do professor como educador”,
conforme o Parecer CNF/CP 28/2001.

Deve incluir diferentes atividades que propiciem ao futuro professor o conhecimento
da comunidade, as famílias e dos próprios alunos. Pode ainda envolver atividades junto aos órgãos
normativos e aos órgãos executivos dos sistemas estaduais e municipais do ensino como também,
junto a agências educacionais não escolares. Essas atividades que devem buscar a relação
entre a teoria e a realidade, exigem um movimento contínuo entre o saber e o fazer, na busca de
significados na gestão, administração e resolução de situações problemas próprios do ambiente
escolar.

O Parecer CNE/CP 28/2001, ao caracterizar a prática como componente curricu-
lar, sugere que ela deve ser planejada quando da elaboração do projeto pedagógico do curso.

O estágio curricular supervisionado, também segundo o Parecer CNE/CP 28/2001,
deve ser realizado a partir da segunda metade do curso, nas escolas de educação básica, e
avaliado conjuntamente pela escola formadora e a escola campo de estágio. Essa atividade deve
ser um momento de formação do profissional professor para aprender o ofício de ser professor,
no ambiente de atividade pedagógica em uma unidade de ensino. Deve oferecer ao futuro licenciado
um conhecimento da realidade da situação de trabalho e das necessidades do ambiente institucional
escolar.

Portanto, pode-se perceber que essas exigências formativas dos professores, tanto
no que se refere à prática como compromete curricular e o estágio supervisionado, podem
estabelecer uma nova concepção para a formação de professores, se puderem ser assumidas e
trabalhadas pelas instituições formadoras de novos professores, através dos cursos de licenciatura.

A presença e a organização dessa carga horária de 800 horas de prática pedagógica,
na junção das 400 horas de prática como componente curricular e 400 horas de estágio
supervisionado, deverá superar a forma que, tradicionalmente, vinha sendo realizado o estágio
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nos cursos de formação de professores. Na maioria das vezes, limitava-se a mera observação,
algumas poucas intervenções e elaboração do relatório final, sem a preocupação em discutir e
refletir sobre os problemas observados na sala de aula, não garantindo qualquer possibilidade de
formação profissional do docente, que seja mais crítica ou reflexiva, enfim, mais adequada ao
atendimento de realidade da sala de aula.

Uma boa e verdadeira universidade, além de oferecer a formação de professores
com identidade própria, não poderia ressignificar o papel dessa prática pedagógica a favor da
formação mais consistente do professor, de modo a melhor atender as demandas a ele impostas
no dia de hoje?

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Faz-se necessário repensar a formação do professor de acordo com a necessidade
social da escola pública, aberta ao novo, capaz de oferecer ao aluno caminhos para a busca de
respostas aos problemas que enfrenta no cotidiano. É necessário possibilitar ao futuro professor,
a construção de uma identidade profissional que corresponda às exigências da população envolvida
e as demandas atuais. É preciso investir numa formação que vincule teoria e prática desde o
início do curso, a partir da pesquisa e de uma efetiva inserção no interior da escola. É preciso
avançar nas reflexões e na produção de conhecimentos sobre os fundamentos epistemológicos
que assegure uma formação de professores frente aos desafios do contexto atual.

A reflexão crítica da prática docente seria um eixo e um caminho necessário para
superar a dicotomia entre o discurso e a realidade, entre a teoria e a prática.

Enfim, para se pensar, compreender e refletir sobre as questões relacionadas à
formação de professores, na direção de uma nova concepção de formação docente, diante da
compreensão do sentido e do papel da escola pública e das recentes normatizações da política
educativa, é decisivo que as agências formadoras:

- problematizem e analisem os princípios que norteiam os cursos de licenciatura.
- analisem a necessidade de construir projetos políticos pedagógicos específicos

que assegurem uma formação de professor com identidade profissional capaz de responder às
exigências e demandas dos dias atuais.

- preservem a qualidade dos cursos de formação de professores, mantendo uma
carga horária e duração necessários para uma boa formação.

- formalizem as relações entre universidade/instituições de ensino superior e a
escola pública a fim de possibilitar a real parceria na formação de novos professores.

- invistam numa formação de professores que vincule teoria e prática desde o início
do curso, a partir de pesquisa e de um efetivo estágio no interior da escola, que permitam a
reflexão e o confronto da teoria com a realidade encontrada.

- possibilitem que o estágio dos cursos de formação de professores passe a oferecer
aos futuros professores a compreensão da complexidade das práticas institucionais e das ações
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praticadas pelos profissionais na escola, como preparação para sua inserção profissional, tornando-
se um eixo articulador de todas as disciplinas, contribuindo desta forma para a análise crítica e
proposição de novas formas de exercer o magistério como afirma Pimenta e Lima (2004).

- criem no curso de formação de professores e na escola, espaços para que os
professores em formação possam, através do compartilhar experiências, refletir sobre as práticas
e vivenciar a teoria que está presente nas ações, investindo dessa forma, na formação do profes-
sor e na produção de uma outra cultura que busque consolidar uma escola de qualidade para
todos.

Enfim, que se conceba o estágio como campo de conhecimento indispensável
para a formação docente, buscando superar sua redução a uma atividade meramente prática, e
reconheça sua contribuição na construção das identidades, dos saberes e das posturas dos
futuros professores.
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  Após a implantação dos ciclos no ensino fundamental da rede pública da cidade
de São Paulo, em 1992, os professores se viram diante de um novo contexto de ensino e
aprendizagem. A flexibilização dos tempos e espaços escolares fez com que as equipes docentes
dessas escolas reavaliassem suas práticas e ampliassem a reflexão sobre a ação educativa.

Este estudo parte da realidade de uma escola de ensino fundamental municipal de
São Paulo e, através do uso da observação participante de um grupo de professores do 1º ciclo
no ano letivo de 2006, analisou-se aspectos relacionados ao trabalho inserido em uma estrutura
ciclada, destacando-se a formação inicial e continuada desses docentes.

Os ciclos são entendidos, de acordo com a caracterização feita por Barretto e
Mitrulis (2001), como períodos de escolarização que ultrapassam as séries anuais, organizados
em blocos, cuja duração pode atingir a totalidade de anos correspondentes a um determinado
nível de ensino. Dessa forma, eles representam uma tentativa de superar a fragmentação do
currículo decorrente do regime seriado durante o processo de escolarização. Assim “a ordenação
do tempo escolar se faz em torno de unidades maiores e mais flexíveis, de forma a favorecer o
trabalho com clientelas de diferentes procedências e estilos de aprendizagem, procurando
assegurar que o professor e a escola não percam de vista as exigências de educação postas
para o período” (Barretto e Mitrulis, 2001, p. 103)

Parece evidente que a introdução de mudanças tão incisivas no sistema público de
ensino deveriam ter impacto em novas perspectivas e, conseqüentemente, em transformações
no currículo dos cursos iniciais e na formação contínua destinada aos profissionais da educação.
No entanto, o que se observou é que os ciclos e todas as transformações acarretadas com sua
introdução ainda não ocupam o espaço devido e nem abrangem a todos os profissionais nos
programas de capacitação da prefeitura e nos cursos de formação inicial. Conhecendo a realidade
cotidiana de uma dessas escolas, percebe-se que a forma de se trabalhar dentro de uma estrutura
ciclada, ainda desperta dúvidas e incertezas entre os docentes. Esse descompasso tão marcado
entre teoria e prática parece ser um dos pontos centrais na análise da escola pública hoje e que
merece destaque nos cursos de formação.

Segundo Jacomini (2002), na ocasião da implantação do regime de ciclos na rede
pública municipal de São Paulo, os profissionais apresentavam diferentes visões sobre o tema, o
que pode explicar, em parte, as interpretações e ações construídas.

As políticas educacionais que propõem mudanças diretamente ligadas
à prática pedagógica, geralmente sofrem um descompasso muito
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grande no seu processo de implementação porque não se trata apenas
de compreender mas, principalmente, de mudar a prática, e isso não
ocorre de maneira uniforme. Embora incidindo sobre um conjunto de
profissionais que possuem aspectos comuns em sua atuação, há muita
diversidade em termos de formação e compromisso; por isso, o
entendimento e a incorporação se dão de forma muito diferenciada
(...) (Jacomini, 2002, p. 215)

E o que se esperava que fossem apenas problemas relacionados ao impacto inicial
da reforma em sua implantação, que se refletiria, a curto e médio prazo, em “ajustes” feitos pela
Secretaria Municipal de Educação (SME) dentro das escolas, parece ainda hoje não haver
encontrado respostas. Em seu discurso alguns professores ainda parecem estar convencidos de
que os ciclos foram um retrocesso no ensino e que eles vêm contribuindo somente para a
apresentação oficial dados estatísticos, sem melhorar a qualidade do ensino. O quadro do magistério
se renova e persistem visões negativas em torno do tema.

Para mim é uma enrolação. “Ah, tudo bem, o garotinho não entendeu,
vamos deixar pra lá! Quem sabe daqui uma semana ele acorda? Daqui
a pouco vai dar um ‘estalo’ na cabeça dele”. Eu acho que esses ciclos
não têm nada a ver. (Helena1, professora do 4º ano)

 A prefeitura de São Paulo passou por diferentes gestões desde a implantação dos
ciclos e cada uma delas apresentou a sua marca em relação ao trato com os professores e sua
formação. Quando da implantação dos ciclos, houve encontros para o seu debate. A criação de
diferentes jornadas e horários coletivos de trabalho docente foram ganhos para os professores.
Assim, as escolas garantiriam que grande parte de seus professores se reunisse algumas horas
na semana para desenvolver projetos que pudessem incidir positivamente na comunidade esco-
lar, além de capacitar-se para sua própria profissão. Esse horário coletivo é orientado pelo
coordenador pedagógico.

No entanto os horários se descaracterizaram quanto à intenção inicial. Poucas são
as escolas que conseguem fazer do horário coletivo um momento propício para a reflexão e
criação de ações.

Acho que a gente precisava ter mais oportunidades de cursos, de
congressos, para poder estar melhorando a cada dia. Mesmo aqui
dentro da escola. Os horários coletivos poderiam ser mais voltados
para melhorar o nosso trabalho. (Carla, professora do 3º ano)

Durante o período de pesquisa, participei do horário coletivo docente da escola e
pude perceber alguns aspectos relacionados ao seu funcionamento. Foram poucos os encontros
com temas específicos de formação. Textos distribuídos pela prefeitura sobre alfabetização, a
reprodução de dinâmicas aprendidas no curso de formação para coordenadores pedagógicos e
um vídeo, foram as atividades realizadas nesse período. Nenhum dos temas atendia uma
necessidade específica da escola.

Perdeu-se nesse contexto a razão do trabalho coletivo como espaço de criação,
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tomado pela grande quantidade de informações irrelevantes, textos descontextualizados e
preenchimentos de exigências burocráticas, acabando por não valorizar a interação docente em
si, o que, segundo Tardif (2002), é valioso para a formação de professores.

Pode-se chamar de saberes experienciais o conjunto de saberes
atualizados, adquiridos e necessários no âmbito docente e que não
provêm das instituições de formação nem dos currículos. Estes saberes
não se encontram sistematizados em doutrinas ou teorias. São saberes
práticos (e não da prática: eles não se superpõem à prática para
melhor conhecê-la, mas se integram a ela e dela são partes
constituintes enquanto prática docente) e formam um conjunto de
representações a partir das quais os professores interpretam,
compreendem e orientam sua profissão e sua prática cotidiana em
todas as suas dimensões. Eles constituem, por assim dizer, a cultura
docente em ação. (Tardif, p. 48, 2002)

Seria importante conciliar, dentro dos horários de formação, os saberes construídos
pelos docentes relacionando-os aos saberes oriundos das teorias pedagógicas que possam dar
subsídio para a reflexão mais profunda sobre suas práticas. Nesse sentido, o papel do coordenador
pedagógico é fundamental.

De forma geral, o corpo docente participante da pesquisa acredita no valor do
trabalho coletivo e usa os horários em grupo para a troca de experiências, informações e materiais.
No entanto, essa ação parte dos próprios docentes e não de uma orientação específica da escola.

(São compartilhados entre os colegas) Problemas da escola de um
modo geral, problemas de aprendizagem que você tem dentro da sua
sala de aula, troca de experiências. (Carla, professora do 3° ano)

A troca de material acontece quando a gente está em horário coletivo,
que é um grupo menor, quando um comenta com o outro o que está
fazendo, o que está trabalhando. Aí a gente consegue ter alguma
troca de material ou de atividades. Mas mesmo assim eu ainda acho
pouco. Porque eu acho que essa troca de experiências enriquece
muito o trabalho da gente. A gente ensina novas formas. Às vezes o
colega de trabalho consegue ter uma visão que você não conseguiu
ter ainda, então essa troca é muito importante para um estar ajudando
o outro. (Lívia, professora do 4º ano)

O que se nota é que a formação contínua realizada na escola ainda é falha.
Primeiramente porque os grupos de projeto coletivo se descaracterizam como espaço de formação
diante das obrigações burocráticas e dos temas de estudo desconectados da realidade propostos
para o grupo. Um segundo ponto é a fragmentação do trabalho coletivo que faz com que os
momentos de formação não atinjam todos os professores, dificultando o desenvolvimento de
uma reflexão mais próxima do contexto vivenciado pelos membros da escola, prejudicando a
criação de medidas para superar as dificuldades encontradas.

Outros meios de formação docente foram criados pela prefeitura de São Paulo
após a implantação dos ciclos. Segundo a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), os
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professores da educação básica deveriam ter até o ano de 2004 formação em nível superior.
Dessa forma, com a proximidade da data e as pressões externas que chegavam a afirmar que
professores concursados iriam perder seus cargos, muitos professores empenharam-se em dar
continuidade aos estudos. Durante o governo do PT (Partido dos Trabalhadores 2000-2004) a
prefeitura ofereceu aos professores da rede o PEC (Programa de Educação Continuada), que
consistia em curso de licenciatura em regime especial para professores da rede, promovido pela
USP (Universidade de São Paulo) e a PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo).
Contando com aulas presenciais, com o uso de tecnologias como vídeo-conferência, internet,
vídeos de aulas e o trabalho de professores orientadores, muitos docentes puderam, no período
de dois anos, concluir o curso de pedagogia, recebendo o diploma de uma das universidades
participantes. A professora Ester fez o PEC e pode ser exemplo de professores que reconhecem
atualmente a contribuição dos ciclos para o ensino como um todo, apesar das dificuldades.

Eu tinha uma revolta porque esses ciclos vieram de cima para baixo
para nós. Depois que eu comecei a fazer curso, deu para entender
melhor. Abriu mais a minha cabeça para entender melhor o porquê
dos ciclos. (Ester, professora do 3º ano)

Também na gestão PT, houve grande incentivo para que se promovessem eventos,
oficinas e cursos de diferentes áreas a fim de capacitar melhor o professor e garantir a qualidade
do ensino. É certo que muitas dessas iniciativas não contemplavam todos os professores, mas
comparando com outros governos, este teria mostrado mais empenho na formação docente. A
criação do Programa de Formação de Professores Alfabetizadores (Profa) pela Secretaria Mu-
nicipal de Educação (SME) aconteceu num momento importante, porque englobou grande número
de professores da rede, sem limite de participantes. O curso de dois anos conseguiu, de alguma
forma, trabalhar com as idéias de alfabetização, diagnóstico, novas metodologias e os diferentes
períodos de desenvolvimento da criança, envolvendo grande parte dos professores do ensino
fundamental. A idéia de se alfabetizar ao longo dos quatro anos do ciclo I reflete uma preocupação
maior com ações condizentes com a idéia dos ciclos. A proposta diferiu das formas habituais de
formação contínua, uma vez que foi de longa duração superando o caráter fragmentário que costuma
informar práticas dessa natureza.

Os cursos oferecidos pela prefeitura nem sempre conseguem atender a todos os
interessados pelo reduzido número de vagas. Também, muitas vezes, não há horários apropriados
e nem dispensa de ponto para a participação. A ênfase do governo petista era na alfabetização e
no letramento. Assim, os ciclos se perderam como ponto central de interesse e discussão. Os
professores costumam ser atraídos para esses cursos pela pontuação que recebem e que
possibilita, de acordo com uma tabela, a evolução funcional, que altera o seu padrão salarial. No
governo atual (PSDB) a ênfase foi menor em relação aos cursos e, na maioria dos casos, estes
não foram oferecidos dentro do horário de trabalho ou com dispensa de ponto.

São freqüentes as críticas ao desinteresse dos docentes pela capacitação e, em
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conseqüência disso, à vinculação dos cursos à pontuação ou à dispensa do ponto, como forma
de atraí-los para esses eventos. As críticas insinuam que os professores estariam mais
preocupados com o próprio salário ou em “ganhar o dia”, do que com a capacitação em si. Na
verdade, perante as condições salariais e de trabalho oferecidas aos professores do ensino público
atualmente, considerando a necessidade que têm alguns de acumular outros cargos e funções
para complementar a renda mensal, há necessidade de promover algum tipo de estímulo para
que esses profissionais disponham mais do seu tempo livre para a formação. Sem esse estímulo,
dificilmente a SME conseguirá que grande parte dos professores dedique mais do seu tempo,
dinheiro e esforços para incrementar sua atuação docente.

A formação oferecida fora das escolas ainda não contempla todos os profissionais.
Da mesma forma, os temas desses eventos não têm priorizado a discussão sobre os ciclos.
Ainda que este apareça como pano de fundo das práticas e teorias abordadas, nota-se pelo discurso
de muitos docentes a necessidade de aprofundar a discussão sobre as implicações da prática
pedagógica no regime ciclado.

Grande parte das professoras entrevistadas afirmou que em sua formação inicial
ou acadêmica, o tema dos ciclos não estava presente no currículo. Observamos que muito do
que é feito pelos docentes representa o resultado de teorias vistas na formação inicial e contínua
que têm relação com a prática observada no dia-a-dia.

(...) a prática pode ser vista como um processo de aprendizagem através
do qual os professores retraduzem sua formação e a adaptam à
profissão, eliminando o que lhes parece inultilmente abstrato ou sem
relação com a realidade vivida e conservando o que pode servir-lhes de
uma maneira ou de outra. A experiência provoca, assim, um efeito de
retomada crítica (retroalimentação) dos saberes adquiridos antes ou
fora da prática profissional. Ela filtra e seleciona os outros saberes,
permitindo assim aos professores reverem seus saberes retraduzidos
e submetidos ao processo de validação constituídos pela prática
cotidiana.” (Tardif, 2002 p.53)

Através da dinâmica vivenciada em sala de aula, os docentes têm buscado
implementar práticas coerentes com os princípios de valorização do contexto do aluno, o respeito
aos ritmos de aprendizagem e a adoção do trabalho diferenciado. Na área da alfabetização notam-
se os maiores avanços, com a difusão de metodologias e abordagens condizentes com o
desenvolvimento de cada aluno. São percebidos ainda grandes descompassos entre as propostas
de ensino em ciclos e sua transposição na prática. Para Perrenoud (2004) é necessária uma
formação específica para o trabalho nos ciclos, entretanto é no cotidiano que o professor constrói
suas competências:

É evidente que não se podem formar os professores para atuar em
ciclos “no papel”. Ninguém aprende a nadar em um livro. Certos
problemas surgirão a partir da experiência e demandarão, então, a
construção das competências correspondentes. (Perrenoud, 2004,
p.52)
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Durante as entrevistas e ao longo do ano letivo de 2006, foram observadas diferentes
posturas dos docentes em relação à formação oferecida pela prefeitura por meio de cursos e
eventos. No caso de Lívia, ela tem como prioridade a formação continuada e percebe-se em sua
fala o quanto isso tem alterado sua visão sobre os ciclos.

Acho que (tem contribuído) bastante. Primeiro para mudar a visão de
que o ciclo é furado. Porque a maioria dos comentários são de  que os
ciclos não servem para nada, que “onde já se viu o aluno passar sem
saber o conteúdo daquela série”. Mas modificou muito minha visão
em saber a importância que tem o ciclo no desenvolvimento de uma
criança. Eu acho muito importante o ciclo. Acho que ele respeita o
ritmo de cada aluno. Ele respeita a fase de alfabetização porque há a
criança que leva dois anos para se alfabetizar. Eu acho tudo isso
muito importante. Eu acho que a retenção nessa primeira fase escolar
do aluno, nesse primeiro ciclo é muito prejudicial para a auto-estima e
você não levar em consideração o que o aluno aprendeu, por menos
que tenha sido. Acho muito importante. Os cursos me ajudaram a
mudar a visão que eu tinha de que a seriação era melhor que o ciclo.
(Lívia, professora do 4º ano)

Em contrapartida, há o caso de Helena que se posiciona contra os ciclos. Helena
dificilmente participa de cursos de formação. Nota-se que sua postura diante das dificuldades
enfrentadas é, em muitos aspectos, semelhante à de suas colegas, mas ela demonstra em seu
discurso que não tem uma compreensão tão abrangente dos objetivos dos ciclos. Essa visão
pode estar relacionada ao pouco contato com cursos que abordem o tema. Segundo ela, na
prática, os ciclos “não andam”.

O interesse manifesto por Lívia de buscar cursos e dedicar parte do seu tempo
livre à formação, parte de motivações pessoais, que resultou um maior clareza sobre a relevância
do trabalho no regime ciclado para o processo ensino-aprendizagem. Essa possibilidade de
desenvolver uma reflexão sobre sua prática e as teorias que envolvem o conceito de ciclos não
deveria depender do interesse de parte dos professores, mas ser garantida pela SME, nos espaços
já existentes para formação. Helena tem feito alterações na prática, mas ainda não foi convencida
da importância do trabalho em ciclos. Possivelmente seu trabalho poderia ser mais bem realizado
se ela pudesse ter garantido o contato com diferentes teorias e reflexões sobre a validade do
regime ciclado.

Uma das contribuições mais importantes da adoção dos ciclos foi a inclusão dos
alunos que, não se adaptando ao regime seriado em razão de diferentes fatores, acabavam por
abandonar a escola. Se por um lado a ampliação do sistema escolar resultou na oportunidade de
os alunos efetivarem todo percurso escolar, representando um avanço, por outro lado, essa abertura
também requer enfrentar desafios, principalmente no que tange a educar alunos de diferentes
procedências sociais com dificuldades de aprendizagem.

 Sobre as reformas ocorridas em Portugal que visavam a inclusão desses alunos,
Esteve (1991) afirma:



Formação de professores para a educação básica

IX CONGRESSO ESTADUAL PAULISTA SOBRE FORMAÇÃO DE EDUCADORES - 2007
UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - PRO-REITORIA DE GRADUAÇÃO

56

A passagem de um sistema de ensino de elite para um sistema de
ensino de massas implica um aumento quantitativo de professores e
alunos, mas também o aparecimento de novos problemas qualitativos,
que exigem uma reflexão profunda. Ensinar hoje é diferente do que era
há vinte anos. Fundamentalmente porque não tem a mesma dificuldade
trabalhar com um grupo de crianças de um país com os cem por
cento de problemas sociais que essas crianças levam consigo. Daí o
desencanto que atinge muitos professores, que não souberam redefinir
o seu papel perante esta nova situação (Esteve, 1991, p. 96)

Problematizar esse contexto e buscar soluções parece ser o melhor caminho para
o ensino em ciclos, no entanto, poucas são as oportunidades de formação inicial e contínua da
prefeitura de São Paulo que encaram essa questão. Pensar a formação docente como um processo
contínuo e evolutivo pode ser um dos meios de fazer da prática de ensino um constante processo
de reflexão e desenvolvimento do trabalho profissional.
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Este texto apresenta uma breve discussão a respeito do trabalho pedagógico
desenvolvido por cinco professoras com crianças de seis anos em cinco turmas de pré-escola no
ano de 2004, em um município do Estado da Bahia.

Os dados aqui apresentados foram coletados por meio da  observação sistemática
mista que, segundo Ludke e André (1986), ocupa um lugar privilegiado nas novas abordagens de
pesquisa educacional. Usada como principal método de investigação, ou associada a outras
técnicas de coleta, a observação sistemática possibilita um contato pessoal e estreito do
pesquisador com a problemática pesquisada  (p.26).

As observações das aulas ocorreram no período de março a junho, em sete sessões
em cada sala de aula, em dois períodos letivos semanais para cada instituição. Acompanhou-se
o educador infantil em todas as atividades em classe e extra classe, nos dias de observação.

Para objetivar as observações e facilitar o seu registro, foram utilizadas algumas
categorias que segundo as professoras são anunciadoras de uma prática pedagógica
construtivista. Neste trabalho utilizar-se-á a concepção do erro revelada nas atividades de leitura
e a escrita. Os dados coletados foram registrados em uma check list, um sistema de registro
cursivo complementar que fornecesse o contexto e a freqüência das ações dos professores e
alunos no cotidiano do trabalho pedagógico. Objetivando a sistematização dos dados coletados
durante esse período, organizou-se essa check list utilizando categorias que traduziam uma prática
pedagógica na perspectiva construtivista.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Segundo Macedo (1994), o erro no contexto escolar pode ser analisado de dois
modos: um formal ou do “adulto” e um natural ou da “criança”. O erro em oposição ao acerto só
pode ser visto no nível formal. Esse nível pode ser visto em pelo menos dois momentos da ação
pedagógica do professor.

No primeiro momento, por meio do compromisso do professor com a verdade
científica. Por exemplo, tratando-se de um professor de matemática, seu compromisso será com
a verdade das matemáticas; se o professor é de português, estará comprometido com tudo aquilo
que a lingüística, e a semiótica consideram como verdadeiro e a gramática considera como certo
ou errado. Tal professor, então, estará comprometido com a divulgação daquilo que é julgado
correto. Mas se confrontará o tempo todo com o erro que a criança faz, que nós fazemos. Ora,

A PROFESSORA,  A CRIANÇA E
O TRABALHO PEDAGÓGICO

GONÇALVES, Alba Lúcia  (UESC)
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ensinar o verdadeiro, o certo, é um compromisso social, político e pedagógico do professor. Tanto
assim que, quando ele supõe não estar ensinando o certo, sente-se mal.

De um lado, encontra-se esse aspecto do nível formal do erro e por outro lado o
problema da avaliação, reduzida à sua fase terminal. Convive-se  ainda hoje com um sistema
educacional que se baseia em uma avaliação do desempenho escolar da criança por meio da
atribuição de notas ou conceitos; que aprova ou reprova, baseando-se sempre na quantidade de
erro ou acerto.

Para Macedo (1994), o compromisso educacional dos professores circula por três
exigências: uma científica em que se pede ao professor que esteja comprometido com a área,
com o conteúdo escolar que está sendo ensinado; outra psicológica, em que se pede que o
professor tenha em conta as características psicológicas da criança, seu nível de desenvolvimento,
suas dificuldades emocionais, sua condição social; e a terceira, em que se pede que o professor
transmita os conhecimentos de uma forma metodologicamente correta.

Para Rosso (1996), o erro visto sob o ponto de vista da construção do conhecimento
e das operações mentais passa a ser importante não por si mesmo, mas pela atenção que é
dispensada ao aluno na construção dos conhecimentos e na compreensão do funcionamento e
suas estruturas mentais. Sua análise permite ao professor valorizar o processo mental subjacente
às respostas dadas e não apenas a resposta como um produto que se encerra em si mesmo. A
análise dos processos de pensamento utilizados pela criança nos leva a verificar que há alguma
coisa positiva no seu “erro”. Existe uma construção lógica, e não apenas os seus supostos defeitos.
A correta análise do erro pode ser um caminho rico e valioso para uma aproximação real da
criança, para a descoberta da fertilidade de seu pensamento, da sua criatividade, da sua lógica,
dos mecanismos e dos processos que utiliza para chegar a determinadas respostas, dos caminhos
de construção de seu pensamento.

Um outro momento de confronto do professor com o erro está presente na
sistemática  de avaliação utilizada pelo sistema educacional, em que o erro tem sido visto como
algo indesejável, que evidencia sempre o fracasso tanto do aluno como do professor.

Rosso (1996) chama a atenção para o fato de que a valorização e a atenção
exclusivas dadas às respostas tidas como corretas que os alunos são convocados a dar em sala
de aula, sem a preocupação de como chegaram a tais resultados, inibem a possibilidade de
ousadia e de aventura em direção ao desconhecido; fazem com que participem e respondam
somente quando possuem as respostas esperadas, ou seja, os alunos somente responderão
quando tiverem certeza de que vão acertar.

Da teoria piagetiana pode-se abstrair que, para corrigir o erro, cabe ao professor
buscar sempre uma atuação indireta, propondo questões e problemas desafiadores ou
desequilibradores a serem resolvidos e refletidos pelos alunos. Para Piaget, o erro é um momento
pedagógico ímpar, e, tal momento deve ser utilizado pelo professor para gerar desequilibrações
por meio de contraprovas que desafiam e estimulam a alimentação dos esquemas cognitivos e
dos processos de raciocínio que o aluno está acostumado a executar, para que assim eles possam
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dar conta de novas alternativas/hipóteses.
Na concepção de Vygotsky, o erro não pode ser identificado como falha, mas como

indício de acerto, como pista para a intervenção pedagógica, como anúncios, revelações do
processo de criação que a criança está vivendo, como confirmação ou negação de hipóteses e,
conseqüentemente, de construção de conhecimento. Compreender a produção das crianças como
possibilidade e não apenas como produto, como síntese de um movimento que estão realizando
na construção de novos conhecimentos, cria no espaço da sala de aula um clima de confiança na
capacidade e potencialidade de cada um.

O conhecimento, entendido como processo, como permanente movimento, como
confronto de diferentes pontos de vista, como construção, rompe a dicotomia saber versus não-
saber. Não existe mais aquele que “sabe tudo”, já que conhecimento é um movimento permanente
e ninguém chega ao fim. Não existe tampouco o “não-saber”, pois não existe ninguém que nada
saiba. Nesta concepção, passa-se a trabalhar num horizonte do “ainda-não-sabe”. O “ainda-não-
sabe” não é a negação do saber da criança, ela sabe muitas coisas, embora ainda não saiba
outras. O “ainda-não-sabe” é o ontem do saber que revela um novo “ainda-não-saber”, o amanhã
do saber.

o conceito de zona de desenvolvimento proximal apresentadoporde Vygotsky nos
ajuda a compreender a importância do erro no processo de aprendizagem. Saímos dos limites do
nível de desenvolvimento real (manifesto na ação), que caracteriza o conhecimento vencido, para
o nível de desenvolvimento potencial (determinado através da solução de problemas, sob a
orientação de um adulto ou em elaboração com os demais parceiros) e o que o caracteriza
prospectivamente. A zona do desenvolvimento proximal, que incorporada como princípio
pedagógico, define as funções que estão em processo de desenvolvimento. Nesse sentido, aquilo
que uma criança pode fazer com assistência, hoje, será capaz de fazer sozinha amanhã.

  OS RESULTADOS DA PESQUISA

Nesta pesquisa quando se trabalhou com a categoria sobre a concepção das
professoras acerca do erro e como este tem sido trabalhado na pré-escola, buscou-se identificar
situações em que tanto as crianças como as professoras defrontam-se com o erro, bem como
identificar tipos de intervenções que são feitas pelas professoras. O que se pretendia era entender,
a partir do enfrentamento do erro, a concepção de conhecimento que realmente norteava a prática
pedagógica de cada professora.

      Poucas foram as situações em que as crianças e as professoras se
defrontavam com o erro, o que pode indicar a existência de uma prática pedagógica diretiva, que
impossibilita às crianças um contato mais próximo com situações de ensino e aprendizagem em
que elas precisem refletir sobre seu posicionamento e assim tomarem uma decisão em relação
ao erro.

Durante as observações, constatou-se que tanto as atividades de  escrita como as
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de matemática são bastante repetitivas, não existindo nenhuma diferença entre as respostas
esperadas como certas. Diante dessa realidade as crianças precisam apenas memorizar o pedido
em um dos exercícios e repetir nos outros, pois as atividades propostas pelas professoras apenas
exigiam isso.

Nas atividades, os enunciados são os mesmos. As crianças devem apenas substituir
as vogais utilizadas nas combinações e mais nada. Esse tipo de atividade dá à professora a falsa
crença de que as crianças não erram porque estão aprendendo a ler e a interpretar um enunciado.
Ela não percebe que esse tipo de atividade é mecânica e fácil de ser memorizada e que em
nenhum momento possibilita às crianças pensar, elaborar hipóteses e escolher, entre várias
alternativas, aquelas que traduzem seu estágio de aprendizagem da leitura e da escrita.

Uma outra situação observada em todas as salas de aula foi o fato da professora,
antes de entregar as atividades para as crianças fazerem, elas, as professoras respondem as
referidas atividades no quadro giz, deixando-as lá para que as crianças apenas copiem. Isso é
indicativo para o fato de se ter na pré-escola uma convivência mínima com situações de erro.

Como se não bastassem as poucas situações que envolvem o confronto da criança
com o erro, quando isso ocorre a professora insiste numa resposta padronizada, quase sempre
não se preocupando com o que essa situação traduz em relação à construção do conhecimento
da criança. As situações descritas abaixo evidenciam a relação que tem predominado na prática
docente das professoras em relação ao erro.

A CONVIVÊNCIAS COM O “ERRO”

A professora expõe os crachás sobre a mesa e pede que as crianças identifiquem
o seu nome, quando erram, ou ela  diz, de imediato, o nome que está escrito ou pergunta para a
turma que nome é aquele. A professora, ao não questionar a criança para saber por que motivo ela
escolheu aquele crachá, por que ela acha que aquele é o seu nome, perde a oportunidade de
saber quais são as possíveis hipóteses da criança em relação à escrita de seu nome e assim
poder planejar intervenções que possam ser significativas para o aprendizado da leitura e da
escrita.

Uma outra situação observada foi o trabalho desenvolvido por outra  professora, ela
vai mostrando o crachá como nome da criança e o seu  dono vai se identificando; existem
momentos em que ela mostra o crachá com um nome e a criança lê outro. A professora então
intervém da seguinte maneira;

- Olhe bem para este nome, sua primeira letra é M, (ela mostra o nome MARCELO).
- O nome RAFAEL começa com R. Logo, este nome não pode ser RAFAEL, pois

começa com M e não com R.
- Este nome é MARCELO.
Nessa situação presenciada, percebe-se um certo esforço da professora no sentido

de estabelecer um questionamento com a criança, para que ela possa refletir sobre suas hipóteses
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em relação à leitura das palavras observando a primeira letra, mas por ter uma prática tão
comprometida com o certo, a professora acaba por abrir mão do diálogo com essa criança, e
acaba estabelecendo um monólogo, para justificar por que o nome era MARCELO e não RAFAEL.

Percebe-se que a real preocupação das professoras é corrigir o erro, pois sendo
ele considerado como oposição ao acerto não pode ser fixado pela criança. Outra postura presente
na prática pedagógica da professora é a que considera o erro de forma natural ou “próprio da
criança”. Nessa perspectiva, não há o enfrentamento do erro, pois sendo considerado natural, a
professora o aceita sem nenhuma reflexão. A criança faz a atividade e a professora apenas olha e
diz que está ótimo, certo e guarda. Nessa perspectiva, existe um reducionismo pedagógico e tudo
acaba sendo considerado como certo. Isso fica evidenciado na intervenção feita por uma das
professoras pesquisada.

Durante uma das aulas, as crianças zombam de Lisa por ela não estar conseguindo
fazer a atividade. A professora percebe, aproxima-se da menina e fala que Lisa vai primeiro pintar
as gravuras da atividade e que depois ela (professora) fará a atividade junto com a menina. Quando
Lisa termina de pintar as gravuras, a professora vem trabalhar com ela, apaga toda escrita da
menina e vai mostrando com o dedo como deveria ser feito o trabalho. Quando a professora a
deixou para terminar a atividade sozinha, ela não conseguiu fazer do jeito que a professora queria
e acabou fazendo do seu jeito, a professora então se aproximou dela, recolheu a atividade e disse
que estava ótimo e guardou. A criança não havia concluído a atividade.

A situação descrita acima aponta para o fato de a professora perceber o que estava
acontecendo na sala e ter-se aproximado de Lisa para, de certa forma, protegê-la, mostrando
estar atenta a tudo o que ocorre na sala de aula.

Deixando a menina fazer primeiro uma atividade que ela era capaz de fazer sozinha,
a professora resgata um pouco da auto-estima da criança. Porém, apagando toda a sua escrita e
ir apontando com o dedo como deveria ser feito o trabalho, elimina a possibilidade de reflexão,
com Lisa, sobre como ela estava fazendo a tarefa. O que se percebe nessa atitude da professora
é a necessidade de urgentemente “eliminar” o erro, parecendo que, nesse momento, a professora
esquece como esse tipo de intervenção pode representar um desrespeito pelo trabalho de Lisa.
Ao apontar com o dedo como deve ser feita a atividade, insistindo assim numa resposta
padronizada, cabe a Lisa apenas reproduzir, na sua atividade, aquilo que é definido pela professora
como certo.

Ao retornar para Lisa, percebendo que ela não está conseguindo fazer o trabalho
conforme determinado, a professora recolhe a tarefa e diz que está bom e a guarda. Nesse caso,
embora a professora tenha insistido numa resposta padronizada (correta), ao perceber que Lisa
não conseguia, ela desiste e aceita o “errado” como se fosse certo.

Percebe-se, nessa situação, de um lado, que a professora, embora imbuída de
boa vontade, está tão comprometida com a verdade presente naquela atividade de escrita que,
mesmo querendo ajudar Lisa, não consegue, pois para ela só existem duas atitudes em relação
ao erro: ou apaga-o e conserta tudo ou faz de conta que o errado está certo e assim ela encerra
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a atividade e perde a oportunidade de trabalhar o erro dentro da perspectiva que Vygotsky (1989)
propõe  com o conceito de zona de desenvolvimento proximal.

Por outro lado, a professora, ao desistir de corrigir o erro de Lisa, pode estar imbuída
do sentimento contraditório apontado por Ariès (1979), que atribui à criança a ingenuidade e a
inocência e, ao mesmo tempo, a imperfeição e a incompletude.

Durante as observações, foi possível constatar a existência, em apenas uma das
cinco professoras, de uma certa preocupação em trabalhar o erro compreendendo-o na perspectiva
construtivista, identificando esse erro não como falha, como indícios de acerto, pistas para a
intervenção pedagógica, anúncios, revelações do processo que a criança está vivendo de criação,
confirmação ou negação de hipótese e, conseqüentemente de construção de conhecimento.
Percebe-se, no exemplo abaixo, alguma preocupação da professora em trabalhar nessa
perspectiva.

Uma outra situação presenciada durante as observações foi uma em que a
professora desenha um navio no quadro e escreve a palavra NAVIO, usando, para cada sílaba,
uma cor diferente de giz, e depois pergunta:

- Qual a primeira letra da palavra navio?
As crianças respondem: N.
A professora pergunta. Qual a família do NA?
 As crianças respondem: NA, NE, NI, NO, NU.
A professora responde com as crianças e, depois, pede que elas olhem o nome da

escola e descubram se tem a família do NA – NE – NI – NO - NU. As crianças identificam o NI em
Comunitária e o NO em Pé no Chão. A professora escolhe uma criança (Mayala), dá-lhe uma
régua e pede que ela venha mostrar os pedaços NI e NO no nome da escola. Depois a professora
escreve no quadro NA NE NI NO NU. A professora chama alguns alunos. Ela vai dizendo a sílaba
e a criança vai mostrando onde está.

A professora pede que as crianças pesquisem nos crachás, que estão expostos,
nomes que tenham NA, NE, NI, NO, NU, ao que uma menina mostra Verônica. A professora diz
que ela acertou, escreve a palavra no quadro e pede que a menina identifique qual é o pedaço da
família do NA. A menina aponta o NI e a professora pergunta para o resto da turma qual é esse
pedaço e as crianças respondem, em coro, que é NI.

A professora pede a outro garoto para continuar a pesquisa e ele mostra o crachá
com o nome Hudson. A professora pergunta para ele qual é o pedaço da família do NA e ele mostra
o “ON”. A professora pergunta que pedaço é esse e o menino fala NO, ela então pede que ele
mostre o NO escrito no quadro, ele mostra, ela então escreve a palavra Hudson e circula o ON,
pede que ele compare o ON com o NO e veja o que é diferente; a criança olha e depois a professora
aponta o ON e pergunta:

- Nesse pedaço, qual a letra que vem primeiro?
- O “O”, responde a criança.
A professora aponta o NO e pergunta:
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- Nesse  pedaço, qual a letra que vem primeiro?
- O “N”, responde a criança.
A professora explica que quando vem primeiro a letra “O” já é uma outra família –

AN, EN, IN, ON e UN e quando a primeira letra for o N é a família do NA, NE, NI, NO, NU (em
nenhum momento a professora disse que ele errou).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Compreender a produção das crianças como possibilidade e não apenas como
produto, como síntese de um movimento que estão realizando na construção de novos
conhecimentos, cria no espaço da sala de aula um clima de confiança na capacidade e
potencialidade de cada um.

Tal postura no entanto só é possível quando o conhecimento é entendido como
processo, como permanente movimento, como confronto de diferentes pontos de vista, como
construção, rompe com a dicotomia saber versus não saber. Não existe mais aquele que “sabe
tudo”, já que conhecimento é um movimento permanente e ninguém chega ao fim. Não existe
tampouco o “não-saber”, pois não existe ninguém que nada saiba. Nesta concepção, passa-se a
trabalhar num horizonte do “ainda não sabe”.

Percebe-se, em todas as salas observadas, a total ausência de práticas pedagógicas
intencionais, que proporcionem às crianças situações problematizadoras de modo que elas
sentissem necessidade de formular hipóteses, testá-las e reformulá-las, situações essas que
possibilitariam a essas professoras buscarem entender o desenvolvimento cognitivo dessas
crianças para fazerem mediações mais significativas.

A relação professor/aluno, observada neste estudo, a professora se coloca e é
colocada na posição daquela que possui o conhecimento e tem a tarefa de “transmiti-lo” aos
alunos. A relação tende a ser unilateral e linear. O que a professora diz prevalece e se impõe,
monopolizando o espaço da sala de aula.

A professora é levada a reproduzir  com seus alunos, a forma pela qual ela vem
sendo submetida ao longo dos anos:  reduzida a não “pensar” e apenas a “executar” tarefas.
Existem sempre os que pensam por ela: o supervisor, o coordenador pedagógico, o diretor, os
técnicos de secretarias de educação e tantos outros.

A professora que não pensa e não cria não reconhece suas crianças como sujeitos
e sujeitos produtores de conhecimento. A história de vida de cada criança, o modo peculiar de ler
o mundo que a circunda, os conhecimentos que trazem para a escola não são levados em conta.
Possuindo uma visão fragmentada do conhecimento e da realidade, a professora age do mesmo
modo com os seus alunos, executando atividades fragmentadas, isoladas e, conseqüentemente,
sem sentido para as crianças. A ênfase é dada apenas à forma, rompendo a unidade dialética
entre conteúdo e forma. A preocupação é com a melhor forma de ensinar, não com o sentido que
possa ter para a criança o que está sendo ensinado. Esquece-se, a professora, de que ninguém
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aprende o que não  faz sentido para ela.
É relevante trabalhar a formação inicial e a continuada no sentido de formar

professoras para que elas realmente se envolvam neste processo de mudança, redimensionando
seu fazer cotidiano. Desta forma, à medida que tomam consciência de seu papel como sujeitos
desse processo sócio-histórico tornam-se, verdadeiramente, autores dessa práxis, abandonando
as práticas anacrônicas vigentes, em busca de uma proposta que consolide sua trajetória, enquanto
agentes de mudanças passando a compreender, em seu significado mais amplo, a importância
dos processos de construção e reconstrução do conhecimento.

Neste sentido o professor deve apropriar-se deste referencial teórico, que estará a
serviço de uma reflexão sobre sua prática cotidiana, instigando-o a compreender o processo e
não apenas buscar o produto, alimentando suas incertezas e dúvidas, tornando assim seu fazer
pedagógico mais rico e desafiador.
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A relação entre Educação e Psicologia data do reconhecimento dessa última
enquanto ciência, no século XIX. Desde então essas duas áreas do conhecimento humano
estabelecem diálogos íntimos, que ganham contornos diferentes de acordo com o contexto no
qual se desenrolam.

Na área da Educação Infantil o contrato inicial estabelecido com a Psicologia pregava
a definição de normas de comportamento, o estabelecimento de parâmetros de classificação e
as condições de normalidade relacionadas ao desenvolvimento humano, elegendo a Psicologia
como uma área “dona de um saber” específico imprescindível à Educação. Essa Psicologia inicial,
de cunho inatista, trazia uma visão naturalizante, individualista e elitista de homem.

Ao focar as diferenças individuais e estabelecer os parâmetros de normalidade, a
Psicologia estabeleceu uma parceria ideológica com a Educação ao reforçar a idéia de um indivíduo
isolado do meio social, a-histórico e dotados de características naturais próprias da sua espécie.

Alguns momentos históricos da relação Psicologia-Educação podem ser facilmente
detectados. Um primeiro momento revelou uma relação que propunha um olhar diagnóstico para
o aluno. Foi o primado da psicologia das diferenças individuais, pautada na visão inatista de
desenvolvimento e aprendizagem. Na escola os testes psicométricos (Q.I.) revelavam gênios,
medíocres e incapazes profetizando o futuro escolar das crianças. Tal futuro se auto-realizava a
partir das crenças suscitadas pelos números obtidos nos testes e aceitos pela escola como
sentenças de sucesso ou fracasso. A Psicologia apoiava a escola na culpabilização do aluno pelo
não-aprender e as questões institucionais não eram discutidas e nem, ao menos, tocadas.

Um segundo momento caracterizou-se pelo olhar diagnóstico para a família e para
as diferenças de classes sociais. A teoria da “carência cultural” ganhou espaço na escola,
culpabilizando a condição social das crianças e suas famílias pelo seu fracasso escolar. Segundo
Carraher, Carraher e Schliemann (2001), “os estudiosos da chamada “privação cultural” ou dos
“indivíduos marginalizados” apontam a existência das mais variadas deficiências entre crianças
de ambientes desfavorecidos, deficiências estas que são tanto de natureza cognitiva como de
ordem afetiva e social.” (p.23). A psicologia pautava-se na visão ambientalista de desenvolvimento
e aprendizagem, defendendo a idéia de que o ser humano nasce como uma “folha em branco”
que será impressa graças às pressões do meio.

O momento seguinte, após a década de 70, revelou uma Psicologia crítica que
buscava realizar um olhar diagnóstico para a sociedade e as instituições escolares. Houve forte
influência das teorias crítico-reprodutivistas (Althusser, Bourdieu e outros) que entendiam a escola
como um “aparelho” ideológico do Estado, reproduzindo a desigualdade de classes e mantendo

A PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO E A MATEMÁTICA
NA FORMAÇÃO DO EDUCADOR INFANTIL
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os membros de classes inferiores nos patamares educacionais mais baixos. A atuação psicológica
estava vinculada à psicologia institucional, atuando na crítica à produção escolar.

Atualmente a Psicologia busca um diálogo com a Educação tentando fazer parte
de seu cotidiano, para que possa entender seu funcionamento olhado de dentro. A Psicologia não
pretende colocar-se como a ciência que determina o que é normal ou patológico e que define
critérios de avaliação do desenvolvimento infantil. Construir objetos de pesquisa com a Educação
(e não para a Educação) e entender o contexto educativo como um microssistema social é o que
deve buscar a Psicologia em sua relação com a Educação.

Na Educação Infantil a parceria propõe esforços no sentido de alcançar o objetivo
dessa modalidade de ensino que é o desenvolvimento integral da criança num ambiente
socializador, considerando a infância em suas especificidades.

O desenvolvimento da Psicologia da Educação propiciou o surgimento de áreas
interdisciplinares que enfocam os processos de aprendizagem de conteúdos escolares específicos,
como a Psicologia da Educação Matemática – PEM. O Grupo Internacional da Psicologia da
Educação Matemática surgiu em 1976 durante o terceiro Congresso Internacional de Educação
Matemática – ICME - realizado na Alemanha. O Grupo começou a se estruturar em 1969 no I
Congresso de Educação Matemática realizado na França, mas foi em 1976 que o Grupo começou
a se constituir como grupo independente do ICME. No Brasil, o Grupo foi inserido nos Grupos de
Trabalho da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia – ANPEPP em
1996, sob a coordenação da professora Márcia Brito. Segundo Brito (2001) a PEM é uma área que
envolve a Psicologia, a Matemática e a Educação. Segundo essa autora “O Objetivo é estudar o
ensino e a aprendizagem da Matemática, bem como os outros fatores cognitivos e afetivos
relacionados a essa disciplina” (p. 52).

Segundo Brito (2001),

Nos cursos de formação de professores de Matemática (incluindo aqui
os cursos que formam professores das séries iniciais da escola
elementar), a disciplina psicologia educacional deveria abandonar o
caráter geral que tem assumido e tratar de forma fecunda o
desenvolvimento do pensamento matemático, a aprendizagem dos
conteúdos da matemática e as formas mais eficazes de ensinar esta
disciplina, levando a um aumento das atitudes positivas com relação
á Matemática e às demais ciências exatas e tecnológicas.  (p. 64)

As pesquisas na área da PEM têm aumentado a cada ano e os temas investigados
são os mais variados: afetividade em relação à Matemática, processos cognitivos relacionados á
tarefa de resolução de problemas, desenvolvimento do pensamento geométrico, formação de
conceitos matemáticos, desenvolvimento de habilidades matemáticas entre outros. Essas
pesquisas podem fornecer informações importantes a serem consideradas no processo de ensino
e aprendizagem da Matemática nos diferentes níveis de escolaridade.

Em relação à Educação infantil, percebe-se que o estudo dos temas listados acima,



Formação de professores para a educação básica

IX CONGRESSO ESTADUAL PAULISTA SOBRE FORMAÇÃO DE EDUCADORES - 2007
UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - PRO-REITORIA DE GRADUAÇÃO

67

constantes em pesquisas da PEM, pode auxiliar os professores na compreensão de muitos aspectos
relacionados á aprendizagem da Matemática, como por exemplo: como se dá a construção do
número pela criança? Como desenvolver atitudes positivas em relação à Matemática? Como
desenvolver ações didáticas visando a aprendizagem significativa das operações aritméticas,
das noções de espaço e forma, grandezas e medidas? Como desenvolver a alfabetização
matemática de forma a conduzir a criança ao desenvolvimento da cidadania? Assim, a Psicologia
da Educação Matemática articulada à Psicologia da Educação, tradicionalmente trabalhada em
cursos de formação de professores, pode contribuir para melhorar/transformar o ensino de
Matemática que, atualmente, tem se caracterizado pela memorização arbitrária de fórmulas e
procedimentos de resolução de problemas, desvinculada da vida cotidiana dos alunos e de outras
Ciências, não priorizando a articulação entre matemática e os temas de natureza sociais, políticas,
culturais e econômicas de interesse da população brasileira.

As atividades de matemática desenvolvidas na Educação Infantil visam, entre outras
coisas, o desenvolvimento das primeiras noções/conceitos que poderão servir de alicerce para a
construções de novos conceitos, como as noções de espaço, forma, tempo, números entre outros,
além de propiciar ao aprendiz a leitura quantificada da realidade em que vive. Tendo em vista a
importância que a Matemática tem em nossas vidas, o que se percebe é que os cursos que
formam professores para a educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental possuem
uma carga horária ínfima destinada à aprendizagem da matemática e aos conteúdos que os
professores deverão trabalhar nesses níveis de escolaridade. Em muitos casos, os cursos
procuram perpetuar um ensino de matemática tecnicista, centrado no professor e na quantidade
de exercícios a serem memorizados, desvalorizando o conhecimento declarativo (conceitual) e
de procedimentos.

PARTICIPANTES,  MÉTODO E INSTRUMENTO

A pesquisa foi realizada com educadoras de uma instituição de Educação Infantil
ligada a uma Universidade do Estado de São Paulo.  Foi aplicado um questionário aberto que
buscou caracterizar, entre outras temáticas, a importância da disciplina Psicologia da Educação
na formação das educadoras e o seu trabalho com a Matemática.  No questionaria havia, ainda,
algumas questões de caracterização do participante que buscou levantar a idade, o gênero, a
formação acadêmica, e o tempo de atuação na Educação Infantil. Tais questionários foram
respondidos pelas educadoras na própria instituição em um espaço e tempo reservados para
esse fim.

É importante relatar que a pesquisa teve caráter qualitativo caracterizando-se como
uma pesquisa-ação uma vez que a aplicação dos questionários faz parte de um trabalho maior
realizado nessa instituição de educação infantil há mais de um ano.

Segundo Thiollent (1994), a pesquisa-ação tem duplo objetivo: um prático, que
envolve a resolução de problemas e um de conhecimento, que envolve a tomada de consciência
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sobre determinadas situações que seriam de difícil acesso por meio de outros procedimentos.
Ainda segundo esse autor, os aspectos metodológicos que caracterizam a pesquisa-ação são os
seguintes: a) a situação investigada envolve uma ampla interação entre os agentes envolvidos; b)
tal interação permite a definição dos problemas a serem investigados e as ações concretas a
serem tomadas; c) os objetivos da pesquisa são definidos pela situação social e pelos problemas
encontrados a partir dessa situação; d) resolver ou esclarecer o problema é o objetivo maior da
pesquisa-ação; e) durante o processo deve haver o acompanhamento das decisões e ações dos
atores da situação e f) a pesquisa não se limita a uma ação e envolve a tomada de consciência
dos agentes envolvidos.

Neste trabalho relataremos um extrato da pesquisa que teve como tema específico
“Psicologia, Matemática e Educação Infantil” e que foi devolvida às educadoras depois de tabulados
os dados para que pudéssemos realizar uma discussão conjunta dos mesmos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As sete educadoras que responderam ao questionário são do gênero feminino.
Esse dado reforça a enorme discrepância, já relatada na literatura, entre o número de mulheres e
de homens envolvidos no magistério.

Na história recente, quando pensamos na docência, os olhos e a fala
de nosso pensamento se inclinam a associá-la à imagem feminina,
sobretudo quando o alvo é o exercício dessa profissão em salas de
aula do ensino Infantil e do primeiro segmento do Ensino Fundamen-
tal. A denominada “feminização do magistério” tornou-se problemática
das “ciências” da educação, de pesquisas de viés historicista,
elencando, quase sempre, as causas, motivos e implicações de tal
fenômeno (FERRAZ, 2007, p. 1)

Na história da Educação Infantil o número de homens, exercendo a função de
educadores, é mínimo.  Associa-se, quase sempre, à imagem de educador infantil, uma mulher,
mãe, que cuida e provê de afeto. Tais representações sociais influenciam escolhas e determinam
a docência na Educação Infantil como uma profissão eminentemente feminina.

A idade das participantes variou entre vinte e quatro e quarenta e três anos. Em
relação à formação acadêmica, seis educadoras têm o curso de Pedagogia completo e dessas
quatro fizeram também o magistério. Uma das educadoras está cursando a faculdade de Pedagogia.

O tempo de atuação na Educação Infantil é de vinte anos para a educadora que
atua há mais tempo e de um ano e meio para a que atua a menos tempo.

As sete educadoras afirmam ter cursado a disciplina de Psicologia da Educação
em seus cursos de formação com duração média de dois semestres. Em relação aos conteúdos
trabalhados na disciplina apareceram: - Desenvolvimento Infantil, - Psicogenética de Piaget, -
Estudos de Vygotsky com ênfase na Zona de Desenvolvimento Proximal, - Concepções de
aprendizagem na prática pedagógica e – Psicologia Cognitiva e suas aplicações à Educação.
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Segundo o relato das educadoras é possível notar a ênfase da disciplina em trabalhar com as
teorias e os temas relacionados à questão cognitiva, em detrimento de questões sociais e afetivas.
Entender o aluno como um ser eminentemente cognitivo parece ser a proposta da disciplina
“Psicologia da Educação” cursada pelas educadoras.

Quando questionadas sobre a importância dessa disciplina para a sua formação
as educadoras afirmam que a mesma teve “grande importância”, “suma importância” ou “grande
importância” pois oferece as bases para entender o desenvolvimento infantil e acompanhar as
evoluções da criança.

A relação da Psicologia da Educação com outras disciplinas ou conteúdos
curriculares foi tida como nula para quatro educadoras que afirmaram não ter havido nenhum tipo
de relação com a Matemática, por exemplo, ou qualquer outro componente curricular. Três
educadoras afirmam ter havido relações pois ao oferecer conhecimentos sobre o desenvolvimento
humano, a Psicologia da Educação trabalha o homem como um todo.

No que se refere à Matemática, obtivemos os seguintes resultados.
ITEM 01 - EM RELAÇÃO AO CURSO QUE FEZ DE FORMAÇÃO DE
PROFESSOR (MAGISTÉRIO E/OU PEDAGOGIA)
a) Qual a carga horária destinada à Matemática e ao ensino da Matemática?
Não respondeu (1), 160 –  14,28%,Não lembra, sabe que foi pouca -  28,57%,Uso a

Matemática em alguns momentos que necessito – 14,28%, 128 horas – 14,28%, 16 horas semanais
(não especificou quantos semestres) – 14,28%

b) Quais as contribuições que as disciplinas de Matemática e de ensino de
Matemática proporcionaram à sua formação enquanto profissional da Educação Infantil? Comente.

Aperfeiçoamento da Prática, entendimento dos diferentes níveis das crianças,
considerações com os conhecimentos que as crianças já trazem. - 14,28% , Trabalhou com a
teoria e a prática, para depois aplicar no dia-a-dia. - 14,28%, Contribuição apenas no magistério
com carga horária reduzida. - 14,28%, Uso a matemática em tabelas, gráficos, cálculos diversos
e porcentagem no meu trabalho. – 14,28%, Ampliou conhecimento. - 14,28%, Contribui na formação
para rever maneira correta de ajudar o aluno. – 14,28%, Contribuiu para trabalhar de forma dinâmica
em sala de aula, utilizando recursos do cotidiano. – 14,28%

c) Quais as principais dificuldades encontradas, em Matemática, durante o
curso? Elas persistem ou já foram sanadas? Comente.

- Sempre obtive dificuldades. Estão sendo sanadas, pois hoje existem muitos
recursos e professores pacientes para ensinar. - 14,28%

- Tenho muitas dificuldades. Estão sendo sanadas com estudos e pesquisas.
- 14,28%

- Falta de atividades para aplicar em Educação Infantil. Dificuldade persiste
por falta de material adequado para Educação Infantil. - 14,28%

- Matemática na formação sempre superficial, com fórmulas e cálculos para
a apresentação do conteúdo.  Matemática hoje utilizada buscando a prática do dia-a-dia, na “marra”.
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- 14,28%
- Dificuldades encontradas na prática de sala de aula. Dificuldade persiste

em encontrar o melhor método para ensinar matemática na Educação Infantil. - 14,28%
- Dificuldades em algarismos romanos. Dificuldades persistem, pela falta de

tempo e o cansaço. - 14,28%
- O trabalho com os conteúdos de forma acelerada. Dificuldades sendo

sanadas por buscar outros meios, capacitações e cursos. – 14,28%
d) Qual era o seu sentimento em relação à Matemática? E hoje, qual seu

sentimento em relação à Matemática?
- Insegurança. Mudou - 14,28%
- Sempre tive bom sentimento. – 14,28%
- Sempre tive como chata. Hoje busco apoio em outras pessoas e ou sozinha.

- 14,28%
- Sentimento de Dificuldade em não haver explicações do por que dos

conteúdos. Hoje aprendizagem. - 14,28%
- Sentimento de total aversão. Hoje vejo de maneira mais clara e objetiva. -

14,28%
- Nunca gostei da Matemática. Hoje o ensino da Matemática é diferente e

busca não desenvolver sentimento negativo do aluno pela Matemática. - 14,28%
- Sentimento de Medo. Hoje satisfação e participação. – 14,28%
ITEM 2 - EM RELAÇÃO AO SEU TRABALHO COM A MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Você gosta de trabalhar com a Matemática?
- Sim, as crianças gostam e apresentam curiosidades.- 14,28%
- Sim, cada resultado é satisfatório. - 14,28%
- Sim, apesar de apresentar dificuldades. - 14,28%
- Sim, a Matemática está presente em todo o nosso dia-a-dia em todos os

aspectos. - 14,28%
- Não é meu ponto forte, não uso muito na minha atuação. - 14,28%
- Sim, aprendizagem mais aparente nos alunos. - 14,28%
- Sim, não há como trabalhar sem a Matemática na Educação Infantil. - 14,28%
a) Como você trabalha os conteúdos de Matemática com seus alunos.
- Através de atividades lúdicas. – 28,57%
- Não trabalho atualmente, estou no berçário e crianças de um ano e seis

meses, mas está  presente em todas as estimulações que fazemos. – 28,57%
- Hoje não atuo em sala de aula, quando atuo é de forma lúdica. - 14,28%
- Com problemas do cotidiano das crianças. - 14,28%
- Encaixar os conteúdos nas atividades desenvolvidas na educação infantil.

– 14,28%
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b) Quais as principais dificuldades encontradas no trabalho com a Matemática
na Educação Infantil? Como tenta superá-las?

- Dificuldades: Falta de Material adequado para a pesquisa e ampliação de
atividades. - 14,28%

- Não respondeu. - 14,28%
- Dificuldade: Tentar encaixar conteúdos nas atividades desenvolvidas na

Educação Infantil. - 14,28%
- Atualmente não há dificuldades, devido o trabalho com atividades lúdicas. -

14,28%
- Dificuldades: Forma de apresentar os conteúdos de maneira não

descontextualizada e fazer os registros. - 14,28%
- Dificuldades: como relacionar os algoritmos com as quantidades e transmitir

aos alunos.  - 14,28%
- Estão sendo sanadas com pesquisa, informações e troca de experiência. -

14,28%
- O tempo para o preparo dos materiais. - 14,28%
c) Quais as atividades Matemáticas mais difíceis de serem realizadas pelos

alunos?
- Números e Sistemas de Numeração. - 14,28%
- As quatro operações e resolução de problemas. - 14,28%
- Na Educação Infantil os conteúdos de Matemática devem ser introduzidos

lentamente. - 14,28%
- Divisão e multiplicação - 14,28%
- Escrita e identificação dos números – 28,57%
- Visualização e quantificação dos números – 14,28%
d) Você conhece a proposta do Referencial Curricular Nacional, no que se

refere à Matemática, para a Educação Infantil? Qual a sua avaliação sobre esse material?
- Sim. Nos auxilia de maneira clara e objetiva para o trabalho com os

conteúdos em sala de aula. - 14,28%
- Sim.  É um recurso sempre consultado, porém não o único. – 28,57%
- Sim. É um material auxiliar no planejamento, porém deve também ser

refletido e discutido. - 14,28%
- Sim.  Serve como apoio e auxilia no caminho a percorrer. - 14,28%
- Sim. Material de apoio para as diversas áreas do conhecimento. - 14,28%
- Sim. È um material que norteia a prática, mas que não pode ser considerado

como uma cartilha. - 14,28%
Em relação ao curso que fizeram de formação de professores, as participantes

afirmam ter cursado disciplinas relacionadas à Matemática e Ensino de Matemática e reconhecem
a importância desses conteúdos para sua formação. No entanto, a maioria endereça à Matemática
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sentimentos como medo, insegurança e até mesmo aversão.
Apesar das dificuldades relacionadas à Matemática e expostas pelas educadoras,

seis das participantes afirmam gostar de trabalhar esse conteúdo com seus alunos e que o fazem
de diversas maneiras, sendo as atividades lúdicas as mais citadas. As participantes (100%),
revelam conhecer a proposta dos Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil,
no que se refere à Matemática, considerando-o um material de apoio que orienta, mas não define,
a prática pedagógica nessa modalidade de ensino.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acreditamos que a disciplina Psicologia da Educação seja importante nos cursos
de formação de professores, mas que essa deva ser pensada e proposta a partir de uma
concepção histórica e crítica de homem e mundo para que suas relações com os objetivos de
uma educação emancipadora, libertadora e transformadora sejam estabelecidas e resultados,
nessa direção, possam ser alcançados.

A relação entre Psicologia da Educação e Matemática deve ser pensada e proposta
nos currículos dos cursos de formação de professores para a Educação Básica, assim como a
relação com outros componentes curriculares. Acreditamos que os conteúdos estudados na
disciplina Psicologia da Educação, e nas outras disciplinas dos cursos de formação de professores,
devam possibilitar ao educador uma práxis que considere as especificidades da infância e do
meio social e cultural em que ela se desenvolve.
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1. PORQUE SURGIU ESTE TRABALHO

O brincar sempre fez parte da cultura de diferentes povos e se constituiu, ao longo
do processo histórico, em uma atividade relacionada com a infância.

Crianças egípcias possuíam animais de madeira, com a cabeça articulada que
podiam ser puxados, similares a alguns brinquedos que encontramos hoje. Entre as meninas as
bonecas são universais e não se sabe precisar exatamente sua origem, porém foram
confeccionadas para o seu brincar com diferentes materiais, inclusive ouro.

Piões surgiram como resultado do desgaste dos dados e como forma de utilização
de inúmeros frutos como as pinhas de natal ou as cabaças.

 Os chineses, por exemplo, usavam pipas para localizar seu exército e com o tempo
tais objetos se tornaram a alegria de milhares de crianças ao redor de todo o mundo.

 Com as mudanças da sociedade ao longo dos tempos os brinquedos e as
brincadeiras foram se transformando, bem como os espaços e os tempos de brincar. Especialmente
nos últimos anos a industrialização e a urbanização modificaram os costumes, a maneira de viver
e até mesmo a estrutura familiar, contribuindo para que as brincadeiras se transformassem e,
muitas delas, até desaparecessem.

 Embora em muitos países os avanços nas diversas ciências tivessem provocado
grandes preocupações em relação ao desenvolvimento das crianças, de modo especial na primeira
infância, no Brasil, ainda estamos muito longe do desejável para o desenvolvimento dos pequenos,
especialmente se pensarmos no brincar. Assim, entendidas como planos governamentais as
políticas públicas, cujas metas se propõem a minimizar as questões relativas à infância, nem
sempre dão conta das contradições e dos impasses existentes na área como nos mostram os
trabalhos de Kramer (1992), Faria e outros ( 2002) Russeff e Bittar (2003) Campos e outros
(2006).

Há clareza de que a falta de investimento do poder público para a infância, de modo
especial para as crianças até 6 anos de idade, tem contribuído para o crescimento assustador
dos problemas sociais no Brasil.

Além disso, as famílias já não dispõem de tempo suficiente para estar com seus
filhos, principalmente os menores, momentos em que ocorria a aprendizagem do brincar. A todos
esses fatores podemos acrescentar a falta de espaço, conseqüência da insegurança da vida nos
grandes centros urbanos, o trabalho infantil e o acúmulo de atividades extra-curriculares, que têm
banido o brincar das atividades realizadas pelos pequenos.

A REDESCOBERTA DO BRINCAR

CARNEIRO, Maria Angela Barbato  (PUC/SP);DODGE , Janine (Unilever Brasil Ltda.)
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A brincadeira depende do convívio social, momento em que  é aprendida, pois não
é inata, daí a importância de resgatarmos os tempos, os espaços e os companheiros de brincar
se quisermos ter as crianças mais felizes, mais criativas e colaboradoras.

Vários grupos da sociedade civil e diversas empresas preocupadas que estão com
a situação da criança brasileira resolveram atuar através de ações na área de responsabilidade
social, propondo projetos e ações que possam contribuir para uma melhoria da infância, dando a
origem a esta pesquisa.

2. OS OBJETIVOS DO TRABALHO

Inicialmente o trabalho tinha como objetivos conhecer o brincar dentro do contexto
e compartilhar tais informações com a sociedade em geral. Para isso foram propostas as seguintes
questões:

- Qual o valor do brincar na sociedade atual?
- É preciso mais espaço físico para as crianças brincarem?
- Até que ponto a atividade lúdica necessita de brinquedos?
- Qual o tempo de brincar na nossa sociedade ?
- É preciso que os pais participem das brincadeiras?
- Qual o papel dos pais e dos professores no brincar?
A partir de tais indagações estabeleceu-se uma hipótese para o trabalho, ou seja, a

possível relação entre o brincar e o rendimento escolar. Dessa forma é que foram determinadas
as diferentes etapas da pesquisa.

3. ETAPAS DO TRABALHO

A princípio buscou-se estudar o brincar no contexto atual. Partiu-se da história da
infância e como ela se mostrou em diferentes contextos e, particularmente, no Brasil. A seguir
procedeu-se a um estudo dos documentos legais ( Declaração dos Direitos da Criança e Estatuto
da Criança e do Adolescente) buscando o tratamento dedicado ao brincar.

 Além disso, dado o sentido polissêmico observado em relação à palavra brincar,
conforme mostraram Brougère (1995) Kishimoto e outros (1996/1998) e Carneiro (2003), houve
um estudo em profundidade sobre o conceito, fazendo com que a equipe de pesquisadores
estudasse os indicadores que, de acordo com a opinião dos pais, apontassem para a possibilidade
de estabelecer a relação entre o brincar e o rendimento escolar. A investigação se dividiu em duas
etapas, a primeira qualitativa realizada em três momentos, um com especialistas, outro com pais
e o último com crianças e a segunda  quantitativa realizada apenas com pais.

Tomou-se como referencial teórico o trabalho de Delors (2003) que  apresenta os
quatro pilares necessários para a educação, apontando quais as contribuições do brincar nesse
sentido uma vez que propicia o desenvolvimento intelectual, físico, social, emocional e moral do
ser humano.
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Todavia, nesta apresentação trataremos apenas da pesquisa qualitativa.

4. A PESQUISA QUALITATIVA

A opção por uma investigação de caráter qualitativo ocorreu uma vez que os
pesquisadores necessitavam de dados descritivos que demonstrassem situações reais. Tais dados
não poderiam ser analisados isoladamente, mas dentro de um contexto, ou seja, a sociedade
brasileira no momento atual. Havia, ainda, uma perspectiva de captar as opiniões dos participantes,
inicialmente os especialistas e, posteriormente, pais e crianças .É importante observar, também,
que os estudos em educação, além de serem dinâmicos, mostram que as variáveis não podem
ser estudadas isoladamente e, finalmente, esta modalidade de investigação atendia à
intencionalidade dos pesquisadores naquele momento.

Feita a escolha pela abordagem qualitativa foram estabelecidos os objetivos desta
etapa do trabalho. Foram eles:

_ entender melhor o tema e sua relevância do ponto de vista social, uma vez que se
pretendia desenvolver ações na área de responsabilidade social de uma empresa;

_ indicar as diretrizes a serem utilizadas para introduzir um projeto de intervenção
em uma instituição que trabalhasse com crianças; e,

_descobrir os pontos-chave que fundamentassem outra pesquisa, agora mais ampla
e com características quantitativas.

Conscientes da extensão e da riqueza do assunto os pesquisadores optaram por
realizar o a investigação em três momentos. O primeiro foi realizado com especialistas do assunto,
o segundo com os pais e, o terceiro, com as próprias crianças.

4.1. A PRIMEIRA ETAPA
a) Os especialistas
Os sujeitos desta etapa foram 16 especialistas, ou seja, profissionais de diferentes

áreas do conhecimento que tinham alguma ligação com o assunto. Participaram médicos,
assistentes sociais, psicólogos, arquitetos e pedagogos que trabalhavam tanto em empresas
públicas como privadas.

O instrumento adotado  foi a entrevista porque favorecia uma melhor identificação
dos sujeitos, a percepção que tinham da infância brasileira, das necessidades básicas da criança
e, principalmente, do brincar.

Por serem entrevistas em profundidade ( muito amplas) elas foram realizadas por
pesquisadores capacitados para esse fim e duraram aproximadamente 50 minutos cada uma.

Os dados obtidos mostraram que os profissionais tinham diferentes olhares para o
brincar dependendo do contexto de sua atuação. No entanto, foram unânimes em concordar sobre
a existência de uma cultura de infância e sobre a importância da atividade lúdica no processo de
desenvolvimento infantil. Isso pode ser observado na opinião de um dos especialistas que colocou:
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_ “ Durante muito tempo brincar foi considerado mera atividade lúdica associada
essencialmente ao lazer. Com o conhecimento mais intenso que se teve do ser humano, do
desenvolvimento do cérebro, se descobriu que o brincar é uma forma de aprender”.

Nesta etapa do trabalho verificou-se que entre os sujeitos havia imprecisão sobre o
conceito de brincar, embora apontassem para as diversas vantagens advindas da atividade.
Afirmaram sobre a possibilidade de brincar sem brinquedos, além de alertarem sobre os problemas
causados pelo uso excessivo da informática entre as crianças ( aumento da obesidade,
sedentarismo, individualismo, passividade...)

_ “ Nos jogos a criança aprende a respeitar o outro, a usar a potencialidade, cooperar,
trabalhar junto, se expressar”.

Mostraram que em relação ao brinquedo há um grande apelo ao consumo e que,
muitas vezes, ele é oferecido às crianças para substituir a ausência dos pais. Apontaram para os
problemas advindos da redução dos espaços lúdicos, do pouco tempo que os pais dedicam a
brincar com seus filhos e do encurtamento da infância. Alertaram sobre a importância e a
necessidade de a escola recuperar os espaços e os tempos de brincar porque ela é ainda um dos
poucos locais que as crianças podem brincar coletivamente.

_ “ Na educação infantil, o brincar é a principal atividade. O que a criança deve fazer
na escola é brincar _ dar cambalhota, muito pulo, se sujar_ é ir desenvolvendo o conhecimento a
partir da brincadeira”.

Os profissionais entrevistados deixaram clara a necessidade de se investir na
formação dos educadores, pois se eles não souberem brincar não ensinarão seus alunos e a
ludicidade se perderá.

4.2. OS PAIS
A segunda parte da pesquisa qualitativa teve os pais como sujeitos. Foram 32

pessoas de diferentes classes sociais, 16 homens e 16 mulheres, com idades entre 25 e 45
anos, com filhos entre 7 e 12 anos.

A opção por pais com filhos na faixa etária citada devia-se ao fato de tentar observar
a relação entre o brincar e o desempenho escolar das crianças.

 O procedimento adotado para este grupo de sujeitos também foi a entrevista, para
a qual se elaborou um roteiro de discussão, porém a sua realização diferentemente dos
especialistas foi realizada através de uma dinâmica de grupo. Os pais foram divididos em 4 grupos
de acordo com o grupo social, isto é, 2 grupos de pais das classes A e B (mais favorecidos
economicamente) e 2 grupos das classes C e D ( menos favorecidos).

 As discussões, realizadas por pesquisadores capacitados, tiveram a duração de 2
horas e foram gravadas em fitas de VHS e taquigrafadas de modo a garantir a fidedignidade dos
dados.

Tal como pudemos observar anteriormente entre os especialistas, os pais não tinham
clareza em relação ao conceito da atividade, porém, relacionaram o brincar com a representação
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que tinham da atividade durante sua própria infância.
_ “ Brincar inclui jogar bola, bicicleta. Já computador não sei se é brincar. Tem os

jogos que eles gostam, mas brincar para mim é mexer, pular, suar, interagir. E o computador para
mim é o avesso disso”.

Mostraram o quanto brincar auxilia no processo de socialização das crianças e
quantos benefícios a atividade traz para as crianças. Os depoimentos dos sujeitos deixaram claro
que notaram as transformações no brincar das crianças, pois as brincadeiras que praticaram na
infância diferiam das de seus filhos. Ressaltaram que havia diferenças entre as atividades realizadas
em função de gênero e classe social.

_ “ Minha filha brinca mais quietinha. Ela gosta de ficar desenhando, pintando
enquanto vê TV. Já o meu filho joga bola sozinho no corredor que vai até pos quartos”.

Segundo eles, as meninas realizavam brincadeiras com poucos movimentos
enquanto os meninos precisavam de mais espaço para a atividade.

 No entanto, independentemente da classe social, as brincadeiras de hoje refletem
o mundo em que vivemos fazendo uso, portanto, das modernas tecnologias. Porém alguns sujeitos
mostraram-se incomodados com a questão.

_ “ Gostaria que ele brincasse mais. Se puser na balança, ele mais assiste TV do
que brinca”.

_ “ O computador e o videogame estão roubando momentos deles brincarem jun-
tos. Eles se bastam. Não precisam de mais ninguém para brincar”.

Foi possível observar, nesta parte da pesquisa, o pouco comprometimento que os
pais têm com a brincadeira de seus filhos,  pois, para eles,  há coisas mais importantes que essa
atividade.Ficou evidente  a falta de informação a respeito do assunto.

Nesta etapa da investigação foi manifestada, pelos pais, a idéia de como a falta de
espaços coletivos e seguros interfere no brincar fazendo com que ele ocorra de maneira mais
solitária, mais pobre e menos divertida.

 Os dados obtidos mostraram que os pais das classes A e B estavam preocupados
em oferecer muitas atividades extracurriculares, para que seus filhos tivessem mais oportunidades
de ingressar no mercado de trabalho.

Concordaram ainda que as crianças têm na escola pouco tempo livre para brincar
e que os professores não estão preparados para a realização de tais atividades, tanto em relação
ao repertório, quanto ao valor que a brincadeira realmente tem no desenvolvimento e na
aprendizagem infantis.

4.3. AS CRIANÇAS E SUA VISÃO SOBRE O BRINCAR
A preocupação em investigar o público infantil se mostrou necessária dada a

necessidade de se levantar junto às crianças a percepção que tinham do brincar e compara-la
com as demais informações já existentes

Participaram desta fase da investigação 24 crianças entre 7 e 8 anos, 12 meninas
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e 12 meninos de diferentes classes sociais.
Nesta etapa foram usadas várias técnicas para abordar o assunto.
 Realizaram-se discussões em grupo e, posteriormente, foi oferecida a cada criança

um caderno com quinze páginas, gibi para recortar, lápis coloridos e uma máquina fotográfica,
solicitando que elas preenchessem um diário durante uma semana e que tirassem fotos de suas
vidas nesse período.

 Tais atividades tinham como objetivo favorecer, por parte das crianças, uma reflexão
sobre a sua rotina e o brincar. Elas incluíam os desenhos do local que mais gostavam de brincar,
do que  havia acontecido de mais interessante naquele dia ,de como se sentia depois de brincar,
de como seria o planeta sem brinquedos e brincadeiras, de qual era a brincadeira preferida,
justificando as respostas. Finalmente a atividade envolvia que as crianças escrevessem um recado
para os adultos para que eles pudessem entender melhor os sentimentos e a importância do
brincar para ela.  Entre as rotinas desenhadas pelas crianças estava clara a presença da televisão,
bem como as novas tecnologias, que nem sempre são controlados pelos pais. Ficou claro como
cada vez mais os espaços para a realização das atividades lúdicas está  restrito às casas.

 As crianças das classes A e B, como já fôra demonstrado pelos pais, permanecem
mais tempo com os avós e participam de inúmeras atividades extracurriculares, quando não
estão na escola. No entanto, as meninas das classes C e D tinham muitos deveres domésticos,
diferindo dos meninos dessas mesmas classes, que segundo a pesquisa, eram os que mais
tempo tinham para brincar. Mas, independentemente do segmento social a que pertenciam, em
geral, as crianças disseram ter hoje pouco tempo livre para brincar.

 Nesta etapa da pesquisa as crianças falaram sobre os benefícios do brincar.
_ “ A professora disse que quando a gente brinca fica mais inteligente”.
_” Quando eu brinco eu fico feliz, feliz que fico até mole”.
Aproveitaram os desenhos para demonstrar a irritação que sentiam quando ficavam

impossibilitadas de brincar.  E ao representar um planeta  caracterizado pela ausência da atividade
lúdica, colocaram o quão apático, monótono, maçante e nocivo ele deveria ser...

_ “ É um planeta muito chato. Deve ser cinza”.
 As crianças mostraram que sentem a falta dos pais em suas brincadeiras contudo

disseram que as parcerias entre os meninos e seus pais são maiores.
  Nesta parte da pesquisa foi possível observar que dentre as brincadeiras mais

realizadas entre pais e filhos estão os videogames, a bola e a bicicleta, enquanto entre pais e
filhas estão a bicicleta, o jogo da memória e o esconde-esconde. Além disso, ficou patente como
elas ressentem pelo fato de o espaço da rua tornar-se cada vez mais inacessível, pois o espaço
público oferece a sensação de liberdade, possibilita maior socialização e criatividade, permite a
realização de travessuras.

Em relação aos momentos de brincar, as crianças disseram que conseguem brincar
não importa o momento ou o local em que estejam, isso não significa que tenham as condições
ideais para a realização da atividade. Para elas vale brincar com ou sem brinquedos.



Formação de professores para a educação básica

IX CONGRESSO ESTADUAL PAULISTA SOBRE FORMAÇÃO DE EDUCADORES - 2007
UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - PRO-REITORIA DE GRADUAÇÃO

79

_ “ Brinquei de corrida na rua enquanto ia para a igreja”.
 Na falta de espaço mais amplo, o espaço da escola assume cada vez mais um

papel importante  para brincar, principalmente no caso de atividades como pega-pega, corre cotia,
polícia- e- ladrão. Portanto, ela é um dos únicos locais onde se permite um brincar mais coletivo.

O mais interessante, porém foram os apelos feitos que demonstram a necessidades
que as crianças têm de brincar:

_ “ Pai e mãe, por favor, deixem as crianças brincar. Senão vamos ficar tristes.
Somos crianças e não adultos.”

_ “ Brincar é importante pra gente ta? Vê se deixa nós (sic) brincar”.
_ “ Toda criança tem o direito de brincar”.
Refletindo sobre os resultados observamos que os depoimentos demonstraram

que a escola ainda está longe de adotar o brincar entre suas práticas e os professores não estão
preparados para a sua utilização  de modo a poder afiançar a perpetuação de uma cultura de
infância que garanta à criança o direito de ser criança e que atenda a uma de suas muitas
reivindicações:

_ “Professores, a gente quer brincar mais na escola”.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BROUGÈRE, Gilles. Jogo e Educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998.

CAMPOS, Maria Malta e outros. Consulta sobre qualidade na educação infantil: o que pensam e
querem os sujeitos deste direito. São Paulo: Cortez, 2006.

CARNEIRO, Maria Angela Barbato. Brinquedos e brincadeiras: formando ludoeducadores.São
Paulo: Articulação/Universidade Escola, 2003.

DELORS, Jacques. Educação um tesouro a descobrir. 8ª ed.Lisboa: ASA, 2003.

FARIA, Ana Lúcia Goulart de, DEMARTINI, Zeila de Brito Fabri e PRADO, Patrícia Dias (org.). Por
uma cultura de infância: metodologias de pesquisa com crianças. Campinas, São Paulo: Autores
associados,2002.

KISHIMOTO, Tizuko Morchida (org.). Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. São Paulo: Cortez,
1996.

KISHIMOTO, Tizuko Morchida (org.).O brincar e suas teorias.São Paulo: Pioneira, 1998.

KRAMER, Sônia. A política do pré-escolar: a arte do disfarce. 5ª. Ed. São Paulo: Cortez, 1995.

RUSSEF, Ivan e BITTAR, Mariluce (orgs.) Educação Infantil: política, formação e prática docente.
Campo Grande: UCDB, 2003.

OS DIREITOS DA CRIANÇA. 7ª Ed. São Paulo: Ática, 1989.

 BRASIL. Lei 8069 de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o estatuto da criança e do adolescente.
São Paulo: Prefeitura do Município de São Paulo, 1999.



Formação de professores para a educação básica

IX CONGRESSO ESTADUAL PAULISTA SOBRE FORMAÇÃO DE EDUCADORES - 2007
UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - PRO-REITORIA DE GRADUAÇÃO

80

INTRODUÇÃO

Excluídos por diversos aspectos e fatores, os alunos da EJA sofrem a exclusão
social e cultural.

As possibilidades da inclusão social para estes alunos surgem a partir do ingresso
ou retorno à escola, pois esta é uma das oportunidades que pode contribuir com a minimização
da exclusão cultural e social de suas vidas.

A EJA torna se algo de muita relevância na história de vida destes alunos, pois é um
mecanismo que vem cumprir uma função especial na luta para suprir as condições precárias de
vida (moradia, saúde, alimentação, transporte, emprego, etc.).

Neste contexto a Educação de Jovens e Adultos tem que ter um programa, o qual
possibilite a transformação real das condições de vida do aluno-trabalhador. Os programas não
podem estar pautados apenas no rigor metodológico, mas no desenvolvimento do aluno.

Sendo assim, a Educação de Jovens e Adultos deve ser uma oportunidade de
resgate cultural o que oportunizará a todos a inclusão social.

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

A educação em nosso país e na América Latina, em especial a Educação de Jovens
e Adultos, vive um processo de amadurecimento, uma vez que tem transformando a compreensão
que dela tínhamos poucos anos atrás de uma educação que apenas transferia conhecimento,
mas cria as possibilidades para sua produção ou a sua construção (FREIRE, 2000 p 25). Educação
esta que suscita atualmente grandes expectativas, não apenas porque corresponde a uma
necessidade de todos os que não puderam cursar o ensino regular na idade própria, mas também,
porque faz parte da existência humana, seja ela formal ou não.

Vista como uma resposta à crise social, ou à crise da sociedade educadora, a
Educação de Jovens e Adultos (EJA) tem como função social educativa o objetivo de resgatar a
necessidade da formação integral dos alunos e ao desenvolvimento de um conjunto de
competências do “aprender a viver conjuntamente”, um dos três pilares da Educação apontado
pelo Relatório Delors, A Educação: um tesouro a descobrir (ARAÚJO: MATOVANI DE ASSIS, 2005
p. 89).

A REPRESENTAÇÃO DO MUNDO SOCIAL
NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

 ORTIZ , Mara Fernanda Alves (UNICAMP /FIMI)
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Neste contexto, são considerados requisitos para a formação educacional e social
as construções das capacidades econômicas, cívicas, sociais e morais, às quais todos têm
direito. A satisfação desses direitos é a forma de concretizar a função social da escola.
A compreensão clara e precisa dos fenômenos sociais deve ser um dos objetivos primordiais da
educação (DELVAL, 1994). Entender as questões que envolvem os fenômenos sociais não é
nada fácil, pois a ordem social, é um vasto sistema, no qual as diferentes partes estão em interação,
pois, são as redes de relações que constitui a sociedade. É, pois, enormemente, importante que
os alunos da EJA sejam capazes de analisar tais fenômenos, suas relações e  vê-los a partir de
uma visão crítica. A liberdade de pensamento crítico envolve a participação ativa do sujeito pensante
(FURTH, 1982 p.187).Se o objetivo da Educação de Jovens e Adultos é contribuir para que existam
indivíduos livres, autônomos e críticos é muito importante que entendam a sociedade em que
vivem em seus distintos aspectos e o seu próprio papel dentro dela.

A EPISTEMOLOGIA GENÉTICA NA EJA

Embora a epistemologia psicogenética não verse diretamente sobre a educação
básica, quanto menos sobre a EJA, os estudos que mencionaremos a seguir parecem fundamentar,
implicitamente, alguns princípios cognitivos, desenvolvidos pela psicogenética, com relação ao
desenvolvimento do aluno da EJA, aluno este pertencente de uma classe social menos favorecida
economicamente e que trás em sua historia de vida a exclusão social e escolar na maioria dos
casos.

O aparecimento nos últimos anos de novos estudos como os de WHITE, 2003;
DENEGRI 2002; MENIN, 2002; AMAR, 2001; PALAVECINOS, 1999; DANIS e SOLAR 1998 e DELVAL,
1994 sobre os aspectos sociais do desenvolvimento psicológico, nos conduz a uma renovação
nas pesquisas sobre a compreensão da sociedade em relação a assuntos sobre as representações
sociais. No entanto, abordarei os instrumentos intelectuais que tornam possível a construção do
conhecimento e a formação das representações que nos utilizamos para dar sentido a realidade
e que, portanto, caracterizam a linha de trabalho do conhecimento social.

Merriam e Clark determinam duas principais abordagens teóricas sobre o
desenvolvimento psicossocial do adulto:

...uma abordagem centrada nos estádios ou fases da vida e uma
abordagem centrada em acontecimentos marcantes produzidos ao
longo da vida de cada indivíduo. A primeira abordagem, dominante na
literatura científica até muito recentemente, define a transformação
em função de estádios ou de fases hierárquicos preestabelecidos.
Assim, os adultos chegados à mesma idade cronológica ou chegados
a um estádio de desenvolvimento seriam chamados a realizar tarefas
semelhantes ou, ainda, a sofrer crises semelhantes, a fim de poderem
progredir para estádios posteriores de desenvolvimento. ..... A segunda
abordagem define, antes, a transformação em função dos
acontecimentos que moldam e orientam a vida de cada adulto. Assim,
todo o indivíduo teria acontecimentos marcantes produzidos ao longo
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de sua vida ocasião de se modificar, a fim de se adaptar a partir de
acontecimentos marcantes (apud DANIS, 1998 p.30).

Ainda segundo Merrian e Clark, o processo contínuo de maturação que subentende
e caracteriza a experiência de vida do adulto, articula-se, principalmente, em torno de
acontecimentos relacionados com o trabalho, com a formação formal em função de uma inserção
no mercado de trabalho, com a experiência de vida familiar, vida social e afetiva. Estes
acontecimentos segundo os autores são processos privilegiados para o desenvolvimento pessoal
dos adultos.

O desenvolvimento para Piaget (1978), ocorre a partir de fatores internos e externos
e intervém no processo de evolução intelectual. O autor evidencia: a maturação, a experiência
adquirida, as interações, transmissões sociais e a equilibração, como fatores chaves de todo o
desenvolvimento humano.

Para Piaget (1989), a maturação refere-se ao crescimento interno do organismo,
principalmente, no que diz respeito aos sistemas endócrino e nervoso. Ela abre novas possibilidades
ao sujeito e constitui-se em condições necessárias para a aparição de certas condutas. A maturação
intervém determinando a ordem de sucesso invariante dos estágios de desenvolvimento e a
extensão das possibilidades num estagio especifico, mas não é suficiente para causar uma
atualização das estruturas que deverão ser construídas. Por isso, embora seja um fator necessário,
não explica todo o desenvolvimento. Ela permanece indissociável aos demais fatores e requer
entre outras coisas, um mínimo de exercício funcional e experiência.

Um segundo fator de desenvolvimento é representado pelo exercício e pela
experiência adquirida na ação sobre os objetos. Já o terceiro fator é constituído pelas interações e
transmissões sociais, embora a transmissão social, e em especial a linguagem desempenhem
um papel essencial para o desenvolvimento, são, como afirma Piaget e Inhelder (1989, p.133),
insuficientes.

De um lado, a socialização é uma estruturação para a qual o individuo
contribui tanto quanto dela recebe (...) Por outro lado, mesmo no caso
das transmissões, nas quais o sujeito parece mais receptivo, como a
transmissão escolar, a ação é ineficaz sem uma assimilação ativa da
criança, o que supõe instrumentos operatórios adequados.

A interação social como um dos três fatores do desenvolvimento está relacionado
com o estágio de desenvolvimento que o sujeito se encontra.

“De acordo com o nível de desenvolvimento do indivíduo, os intercâmbios
que ele mantêm com o meio social são de natureza muito diversa, e
modificam, por conseguinte, em contrapartida, a estrutura mental in-
dividual de modo diferente” (PIAGET, 1976 p.158).

Ao longo de toda a sua obra, Piaget demonstra que, as operações lógicas somente
são adquiridas a partir da ação sobre os objetos, por outro lado, a construção de tais operações
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supõe também a interação social entre os indivíduos, porque “sem intercâmbio de pensamento e
sem cooperação com os outros, o indivíduo não chegaria agrupar suas operações num todo
coerente” (PIAGET, 1977 p. 164).

A equilibração representa o quarto e último fator do desenvolvimento mental, e
constitui o elemento de coordenação dos anteriores. Na teoria de Piaget (1977), a equilibração
existe como uma função em todos os sistemas vivos, mantendo o equilíbrio entre as atividades do
organismo e as influências do meio. Este mecanismo interno, que não é inato, é produto de uma
construção progressiva.

A equilibração, no sentido de auto-regulação, constitui o fator fundamental do
desenvolvimento, pois consiste, em um jogo de regulações e compensações frente às perturbações
exteriores por meio das atividades do sujeito, que, constituem respostas as perturbações no sentido
de atingir uma maior adaptação.

Os alunos da EJA ao construírem seus conhecimentos e suas representações
passam por estes processos, que permitem ao sujeito, desenvolver-se.  Pois, podemos comparar
o desenvolvimento a uma construção contínua, que à medida que se constrói algo, ficará mais
sólido. Sendo assim, o raciocínio é necessário para a compreensão do mundo em que o aluno da
EJA está inserido. E os conteúdos escolares devem promover os mesmos oportunidades para
desenvolver mais o seu pensar.

Para aprender qualquer conteúdo escolar, o aluno da EJA precisa atribuir
um sentido e construir significados para tal conteúdo. Para que isso
ocorra, o aluno não pode partir do nada, deve relacionar o novo conteúdo
com as idéias, conceitos, informações e conhecimentos já construídos
no decorrer da vida. A possibilidade de estabelecer relações e
conhecimentos prévios é que facilitara a sua compreensão e
desencadeará uma aprendizagem significativa (ORTIZ, 2002 p76).

Segundo Piaget, se as estruturas intelectuais disponíveis apresentam-se
insuficientes para enfrentar uma nova situação, ocorre o desequilíbrio. Atuando num movimento
espiral, essas estruturas começam a adaptar-se as novas situações, caminhando a um estado
superior e mais complexo de equilíbrio, como forma de superação dos conflitos cognitivos,
movimento denominado por Piaget de equilibração majorante. Na lógica individual, a equilibração
e a majoração estão juntas: uma crença será tanto melhor assegurada, quanto, faça parte de um
sistema coerente e não se afronte com nenhuma crença contraditória.

Para que o aluno da EJA possa construir uma compreensão do meio social e todas
as implicações e relações que a sociedade determina neste sistema, o aluno precisa conhecer
refletir e analisar (construir significados/representações) as situações que interferem e constitui o
mundo econômico (conhecimento social).

Delval (1994) em seus estudos sobre o conhecimento social afirma que, existem
dois enfoques teóricos em relação aos conhecimentos sociais, os que caracterizam dois grupos
de estudos. Em um grupo estão os trabalhos sobre a conduta social cujo foco são as mudanças
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que o mundo social vão produzindo no comportamento, isto é, a influencia dos fatores externos
como os estudos de Merriam e Clark (1991). No outro grupo seguindo a linha da psicologia piagetiana
e cognitivista, estão os estudos ligados a modelos (representações) que o sujeito constrói para
compreender o meio que o cerca, sendo um estudo sobre os estados internos dos sujeitos. O
processo pelo qual se vai construindo a representação do mundo social está muito longe de ser
linear e simples.

Na análise de Enesco, Delval e Linaza (1989) as posições mais antigas ligadas ao
estudo da sociedade enfatizam que os sujeitos recebem desde crianças as noções sociais dos
adultos que os rodeiam e que a pressão do ambiente determina suas crenças e suas
representações.

Segundo Delval (1981) para formar sua representação do mundo social o sujeito
precisa conhecer uma série de fatos, obter um conhecimento fático sobre os líderes políticos,
impostos, sistema de governo, administração e outros. Porém, esses fatos necessitam
organizarem-se e necessita de um sentido globalizado.

A representação social está constituída por elementos de natureza distinta. De um
lado, o sujeito adquire uma série de normas que estipulam o que deve fazer, e, junto com elas,
valores sobre o que é bom ou não é bom do ponto de vista social. De outro, adquire o que
poderíamos chamar de noções que incluem a compreensão de processos sociais.  A diferença
está em que as normas se aprendem de imediato e apresentam explicações muito esquemáticas
quando se pede justificação segundo Delval (1997). As explicações mudam ao longo do
desenvolvimento, pois vai se produzindo uma coordenação entre as normas (sociais/ externa) e
noções (representações/ interna) num esforço de racionalidade para inseri-las dentro das noções,
servindo estas para justificar aquelas ainda que em alguns casos, produzam conflitos.

“Nosso conhecimento da realidade, entretanto, vai além da informação
sobre as características e os usos dos objetos que nos cercam.
Classificamos e organizamos a realidade, mas também, sabemos
como ela funciona, o que nos permite fazer previsões sobre eventos
futuros. Essas previsões, portanto, norteiam nossa ação. É necessário
classificar e organizar o mundo para poder explicar as coisas, mas
isso não basta”. (DELVAL, 1997 p.85).

Os estudos de ORTIZ, 2002; PICONEZ, 2002 e FONSECA, 2002 sobre como o
aluno da EJA vai adquirindo o seu conhecimento revelam que se trata de um trabalho de construção
de representações a partir de elementos recebidos direta ou indiretamente do meio, através de
sua própria busca de informação e encontra-se diretamente ligado ao desenvolvimento cognitivo
e social. Ao relacionar-se com os fenômenos sociais, o sujeito, desenvolve representações sobre
as organizações sociais, conseguindo através dessas representações compreender os processos
que transcendem as relações pessoais e que têm um forte caráter normativo caracterizando as
relações sociais ou institucionalizadas (Delval 1994).
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“Desde o momento de seu nascimento, o individuo está interagindo
com outros, vê-se submetido às regulações que estes lhe impõem e
vai construindo modelos ou teorias que lhe permitem explicar este
mundo muitas vezes confuso. Esta construção que se desenvolve em
um marco social que transmite as informações, normas, regras e
valores que são próprias dessa estrutura social. Mas é finalmente o
próprio individuo quem, a partir destes materiais básicos, lhe dá um
sentido e uma organização e um modelo que lhe permite predizer e
explicar a realidade”. (DENEGRI, 1997 p.128).

É assim que, com elementos proporcionados pela sociedade, os meios de
comunicação de massa, conversas ouvidas, informações recebidas da escola, diálogos  com os
companheiros e, com suas próprias observações, o aluno da EJA construiu e constrói uma
representação da organização social. Porém, mesmo imerso no mundo social desde que nasce
sua experiência social pode ser distinto em relação aos que freqüentaram a escola regular.

ORTIZ (2002) em sua pesquisa apresenta que o aluno da EJA como os demais
alunos que se encontram no estágio das estruturas elementares do pensamento intelectual (pré-
operatório) respondem e justificam suas respostas a partir de uma ordem individual. Ou seja, o
aluno não consegue descentrar de seu ponto de vista ou aceita como a maior das verdades a
idéia de alguém que julga ser superior a ele.

Para sair de um pensamento centrado em seu ponto de vista que não dá condições
de abstrair e construir conhecimentos a partir de novas perspectivas, Piaget (1983) nos coloca
que a vida em sociedade permite trocas que podem ser de naturezas diversas. Independentemente
da natureza da troca, para que ela se efetive, a mesma, requer que os indivíduos envolvidos
empreguem as estruturas cognitivas de que dispõem naquela situação, naquele momento
sincrônico. Ao empregar a estrutura cognitiva, o sujeito opera e coordena as ações na tentativa de
alcançar um objetivo que constitui atos e operações lógicas. Mas isso não é tudo. É preciso
coordenar também as operações de natureza social, que são o conjunto de todas as operações
realizadas pelos indivíduos, de modo que sejam um todo coerente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando que a escola da Educação de Jovens e Adultos, é um local de
formação para a cidadania; construção do conhecimento; interação social e formação crítica,
precisamos refletir sobre a situação real dos alunos, e as interferências que a escola pode realizar
no dia-a-dia, possibilitando um avanço na formação do sujeito.

Com isso, o melhor ponto de partida para essa educação é a conclusão que Paulo
Freire (2000) faz: A capacidade de aprender, não apenas para nos adaptar, mas, sobretudo para
transformar a realidade, para nela intervir recriando-a (p76).

Para construir uma educação libertadora, inovadora e diferenciada, precisamos
problematizar e desencadear situações que levem o aluno a pensar e solucionar as dificuldades
presentes. O professor deve deixar de ser aquele que apenas ensina para ser o que também
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aprende, construindo um diálogo onde professor e aluno, vivam junto o processo ensino –
aprendizagem, desenvolvendo-se a todo o momento. Ambos, aluno e professor, tornam-se sujeitos
do processo do conhecimento, crescem juntos e constroem uma educação baseada no respeito
mútuo, na solidariedade e na tolerância.

Uma proposta pedagógica que una as diferenças; que “guie o indivíduo para um
caminho da verdade, sem mitos, sem mentiras para a reapropriação da dignidade e da recuperação
da humanidade” (Bartolomeu e Macedo, 2000 p. 116).
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INTRODUÇÃO

Conforme a Teoria Histórico-Cultural, cujo principal representante é Vigotski,
todo o processo de desenvolvimento psicológico humano acontece pela mediação, seja das
pessoas, dos instrumentos da cultura ou do signo (ARIAS BEATÓN, 2005). Vigotski aponta a
natureza mediada das funções psíquicas superiores, que são funções genuinamente humanas,
tais como: pensamento, linguagem (oral e escrita), percepção, memória, atenção voluntária,
formação de conceitos, cálculo, vontade, imaginação e controle da própria conduta. Este artigo
aborda a função psicológica superior linguagem escrita, especificamente, a leitura. Como toda
função psíquica superior, a leitura também aparece, no desenvolvimento cultural da criança, em
dois planos, primeiro no plano social e depois no psicológico; no princípio, como categoria entre
os homens e logo, no interior da criança, como categoria intrapsíquica (VIGOTSKI, 1995). A
aprendizagem de leitura e da escrita pela criança tem suma relevância, pois constitui “uma das
matérias mais importantes da aprendizagem escolar em pleno início da escola, que ela desencadeia
para a vida o desenvolvimento de todas as funções que ainda não amadureceram na criança”
(VIGOTSKI, 2000, p.332).

No processo de ensino da leitura e da escrita, o papel do professor como
mediador é o de provocar, nos alunos, avanços que não aconteceriam de forma espontânea, mas
intencional, por meio de atividades planejadas de leitura e de escrita. Por esse motivo, o objetivo
deste artigo é fazer aproximações consideradas importantes para a aprendizagem da linguagem
escrita, especialmente no plano da leitura. A intenção do professor deve estar sempre ligada à
necessidade do aluno. No processo de ensino da leitura, compete ao professor o papel de garantir
que a leitura e sua aprendizagem façam sentido para o aluno (SMITH, 1999).

A leitura como função psicológica superior tem a natureza mediada. Assim, para
que o aluno se aproprie dessa função, é necessária a mediação de alguém culturalmente mais
experiente, no caso, o professor. O aluno só se apropria dos conteúdos da cultura quando o
trabalho pedagógico é intencional, que, assim sendo, transforma-se na força motriz do avanço do
aluno no processo de aprendizagem (MELLO, 1999).

APRENDIZAGEM DA LEITURA À LUZ DA TEORIA
HISTÓRICO-CULTURAL: ALGUMAS APROXIMAÇÕES

BASSAN., Larissa Helyne ( UNESP/Marília)
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A TRÍADE: SITUAÇÃO REAL, NECESSIDADE E SENTIDO

Conforme a Teoria Histórico-Cultural, o trabalho do professor tem que estar sempre
ligado ao interesse, ao motivo ou à necessidade do aluno. Dessa forma, as tarefas que envolvem
a leitura devem ser desenvolvidas em situações reais em que o aluno precisa ter um motivo para
agir. As situações de trabalho devem ter sentido para ele, criar nele uma necessidade que, por sua
vez cria um motivo para a ação, para que assim o aluno possa encontrar meios para atribuir
sentido à leitura do texto. Quando a leitura é realizada numa situação real, em que realmente o
aluno precisa construir um sentido para texto lido a fim de atender a uma necessidade sua, ele
usa todo seu conhecimento cultural, apropriado até aquele momento, e busca novos caminhos
para a compreensão do texto (JOLIBERT e col., 1994a). Usando seu conhecimento apropriado
anteriormente para a construção do sentido do texto, o aluno passa a estabelecer relações entre
o que sabe e o assunto do texto em questão (VYGOTSKI, 1995).

Porém, o que se encontra nas escolas é a simulação das situações reais do uso
da linguagem escrita. Está aí um desafio para o professor: o de reproduzir com seus alunos as
situações em que a linguagem escrita é usada na sociedade. Mas o que é encontrado em sala de
aula, são situações sempre ou quase sempre marcadas pelo “imagine que...” ou “faça de conta
que...”. Para que o aluno se aproprie da leitura, compete ao professor propiciar condições para
que ele tenha uma experiência significativa com a linguagem escrita, no caso, com a leitura.

As situações reais, como as que ocorrem fora dos muros da escola, devem
acontecer freqüentemente para que os alunos possam perceber a necessidade e a importância
da leitura, aprendendo pela função social. Sem contar que a leitura passa a fazer parte da vida do
aluno de forma natural (VYGOTSKI, 1995) e não imposta, pois foram criadas necessidades para
sua aprendizagem. Os textos devem ser sempre reais, seja um convite para uma peça de teatro
ou mesmo uma receita de bolo que a classe fará para os aniversariantes do mês. Nestes dois
exemplos, os alunos precisam ler o convite para saberem o nome, o local, a hora e a data da peça
teatral e no caso do bolo, como o farão se não lerem a receita? Esses casos configuram uma das
definições que Jolibert e seus colaboradores (1994a) deram para o ato de ler: “Ler é questionar
algo escrito como tal a partir de uma expectativa real (necessidade-prazer) numa verdadeira
situação de vida” (p.15).

Quando o ensino da leitura ocorre mediante uma situação real em que o texto
encontra uma necessidade do aluno, que sabe por quê e para quê está lendo, ele consegue
atribuir um sentido ao texto (SMITH, 1999), o que possibilita a apropriação, pelo aluno, do material
escrito. O professor pode solicitar aos seus alunos que tragam material impresso de casa, desde
rótulos de embalagens até livros de histórias. Tais materiais podem não somente contribuir para
que os alunos aprendam mais sobre leitura, como também, possivelmente constituem a única
forma que certos alunos terão para usá-los, atribuindo-lhes sentido (SMITH, 1999). É lendo de
verdade, já no início, que o aluno aprende a ler, não aprendendo primeiro para ler depois (JOLIBERT
e seus col., 1994).
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Como já dito anteriormente, essas situações de aprendizagem da leitura, além de
reais, devem ser planejadas pelo professor juntamente com os alunos. As atividades planejadas
de leitura e escrita devem envolver a participação de todos os alunos. Conforme Smith (1999), a
sala de aula deve ser o lugar em que ocorram as atividades de leitura e escrita significativas e
úteis, pela colaboração entre os alunos e o professor, isto é, por meio das relações interpessoais
com o professor e com outros colegas de classe. Segundo Vigotski, esse processo cooperativo é
de suma importância, pois as funções superiores do pensamento se manifestam, primeiramente,
na vida coletiva das crianças através de discussões e, posteriormente, aparecem na sua própria
conduta de reflexão, ou seja, quando as discussões são internalizadas (VYGOTSKI, 1995).

O aluno só aprende a ler quando tem acesso às informações sobre o objeto cul-
tural escrito, o texto, e participa de situações planejadas de leitura e de escrita. Para Jolibert e
seus colaboradores (1994a e b), essas situações devem focalizar a língua em seu funcionamento,
como um instrumento de interação entre as pessoas, oportunizando aos alunos o conhecimento
desse objeto por meio da proposição de situações efetivas e diversificadas de leitura e de escrita,
em sessões de trabalho coletivo e individual, pela focalização do trabalho com diferentes tipos de
textos, questionamento e reorganização das escritas dos alunos, utilização de instrumentos de
referência elaborados por eles mesmos e construção de suas próprias estratégias de leitura.

A situação real de leitura está intimamente relacionada com os motivos, interesses
e necessidades do aluno, o que contribui para que o aluno atribua sentido ao texto lido. Conforme
Mello (2006), “quando a criança convive com situações reais de leitura e de escrita, na escola ou
em casa, ela cria para si a necessidade da escrita” (p.184), e isso vale tanto para o plano da
produção como para o da recepção.

Somente quando a criança realiza atividades que estão em sintonia com seus
interesses, necessidades e motivos é que ela consegue engajar-se nelas e “atribuir um sentido
ao que realiza” (MELLO, 2006, p. 184). Realizar uma atividade significa, pois, para a criança,
“saber o que está fazendo, para que faz e estar motivada pelo resultado daquilo que realiza”
(MELLO, 2006, p.184-185). Isso mostra a importância do professor estar envolvido com seus
alunos e saber de seus interesses, necessidades e motivações para realização de leituras que
realmente façam sentido para eles, pois, é lendo para ou por um motivo que o aluno aprende que
a escrita têm uma função (SMITH, 1999). Dessa forma, a leitura é ensinada como um processo
psíquico de ordem complexa e não como um hábito sensório motor (VYGOTSKI, 1995).

Na Teoria Histórico-Cultural, os motivos, as necessidades e os interesses dizem
respeito ao fator emocional, afetivo do aluno. Conforme dito anteriormente, no processo de
aprendizagem da leitura tais aspectos devem ser considerados pelo professor, que deve criar
necessidades no aluno, despertando nele a vontade e o prazer em aprender a ler (ARIAS BEATÓN,
2005).

A intencionalidade da ação educativa é fator relevante para a aprendizagem,
pois, mesmo possuindo todo o suporte físico da espécie necessário ao aprendizado da leitura e
da escrita, o indivíduo nunca aprenderá a ler e a escrever se não participar de situações e práticas
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sociais que favoreçam tal aprendizado, pois para ocorrer o desenvolvimento, se fazem necessárias
situações de aprendizado que o impulsionem (OLIVEIRA, 1996). Além da intencionalidade, é
importante que o processo de ensino motive a independência, a autonomia e o papel ativo do
sujeito (ARIAS BEATÓN, 2005).

O ENSINO DA LEITURA NAS ESCOLAS

A linguagem escrita é um instrumento cultural complexo (VYGOTSKI, 1995) que,
nas escolas, via de regra, não é ensinado por sua função social, mas pelo aspecto técnico, isto é,
o traçado da letra e a ênfase no código a ser dominado letra a letra são os aspectos privilegiados
no ensino da escrita; já na leitura, são enfocadas a decifração e a pronúncia correta das palavras
por meio da leitura oral, ao invés da compreensão do texto, isto é, da atribuição de sentido.

Uma situação muito comum que é encontrada no ensino fundamental é a leitura
oral de texto escrito na lousa. Em uma observação realizada durante a pesquisa, o professor,
com auxílio de uma régua, pronuncia as palavras sílaba por sílaba para os alunos, determinando
a velocidade de leitura oral; cada sílaba oralizada é um toque da régua e, caso um aluno não
oralize corretamente, o professor olha para ele com reprovação e insiste na mesma sílaba até
ocorrer a oralização. Se a leitura de palavra por palavra pode levar o aluno a acreditar que a leitura
é uma atividade na qual o sentido não é importante (SMITH, 1999), o que dizer da leitura sílaba por
sílaba?

Dessa maneira, como o aluno atribuirá sentido ao texto? Não terá sentido algum. A
insistência no reconhecimento das letras não permite a leitura do texto pelo aluno e muito menos
a atribuição de sentido; o trabalho com letras e sílabas dificulta a apropriação da linguagem escrita
pelo aluno, assim, a criança não perceberá a linguagem escrita como um instrumento cultural
(MELLO, 2006).

As crianças aprendem pela compreensão, encontrando sentido nas palavras que
são significativas para elas naquele contexto do texto que está sendo lido (SMITH, 1999). A decifração
e a silabação impedem essa aprendizagem pela compreensão; a leitura acaba sendo fragmentada
em partes, perdendo a propriedade do todo (VIGOTSKI, 1998; VIGOTSKI, 2000; VYGOTSKI, 2001a)
e tornando, assim, impossível a atribuição de sentido por parte do aluno. Ao ler, o aluno busca a
realidade e não os sons por trás das palavras escritas (MELLO, 2006). Esse ensino mecânico da
leitura pode frear o desenvolvimento cultural do aluno em vez de impulsioná-lo (VYGOTSKI, 1995).

Com relação à decifração, Jolibert e seus colaboradores (1994b) apontam que o
trabalho sobre esse aspecto pode ser realizado apenas como auxílio, e com outro objetivo; mas
não priorizado sistematicamente em substituição à leitura que visa à compreensão, como realmente
acontece. Quando referem o uso da decifração como auxílio, a autora e seus colaboradores
querem dizer que, em algumas situações de leitura, o aluno pode não conseguir descobrir um
nome próprio do personagem de uma estória, e a decifração pode servir de um meio para essa
descoberta (JOLIBERT e col., 1994b). Porém, a decifração seria o último recurso para tal
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descoberta. Antes, deveriam ser esgotados todos os caminhos possíveis para a atribuição de
sentido.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A leitura e a escrita precisam se tornar uma necessidade para o aluno, pois ele vive
numa sociedade que lê e que escreve. Quando não existe essa necessidade, é papel do profes-
sor criá-la (MELLO, 2006). Necessidade que pode ser criada através de situações reais e planejadas
de ensino da linguagem escrita, em que o aluno realmente vivencie o uso social desta função
psíquica superior, tendo um motivo para aprendê-la. Dessa forma, o aluno poderá atribuir sentido
ao texto lido, pois estará realizando uma tarefa proposta pelo professor em uma situação de
comunicação verdadeira, que se encontra com os motivos e com as necessidades dele, e não
um treino de leitura, no qual ele apenas decodifica as letras sem ao menos saber por quê.

Há muito para ser pesquisado, confrontado e publicado no que diz respeito
ao processo de aprendizagem da leitura, principalmente do ponto de vista da Teoria Histórico-
Cultural, já que não há muitas publicações sobre linguagem escrita nessa vertente teórica.
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INTRODUÇÃO

É cada vez mais recorrente, na atualidade, falar de dificuldades de aprendizagem
quando o assunto é a aprendizagem de nossos alunos em nossas escolas. Todavia, pesquisar e
estudar a respeito deste termo não é tarefa fácil. Existem inúmeras definições e as caracterizações
mais usuais trazem consigo uma série de atributos que acabam ampliando o campo de definição.
Assim, observa-se que a definição de dificuldades de aprendizagem pode variar de autor para
autor.

Dentro dessa variedade terminológica, há autores que buscam uma separação
entre o que seria denominado problema, dificuldade ou distúrbio de aprendizagem.  É o caso, por
exemplo, dos trabalhos de Passeri (2003) e Osti (2004). Neles, as autoras apontam que o termo
distúrbio de aprendizagem refere-se mais a comprometimentos neurológicos e que o termo
dificuldade de aprendizagem trataria mais de problemas na área acadêmica, decorrentes de fatores
internos ou externos ao indivíduo. Segundo Passeri “este segundo termo é mais genérico, portanto,
e envolve os termos “dificuldade escolar” e “problemas de aprendizagem” (2003, p.29).

No entanto, essa perspectiva não se confirma em várias outras obras nas quais,
muitas vezes, estes termos são tratados como sinônimos, é o caso, por exemplo, do trabalho de
Smith e Strick (2001). Uma das poucas certezas que podemos ter em relação a estas definições
é que as crianças com dificuldades de aprendizagem não apresentam baixa inteligência, mas sim
problemas específicos para aprender. Essa caracterização foi apresentada à comunidade científica
por Samuel Kirk considerado, atualmente, o pai dos estudos nesse campo. Todavia, cumpre
destacar que ao definir o termo, o autor apontava que tais problemas eram provocados,
especialmente, por desordens internas ou fatores intrínsecos aos indivíduos.

Apesar de tentar buscar certa concordância para o termo dificuldades de
aprendizagem (DA) parecer tarefa complicada, é crescente o número de crianças encaminhadas
e/ou precocemente diagnosticadas como portadores de DA. O estudo de Ciasca (2000) nos ajuda
a confirmar essas idéias: em trabalho com crianças encaminhadas para o ambulatório de distúrbios
de aprendizagem da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, a autora constatou que a grande
maioria dos sujeitos, encaminhados por suas escolas e famílias, ao ser avaliada pela equipe do
hospital, não apresentava comprometimento cognitivo, perceptivo ou neurológico, ou seja, não
apresentava desordens intrínsecas, como querem muitas vezes as queixas retratadas nos

AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM NA VISÃO
DE FUTUROS EDUCADORES: O QUE DIZEM
ESTUDANTES DO CURSO DE PEDAGOGIA?
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encaminhamentos. Há também o trabalho de Saravali (2005) que constatou que os professores
indicam, facilmente, no mínimo 20% dos seus alunos como tendo dificuldades de aprendizagem.
Essas observações também são por nós constantemente constatadas ao longo de nossa prática
no trabalho de supervisão das disciplinas de estágio curricular nos cursos de  Pedagogia.

Diante desse quadro, podemos perguntar: o que vêm acontecendo com nossas
crianças? Que tipo de epidemia é essa que contagia tantos alunos? Qual o papel dos profissionais
que lidam diretamente com estas questões?

No presente trabalho, buscamos apresentar os resultados iniciais de uma pesquisa
a respeito das concepções que futuros pedagogos têm sobre as dificuldades de aprendizagem.
Os dados analisados até o presente momento referem-se a três questões: 1) O que é dificuldade
de aprendizagem? 2) Em que momento você julga necessário encaminhar um aluno para
atendimento especializado? e 3) Você já encontrou em sua prática alunos com dificuldade de
aprendizagem? Se sim, emita um parecer sobre uma criança, seu aluno, que apresentou dificuldade.
Se não, explique hipoteticamente.

Nosso objetivo é discutir, a partir das concepções apresentadas, a importância do
conhecimento e da investigação de questões relacionadas ao não aprender, sobretudo, por parte
dos profissionais que vão lidar diretamente com essas crianças.

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM – ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

O termo dificuldade de aprendizagem não é recente e há uma evolução histórica
que caracteriza múltiplas influências que os estudos e pesquisas nessa área sofrem. Conforme
apresentado em Saravali (2005), essas diferentes perspectivas ora apontam para tendências
médicas e orgânicas, ora para tendências psicológicas e pedagógicas sem, no entanto, haver
consenso sobre o que caracteriza uma dificuldade de aprendizagem.

... as teorias das dificuldades de aprendizagem são controversas,
conceitualmente confusas e raramente apresentam dados de aplicação
educacional imediata. Mesmo com uma grande panorâmica e com
um grande potencial de investigação, as teorias das DA continuam a
ser muito complexas e muito pouco consistentes (FONSECA, 1995,
p.57-58).

Na atualidade, esse panorama não sofreu grandes transformações, mas podemos
considerar uma definição bastante aceita datada de 1988 pelo National Joint Committee on Learn-
ing Disabilities. Segundo Sisto (2001) essa definição se caracteriza da seguinte forma:

1) Problemas nas condutas auto-reguladoras da percepção ou interação so-
cial, como por exemplo, déficits de atenção e hiperatividade, (apesar de outros autores discordarem)
não constituem uma DA, embora possam ser sintomas de pessoas com DA;

2) DA não se caracterizam por problemas como deficiências sensoriais,
retardo mental, transtorno emocional, condições culturais, ensino inadequado ou insuficiente.
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Entretanto, pode haver coocorrências destes problemas com as DA e “também não se discute
que essas condições produzem dificuldades de aprendizagem” (Sisto, 2001, p.13);

3) Dificuldade de aprendizagem corresponde a dificuldades intrínsecas ao
indivíduo supostamente devido a uma disfunção do sistema nervoso central e estão baseadas em
estudos neuropsicológicos e genéticos;

4) Em qualquer idade é possível uma pessoa manifestar DA, indicando que
este problema pode ser um desafio vitalício.

Assim, poder-se-ia definir que o termo dificuldades de aprendizagem engloba um
grupo heterogêneo de transtornos, manifestando-se por meio de atrasos ou dificuldades em leitura,
escrita, soletração e cálculo, em pessoas com inteligência potencialmente normal ou superior e
sem deficiências visuais, auditivas, motoras ou desvantagens culturais. Geralmente não ocorre
em todas essas áreas de uma só vez e pode estar relacionada a problemas de comunicação,
atenção, memória, raciocínio, coordenação, adaptação social e problemas emocionais (SISTO,
2001). O indivíduo com DA não possui rebaixamento de QI, indicando aquilo que muitos autores
chamam de conduta discrepante acentuada entre o potencial para a aprendizagem e o
desempenho acadêmico.

Conforme Sisto (2001), as coocorrências  precisam ser investigadas e merecem
especial atenção daqueles que lidam com os indivíduos com dificuldades de aprendizagem. Smith
e Strick (2001) apontam que:

... o termo dificuldades de aprendizagem refere-se não a um único
distúrbio, mas a uma ampla gama de problemas que podem afetar
qualquer área do desempenho acadêmico. Raramente, elas podem
ser atribuídas a uma única causa: muitos aspectos diferentes podem
prejudicar o funcionamento cerebral, e os problemas psicológicos
dessas crianças freqüentemente são complicados, até certo ponto,
por seus ambientes doméstico e escolar (grifo nosso, p.15).

Para estas autoras, embora supostamente as dificuldades de aprendizagem tenham
uma base biológica, o ambiente da criança, familiar e escolar, determinam a gravidade do impacto
da dificuldade.

Todavia, embora muitos autores considerem essa definição como a mais completa,
não acreditamos que o uso abundante do termo em escolas e por docentes esteja enquadrado
nos aspectos previstos pelo Comitê Internacional em questão, fato esse que, se assim o fosse,
significaria o caos em relação à possibilidade de aprender dos nossos estudantes, dada a enorme
quantidade de queixas em relação às dificuldades de aprendizagem discentes.

Nesse sentido, concordamos com a posição de Fonseca (1995) que para definirmos
ou mesmo pensarmos em dificuldades de aprendizagem devemos adotar uma postura interacional
e dialética, ou seja, procurar integrar os déficits no indivíduo, na escola, família e outros, pois  “...
as condições internas (neurobiológicas) e as condições externas (sócio-culturais) desempenham
funções dialéticas (psicoemocionais) que estão em jogo na aprendizagem humana.” (1995, p.12).
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Dessa forma, o ambiente escolar também pode ser ou não estimulante, oferecendo ou não as
oportunidades apropriadas para a aprendizagem.

A fim de obterem progresso intelectual, as crianças devem não apenas
estarem prontas e serem capazes de aprender, mas também devem
ter oportunidades apropriadas de aprendizagem. Se o sistema
educacional não oferece isso, os alunos talvez nunca possam
desenvolver sua faixa plena de capacidades, tornando-se efetivamente
‘deficientes’, embora nada haja de fisicamente errado com eles [...] A
verdade é que muitos alunos fracos são vítimas da incapacidade de
suas escolas para ajustarem-se às diferenças individuais e culturais
(SMITH e STRICK, 2001, p.33-34).

 É nesse sentido que gostaríamos de salientar aquilo que definimos como
perspectiva construtivista das dificuldades de aprendizagem (SARAVALI, 2005). Em nossa
experiência cotidiana de formadores de professores e também na prática clínica, ficamos
preocupados com a quantidade de crianças que são colocadas às margens do sistema de ensino,
já definidas como incapazes de aprender. Por isso, abordaremos aqui o que consideramos
aspectos essenciais dessa abordagem construtivista.

Assumindo a perspectiva interacionista-construtivista de Jean Piaget (1896-1980),
os adeptos desta visão identificam os problemas de aprendizagem como resultantes de falhas no
processo de relação do sujeito com o meio, pressuposto básico do interacionismo-construtivista.
Dessa forma, a pergunta que esses autores querem responder, ao se depararem com crianças
que não aprendem é “o que ocorre com as crianças que não atuam sobre o meio, por serem
impedidas, ou atuam pouco?” (DOLLE e BELLANO, 1996, p.9).  Ramozzi-Chiarottino, que realiza
pesquisas nesse enfoque explica:

Depois de vários anos de observação do comportamento da criança
em situação natural, chegamos à conclusão de que os distúrbios de
aprendizagem são determinados por deficiências no aspecto endógeno
do processo da cognição e de que a natureza de tais deficiências
depende do meio no qual a criança vive e de suas possibilidades de
ação neste meio, ou seja, depende das trocas do organismo com o
meio, num período crítico de zero a sete anos (1994, p.83).

Assim, para esta autora há uma causa orgânica para as DA parcialmente
determinada pelo ambiente e possível de remediação. Nos estudos e pesquisas que vem realizando
na USP, Ramozzi-Chiarottino (1994) apresenta características e problemas específicos no
processo de interação com o meio e na estruturação do real, que as crianças com dificuldades de
aprendizagem apresentam.

É importante que educadores em formação e demais interessados na questão das
dificuldades de aprendizagem conheçam este referencial que, ao contrário do que Fonseca (1995)
afirma sobre outras perspectivas, possui aplicação educacional imediata. Nesse sentido, Ramozzi-
Chiarottino (1994) apresenta formas de intervenção conforme as características dos problemas
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apresentados pelas crianças. Essas intervenções baseiam-se em: construção de esquemas
motores e ação/reflexão sobre o meio, observação e experimentação sobre a natureza, construção
de representação e construção de estruturas do pensamento.

Os trabalhos nesta perspectiva indicam que aqueles que lidam com as crianças
em situações de aprendizagem necessitam estar atentos ao que está ocorrendo com seus alunos.
Portanto, é preciso sim investigar por que as crianças não aprendem, mas, sobretudo, quais são
os meios que a escola pode se valer para minimizar as condições de fracasso que são impostas
a estes alunos. Assim, é sempre bom refletir sobre as razões que levam a escola ao
encaminhamento em comparação com as intervenções que conseguem resultados positivos em
situações de pesquisa. Qual o papel dos profissionais que lidam diretamente com essas crianças?
Como vêem estas questões e quais as formas de intervenção que julgam necessárias e
importantes de serem feitas?

Os dados que passaremos a apresentar procuram mostrar algumas das idéias
que futuros profissionais e educadores, estudantes do curso de Pedagogia, têm a respeito das
dificuldades de aprendizagem e consequentemente das crianças que não aprendem. Entendemos
que essa compreensão é importante na medida em que suas concepções influenciarão as decisões
que tomarão em suas atividades profissionais.

A pesquisa - conversando com futuros pedagogos
Nosso estudo baseia-se no trabalho de Osti (2004) que caracterizou o termo

dificuldade de aprendizagem na concepção de 30 professores do ensino fundamental da rede
pública do interior do estado de São Paulo, destes professores 19 eram graduados em Pedagogia.

A autora se valeu de uma entrevista semi estruturada e da análise estatística das
respostas. Os resultados obtidos demonstraram que os professores apresentam uma visão parcial
do que seja a dificuldade de aprendizagem, atribuindo a responsabilidade ou a causa do problema
em questão à família ou ao próprio aluno. Segundo Osti, os sujeitos não foram capazes de
considerar a correspondência entre a metodologia, a relação do professor e sua prática com a
dificuldade do aluno.

Tomando por referência o instrumento utilizado por Osti, trabalhamos com 25 alunos
do curso de Pedagogia de uma instituição de ensino particular do interior do estado de São Paulo.
Destes 25 alunos, 12 eram ingressantes e 13 eram concluintes. Como não foram encontradas
diferenças significativas nas respostas dos sujeitos em relação ao tempo que tinham de curso, os
dados serão apresentados conjuntamente.

Os alunos eram convidados a responder por escrito a um questionário que continha
9 questões referentes à aprendizagem e à dificuldade de aprendizagem, além de dados sobre a
formação profissional, tempo de experiência etc. Nossos resultados foram, em alguns aspectos,
semelhantes aos obtidos por Osti (2004). No entanto, como nosso estudo foi realizado com
estudantes do curso de Pedagogia, algumas diferenças foram observadas, sobretudo em relação
às categorias das respostas obtidas, razão pela qual apresentaremos nossos resultados sem
compará-los diretamente com aqueles obtidos no trabalho de referência de Osti (2004).
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Analisaremos aqui somente três perguntas do instrumento aplicado. A análise das
respostas foi realizada conforme a metodologia da Análise de Conteúdo proposta e sistematizada
por Bardin (1977); a quantificação destas respostas sofreu análise estatística simples. A primeira
pergunta analisada foi formulada da seguinte maneira: “O que é dificuldade de aprendizagem?”
Foram encontradas quatro categorias.

Na primeira categoria, encontram-se as definições que apenas explicam a dificuldade
como uma resposta inadequada que o aluno emite àquilo que a escola solicita, mas sem justificar
ou atribuir uma explicação causal. Por exemplo: “Dificuldade de aprendizagem é quando o aluno
não consegue captar os objetivos transmitidos pelo professor.” “Quando o aluno não consegue
acompanhar o conteúdo com os demais da classe” “A criança não consegue acompanhar as
aulas.”1

Na categoria II estão explicações que identificam as dificuldades de aprendizagem
como problemas inerentes aos alunos tais como bloqueios, desordens, desinteresse, incapacidade,
falta de concentração etc. Vejamos alguns exemplos: “É uma limitação que impede o aluno de
aprender determinados conceitos. Alguma alteração de ordem emocional, física ou psicológica
que necessita de acompanhamento especializado” “Falta de atenção” “Pode estar relacionado
com algum problema patológico ou cognitivo.”

Na categoria III encontram-se respostas que consideramos tautológicas ou
redundantes, isto é, que apenas repetem a informação contida na pergunta, sem oferecer dados
novos; assim como aquelas respostas em branco ou do tipo “não sei”. Sobre isso vale destacar
que apesar de mencionarmos anteriormente que não houve diferença significativa entre as respostas
de alunos ingressantes e alunos concluintes, o número de respostas em branco ou do tipo “não
sei”, “não tenho experiência para opinar” é sempre maior entre os ingressantes. Alguns exemplos:
“A dificuldade que o aluno apresenta em aprender” “Não ocorre processo de assimilação” “É
apenas um obstáculo mas não algo que torna a aprendizagem impossível”.

Finalmente, na categoria IV, com apenas 2 respostas, estão aquelas que elencam
questões pedagógicas como possíveis causadoras de dificuldades de aprendizagem. Por exemplo:
“Falta de conhecimento ou tentativa do professor.”

A tabela a seguir mostra os resultados referentes à questão 1.
Tabela I: Respostas referentes à questão 1.

Categorias    Quantidade de respostas  Percentual (%)
   I                              14                                     56
   II                              6                                      24
   III                             4                                      16
   IV                            2                                        8
TOTAL                     26                                       *ii

As discussões teóricas e as descobertas recentes no campo das dificuldades de



Formação de professores para a educação básica

IX CONGRESSO ESTADUAL PAULISTA SOBRE FORMAÇÃO DE EDUCADORES - 2007
UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - PRO-REITORIA DE GRADUAÇÃO

100

aprendizagem têm, a nosso ver, ampliado o número de informações referentes ao tema e justificado
o número de encaminhamentos crescentes por parte das escolas e dos docentes. A terminologia
recorrente remete a termos como distúrbios, dislexias, disgrafias, entre outros, sempre associados
a problemas inerentes ao aluno. Essa é a explicação de 24% dos nossos sujeitos. Somente duas
respostas remetem a questões de ordem pedagógica, considerando a possibilidade de interferência
desse aspecto quando o aluno não aprende. Todavia, a maioria das respostas, que se apresentou
na categoria I, concentra-se na idéia de que a dificuldade de aprendizagem ocorre quando o aluno
não responde ao que a escola pede. Ora, podemos perguntar: em que medida isso faz algum
sentido? O que significa não acompanhar a escola? Isso seria realmente uma dificuldade de
aprendizagem?

A questão da atribuição de rótulos e da ênfase em fatores intrínsecos aos alunos,
como querem algumas correntes e autores que trabalham com dificuldades de aprendizagem, é
algo que nos preocupa bastante, sobretudo quando observamos esse tipo de resposta em alunos
que pretendem ser educadores e, portanto, lidarão com estas questões cotidianamente em sua
prática profissional. Essa é uma explicação simples que pode e vem sendo dada rapidamente,
tornando a criança a maior responsável pela não aprendizagem. Não seriam justamente esses
profissionais que estão em formação, que deveriam ter um olhar crítico que evitasse toda e qualquer
rotulação prévia? Não seria interessante que esses alunos soubessem pelo menos equilibrar em
suas respostas a existência de fatores externos e internos e, inclusive, questionassem ou
refletissem sobre o papel da escola nesse processo?

A segunda pergunta que discutiremos aqui foi apresentada aos sujeitos dessa forma:
“Em que momento você julga necessário encaminhar um aluno para atendimento especializado?”
Foram encontradas quatro categorias de respostas.

Na categoria I enquadram-se as respostas que retratam o sentimento de
incapacidade diante da dificuldade, ou seja, os sujeitos referem-se à impotência que sentem diante
do quadro e às inúmeras tentativas fracassadas de intervenção. Nesse sentido, os
encaminhamentos são sugeridos na medida em que as próprias ações são consideradas ineficazes
ou ações novas não são vislumbradas. Alguns exemplos: “Após ter esgotado todas as possibilidades
encontradas possíveis ao meu alcance.” “Julgo necessário no momento em que estiverem se
esgotado todas as possibilidades do professor no que se refere a seus métodos de ensino. “

Na categoria II foram consideradas respostas que identificavam a necessidade do
encaminhamento classificando os problemas em função de distúrbios, questões emocionais e/
ou indisciplinares. É o que nos mostra o seguinte exemplo: “Quando ele fica isolado ou é agitado
demais.”

Finalizando, na categoria III encontram-se os sujeitos que não respondem à
pergunta, bem como aqueles que apresentam respostas que, tais como na categoria III da pergunta
anterior não possuem uma resposta direta.  Nesse sentido, não há clareza sobre as razões que
levariam ao atendimento especializado. Vejamos um exemplo: “A partir que realmente seja
necessário.”
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A tabela II a seguir mostra os resultados referentes à questão 2.
Tabela II: Respostas referentes à questão 2.
Categorias Quantidade de Respostas Percentual (%)
     I                           15                                60
     II                            7                                28
     III                            4                                16
TOTAL                            26                                   *
Ao responderem sobre o momento do encaminhamento, 60% afirmam que isso é

feito após inúmeras tentativas de intervenção, quando sentem que não há mais nada que podem
fazer. É curioso notar que apesar da maioria classificar as dificuldades de aprendizagem como
responsabilidade discente, conforme mostraram as respostas à pergunta 1, ao pensarem num
encaminhamento, a maioria, primeiramente, aponta para suas próprias tentativas de ação. O que
isso de fato significaria? Não estariam os futuros pedagogos, num momento de encaminhamento,
atribuindo novamente as dificuldades aos seus alunos? Afinal, ao dizer que encaminhamos quando
já agimos o bastante, não estamos dizendo, “resolvam, pois não há mais nada a ser feito por
aqui?”

É também e justamente sobre essa ação que devemos pensar, principalmente se
considerarmos que estes alunos estão se formando no curso de Pedagogia: em que medida
podemos julgar as tentativas de intervenção como eficazes? Pela quantidade e pela repetição?
Ou pela qualidade e fundamentação teórica que as sustentam? Não seria o conhecimento, um
real e fundamental aspecto na formação do docente? Esse conhecimento necessário, a nosso
ver, deveria auxiliar o futuro educador nas tomadas de decisões em relação aos seus alunos que
não aprendem. Tal conhecimento permitiria inclusive avaliar a qualidade e pertinência das
intervenções.

A terceira pergunta e última a ser apresentada no presente trabalho foi assim
formulada: Você já encontrou em sua prática alunos com dificuldade de aprendizagem? Se sim,
emita um parecer sobre uma criança que apresentou dificuldade. Se não, explique hipoteticamente.
Para esta questão foram encontradas seis categorias.

Na categoria I estão os sujeitos que não responderam à questão. A maioria destes
sujeitos afirmou que não tinha experiência com alunos com dificuldades de aprendizagem e que
não conseguiria responder nem mesmo hipoteticamente. Também colocamos nessa categoria
as respostas que não nos permitiram identificar elementos explicativos e mais precisos no parecer
solicitado pela questão. É o caso, por exemplo, da seguinte resposta: “Creio que o aluno com
dificuldade deve ter aulas de reforço, com tranqüilidade para que o aluno possa descobrir que tem
potencial.” Vale dizer que das respostas dessa categoria 5 eram de alunos ingressantes no curso
e, portanto, sem contato com a prática; dos 5 estudantes concluintes 3 não responderam ou
responderam não; 1 alega não ter prática e, portanto, sem condições de opinar e 1 emite uma
resposta tautológica que foi usada para o exemplo.

Na categoria II, estão os problemas inerentes ao aluno, mas com definições mais
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precisas, normalmente relacionadas a distúrbios ou outras desordens. Nessas respostas há
identificações de termos como dislexia, discalculia, hiperatividade etc. “Sim. Tenho um aluno com
Déficit de Atenção” “Sim [...] encaminhei a um grupo de especialistas e os psicólogos após
investigações descobriram que seu nascimento fora feito por fórceps e que além disso ela
necessitava de um neurologista que por sua vez indicou o uso de medicamentos.” “É uma aluna
com comprometimento neurológico.” “Sim tenho alunos disléxicos”

Na categoria III, estão problemas ainda inerentes aos alunos, mas caracterizando-
se de forma diferente aos da categoria II, sem especificações de déficits, desordens etc. É caso
de questões relacionadas à desmotivação, desinteresse, agressividade, problemas de
relacionamento interpessoal, indisciplina e questões afetivas. “Sim é uma aluna que requer atenção
especial e por ter dificuldade usa todas as formas de fuga para não fazer atividades em sala de
aula (dorme, vai várias vezes ao banheiro, vai beber água, precisa apontar os lápis).” “A criança
fica apática e desinteressada” . “Ele não prestava atenção nas aulas, não respeitava o profes-
sor...”

Problemas de ordem pedagógica compõem a categoria IV. Por exemplo: “Caso
percebo que o aluno não conseguiu construir o conhecimento referente ao conteúdo trabalhado,
procuro modificar a maneira de trabalhar até que ele construa seus conhecimentos.”  “Eu observei
que a dificuldade de aprendizagem do aluno, também era conseqüência da falta de interesse da
professora.”

Na categoria V estão as descrições de problemas inerentes à criança, relacionados
aos conteúdos abordados pela escola. Vejamos um exemplo: “Sim. Tive uma aluna que já havia
reprovado na 2ª série e não conhecia quantidade e nenhuma letra do alfabeto.”

Na categoria VI estão as respostas que relatam problemas no aprendizado em
função de questões familiares. “... os problemas apresentados pela criança eram todos originados
por ordem emocional (família desestruturada)”

A tabela III a seguir mostra os resultados referentes à questão 3.

Tabela III: Respostas referentes à questão 3.
Categorias Quantidade de Respostas Percentual (%)
I                                  10                    40
II                                    6                    24
III                                    5                    20
IV                                    4                    16
V                                    3                    12
VI                                    2                     8
SOMA                                   30                     *

Podemos observar que tanto os 24% dos entrevistados da categoria II, como os
20% da categoria III, em seus relatos, estão sempre se referindo a problemas inerentes aos alunos.
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Somente 4 respostas sugerem que questões pedagógicas podem interferir no processo e 2
respostas remetem a questões familiares. É curioso notar que apesar desses sujeitos terem, na
questão 1, caracterizado o termo dificuldade de aprendizagem como a incapacidade de responder
ao que a escola solicita, ao relatarem casos apenas 12% das respostas se mantém nessa
perspectiva. Tal fato nos faz crer que para esses sujeitos, responder à pergunta “o que é dificuldade
de aprendizagem” foi simples e apenas houve uma relação com questões escolares. Todavia, é
ao exporem os exemplos que as características se tornam mais evidentes.

É claro que aquilo que estamos apresentando aqui são dados ainda iniciais.
Sabemos que muitos dos aspectos mencionados merecem consideração especial e também
necessitam ser analisados e mais explorados em conjunto com as demais respostas que
correspondem ao questionário completo. Portanto, temos aqui para discussão, nesse trabalho,
apenas resultados iniciais explorados também de acordo com o espaço permitido aqui.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Um ponto sobre o qual gostaríamos de refletir nessas considerações finais, e que
corresponde a nossas primeiras representações, é a respeito da facilidade com que as desordens
inerentes às próprias crianças são apontadas. É preciso pois não nos esquecermos de que,
sempre, o profissional precisa buscar a investigação das questões relacionadas a fatores externos
para a não aprendizagem. O rótulo traz consequências para a criança e, estas conseqüências
podem não permanecer somente relacionadas ao aprender/não aprender na escola. Um destes
fatores externos que nos parecem fundamentais refere-se à qualidade do ensino ministrado em
nossas escolas. Considerando a relação entre sujeito e objeto do conhecimento, um ensino
inadequado pode gerar uma solicitação inadequada do meio e, consequentemente, inadaptações
em relação à aprendizagem.

Diante desta suposta epidemiologia escolar, torna-se interessante observar o que
caracterizaria um aluno com dificuldades de aprendizagem sob a ótica de quem o rotula e o
encaminha. A formação do pedagogo não pode prescindir do conhecimento nem da discussão
destas questões. Isso se faz necessário para que aos alunos que não aprendem seja dada sempre
a chance da investigação continuada, do trabalho de intervenção fundamentado e da não rotulação
prévia excludente e responsabilizante. Os futuros professores necessitam ser capazes de pelo
menos considerar as diferentes perspectivas de uma não aprendizagem.

Acreditamos que as reflexões que propusemos, bem como outras que possam
surgir, a partir das respostas emitidas ao questionário, necessitam ocorrer por parte daqueles que
atuam na formação dos pedagogos. Na medida em que estas respostas caracterizam decisões
e julgamentos que já são e/ou que poderão ser norteadores do trabalho destes profissionais, não
podemos ignorá-las.

Ressaltamos, mais uma vez, que a formação teórica e prática dos futuros
pedagogos necessita fundamentá-los, habilitá-los e ajudá-los a tornarem-se responsáveis por
suas ações.
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APRESENTANDO A PROBLEMÁTICA E A QUESTÃO DE PESQUISA

A literatura sobre a formação de professores tem definido como base de
conhecimento para o ensino um conjunto de conhecimentos que seriam próprios da atividade
docente, ou seja, que contribuiriam para caracterizá-la enquanto atividade profissional. Segundo
Shulman (1986), em relação aos conteúdos dos conhecimentos da base para o ensino há três
grandes categorias: o conhecimento do conteúdo de ensino, o conhecimento curricular e o
conhecimento pedagógico do conteúdo.

 Tradicionalmente, os cursos de formação inicial de professores têm “lugares”
específicos, em termos de grade curricular, para a aprendizagem destes conhecimentos. Os
específicos – relativos às matérias ensinadas – cabem às disciplinas específicas, normalmente
ministradas por especialistas do assunto; os curriculares - nos quais estariam incluídos uma
série de conhecimentos sobre o ensino, tais como teorias sobre ensino-aprendizagem, sobre o
currículo, sobre a função da escola etc. - cabem às disciplinas pedagógicas. O espaço, o lugar,
destinado à articulação destas duas categorias de conhecimento, bem como ao desenvolvimento
dos conhecimentos pedagógicos do conteúdo – que corresponderiam aos saberes relativos ao
ensino de determinado conteúdo (as definições, exemplos, atividades etc. mais adequados ao
ensino, por exemplo) – seriam os componentes curriculares voltados para a prática, tais como os
estágios. No entanto, para que esse componente curricular atingisse este objetivo, e não
simplesmente se configurasse como um espaço de “contato com a realidade”, algumas condições
deveriam ser garantidas, condições essas que levassem os futuros professores a refletir sobre
os conteúdos de ensino e sobre de que formas as intervenções em sala de aula oportunizam ou
não a aprendizagem destes conteúdos. Que condições seriam essas?   Parece-nos que a literatura
ainda tem poucas respostas a esta pergunta.  Marcelo (1998), em uma revisão sobre a pesquisa
sobre a formação de professores, destaca que o estágio é apontado como o elemento fundamen-
tal do processo de aprendizagem da docência, mas que determinados aspectos dos estágios
permanecem pouco conhecidos, tais como o papel ou a eficácia do supervisor, de que forma se
dá o desenvolvimento dos estágios e que resultados são obtidos. Desta forma, investigar, nas
práticas em sala de aula, como se articulam os conhecimentos da base para o ensino pode
contribuir com conhecimentos que subsidiem os cursos de formação inicial, apontando condições
que estes cursos devem oferecer aos futuros professores, especialmente as relativas aos

CONHECIMENTOS SOBRE ENSINAR A PENSAR E
CONHECIMENTOS SOBRE O CONTEÚDO
ESPECÍFICO: POSSÍVEIS ARTICULAÇÕES

CAMARGO, C. C.;PERDIGÃO, A.L.R.V. (UFSCar)
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componentes curriculares de prática. Em outras palavras, contribuir para a definição de: quais as
situações de prática deveriam ser criadas para os futuros professores; como problematizar as
experiências de estágio; como os conhecimentos curriculares podem colaborar neste planejamento
e avaliação etc.

Tendo como pano de fundo de nossa investigação esta meta mais ambiciosa, o
que se propõe neste trabalho é um tipo de análise, mais modesta, que pode contribuir para a
compreensão desta articulação. Com o objetivo de estabelecer algumas relações entre
componentes de diferentes categorias da base de conhecimento para o ensino, selecionamos as
categorias “conhecimento da matéria (domínio do conteúdo de ensino)” e “conhecimento curricu-
lar” (em particular, um de seus componentes – desenvolvimento do pensamento teórico) e
analisamos as limitações da base de conhecimento de um professor em relação a componentes
destas duas categorias.  Este propósito relaciona-se, também, com uma perspectiva de tentativa
de superação de discursos centrados apenas no conteúdo e apenas no ensino (aqui entendido
como metodologia, didática, pedagogia). Neste ponto, concordamos com aquilo para o quê Candau
(1997) apud Lelis (2001) chama a atenção quando afirma que a competência para ensinar se
constrói a partir de uma articulação epistemológica entre o domínio do conteúdo específico e dos
conhecimentos pedagógicos.

Mais especificamente, a questão de pesquisa que orientou este trabalho é: o que
uma análise das oportunidades que uma prática docente oferece para a aprendizagem do
pensamento teórico dos alunos pode revelar sobre: a) o conhecimento específico do conteúdo e
b) sobre relações entre conhecimento específico e conhecimento curricular.

Para se responder a esta questão, serão estabelecidas relações entre o domínio
do conhecimento especifico e o domínio do conhecimento curricular no que diz respeito ao
desenvolvimento do pensamento teórico dos alunos e ao seu papel na aprendizagem dos conceitos
científicos. Naturalmente, em se tratando apenas da análise de uma prática docente – sem levar
em consideração dados sobre a aprendizagem dos alunos -  pretendemos apenas levantar
hipóteses fundamentadas sobre essas possíveis relações. Na formulação destas hipóteses, estão
sendo considerados os dados empíricos e relações teóricas plausíveis, por nós estabelecidas,
entre as já referidas categorias da base de conhecimento para o ensino e entre essas e a categoria
pensamento teórico.

O DOMÍNIO DO CONTEÚDO DE ENSINO

Como já referido na introdução do trabalho, um dos componentes da base de
conhecimento para o ensino, segundo Shulman (1986), é o conhecimento sobre a matéria a ser
ensinada. O que nos chama a atenção na caracterização apresentada por Shulman é que o
conhecimento do conteúdo de ensino1 não se refere apenas a uma “quantidade” de conhecimentos
sobre fatos, conceitos, leis, teorias etc de uma determinada área de conhecimento. Refere-se
também à organização destes conhecimentos. E o que seria esta organização?  Shulman,
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recorrendo aos trabalhos de Schwab (1978), caracteriza esta organização em termos de estrutura
substantiva e de estrutura sintática do conteúdo. A estrutura substantiva é uma forma particular de
organizar os conceitos e princípios de uma determinada área de conhecimento de forma a
incorporar os fatos aos quais estes princípios e conceitos dizem respeito. Há várias formas de
fazer isso, dependendo do propósito daquele que organiza. Um exemplo, citado pelo próprio
Shulman, são as diferentes formas de organização do conteúdo que as diferentes versões do
BSCS (Biological Science Curriculum Organization) propõem para a Biologia: a) uma ciência das
moléculas – como a partir de sua composição e funções se pode explicar todos os fenômenos
biológicos; b) uma ciência dos sistemas ecológicos – como as menores unidades vivas se integram
aos sistemas mais complexos; c) uma ciência dos organismos vivos – como estruturas, funções
e interações semelhantes se manifestam nos diferentes grupos de seres vivos  gerando adaptação.

Daqui já é possível depreender uma conclusão importante no que diz respeito ao
ensino: não existe uma forma única para a organização do conteúdo de uma disciplina ou de parte
dela. Dependendo do que o professor tem em mente enquanto objetivos de ensino – e se inclui
aqui a função social que ele atribui à aprendizagem dos seus conteúdos de ensino – o conteúdo
será organizado colocando em evidência diferentes categorias teóricas e, conseqüentemente,
diferentes formas de “teorizar” sobre os mesmos fatos/fenômenos. Dentro de uma determinada
forma de organização do conteúdo, o professor deverá ser capaz de identificar os princípios
organizadores das categorias teóricas da estrutura substantiva escolhida por ele.

A outra característica da organização do conteúdo para Shulman é a estrutura
sintática, e essa diz respeito às formas pelas quais os critérios de validade/invalidade e de verdade/
falsibilidade são estabelecidos em uma determinada área de conhecimento.  Quando, por exemplo,
duas hipóteses são formuladas para explicar um mesmo fenômeno biológico, como se avaliam
estas hipóteses? Como se chega à conclusão sobre a validade de cada uma delas? Uma das
maneiras de se fazer isso é segundo os princípios do trabalho experimental: quais e como os
dados obtidos experimentalmente corroboram ou não as hipóteses que foram levantadas? Em
que grau estes dados permitem generalização?  Esta característica – a estrutura sintática – é,
portanto, fundamental para se compreender como foram/são construídas as categorias teóricas
que compõem a estrutura substantiva de uma determinada área de conhecimento.  Permite,
inclusive, identificar quais as questões/problemas são pertinentes e quais não são.

De acordo com estas categorias apresentadas por Shulman, portanto, o domínio
do conteúdo pelo professor é algo bastante mais complexo do que dominar o significado de uma
série de conceitos, leis, teorias etc e ter um repertório de exemplos aos quais se aplicam estes
conceitos, leis e teorias. Isso significa que o professor deve ter um domínio da estrutura profunda
do seu conteúdo de ensino, o que requer, dentre outras coisas, o domínio: a) do significado das
categorias teóricas; b) do processo de construção destas categorias; c) das relações, inclusive
hierárquicas, que estas categorias estabelecem entre si para a explicação dos fenômenos; d) do
tipo de diferenças existentes entre as explicações que estas categorias oferecem aos fenômenos
e as que são oferecidas pelo senso comum etc.
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O DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO TEÓRICO

Para definirmos e caracterizarmos o pensamento teórico e o seu desenvolvimento,
utilizamos o conceito de pensamento de Petrovsky (1980) e alguns elementos apontados pela
psicologia sócio-histórica relativos à estrutura dos conceitos científicos e à formação do pensamento
teórico dos alunos.

Segundo Petrovsky (op. cit.) o pensamento caracteriza-se pela ocorrência de
análise, síntese e generalização e “(...) é o processo ativo de reflexo do mundo objetivo em conceitos,
juízos, teorias etc. (...) é o processo psíquico socialmente condicionado de buscas e descobrimentos
do essencialmente novo (...)”   (p. 292).

Mas, para a psicologia sócio-histórica o pensamento distingüi-se, em função de
algumas particularidades fundamentais, em pensamento teórico e pensamento empírico.

Ao pensamento teórico corresponde um tipo específico de conhecimento, que é o
conhecimento teórico; em contraposição, está o pensamento empírico, ao qual corresponde um
tipo de conhecimento, que é o conhecimento empírico (Rubtsov, 1996). As categorias
“conhecimento empírico” e “conhecimento teórico” incluem, respectivamente, as categorias
“conceito cotidiano” e “conceito científico” que, para  Vygotsky (1993),  distinguem-se com base
na experiência do sujeito em relação a cada um deles.  As tarefas cotidianas caracterizam-se pela
necessidade de conhecimentos que resolvam problemas de ordem prática, enquanto as tarefas
que caracterizam a atividade científica estão voltadas para a produção de conhecimentos referentes
à interpretação/ordenação dos fenômenos da realidade. Às elaborações de conceitos nestas
diferentes esferas (a cotidiana e a científica) subjazem distintos processos de generalização –
portanto, distintos processos de pensamento.

Rubtisov (op. Cit.), explicando com base em Davidov (1972) as diferenças entre a
elaboração do saber empírico e do saber teórico, afirma:

“O conhecimento empírico é elaborado quando se comparam os objetos
às suas representações, o que permite valorizar as propriedades
comuns dos primeiros (...) Já o saber teórico repousa numa análise
do papel e da função de uma certa relação entre as coisas no interior
de um sistema” (op. cit., p. 129).

Portanto, diferentemente da generalização empírica, que se dá mediante uma
comparação entre os objetos pertencentes a uma classe e suas representações – valorização
das características externas dos objetos –, a generalização teórica ocorre mediante a identificação
da relação abstrata que permite incluir determinado objeto em uma classe. Em outras palavras, é
a identificação da relação particular-particular mediante uma relação geral2. Portanto, quando se
trata de ensinar algo que é produto do pensamento teórico sobre a realidade, trata-se de ensinar
as formas pelas quais esta realidade foi organizada em categorias de pensamento, que são
entidades abstratas. Ou seja, não basta apresentar essas categorias e oferecer exemplos delas,
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é necessário explicitar as relações gerais que permitiram construí-las. Além disso, explicitá-las
pode criar condições para que os alunos, ao lidar com outros sistemas de conceitos, busquem
identificar os princípios gerais que organizam essas outras estruturas conceituais.

Em outras palavras, enquanto no desenvolvimento dos conceitos cotidianos/
empíricos a relação com o objeto é imediata, nos conceitos científicos/ teóricos a relação é mediada
por outros conceitos, em uma rede de conceitos sistematizados, formalizados pelo pensamento
abstrato, ou seja, a relação com o concreto se dá no plano abstrato (Vygotsky,1993). A distinção
fundamental entre o conceito científico/ teórico e o cotidiano/ empírico é, portanto, a inserção do
primeiro em um sistema de conceitos, ou seja, em uma rede de conceitos formalizada em um
plano de relações abstratas. Essas relações são denominadas por Vygotsky de relações de
comunalidade. Essas relações referem-se às semelhanças, diferenças e graus de hierarquia
entre os conceitos. Para Vygotsky, a estrutura de comunalidade determina quais as operações
intelectuais que o sujeito é capaz de realizar com os conceitos que possui. À medida que se
desenvolvem as relações de comunalidade, o conceito torna-se mais e mais independente da
palavra, da expressão verbal, o que dá maior liberdade, maior flexibilidade no uso dos conceitos.
É esse desenvolvimento da estrutura de comunalidade que leva ao domínio e à consciência do
conceito, ampliando as possibilidades de seu uso em diferentes contextos.

Portanto, poderíamos definir o pensamento teórico como o processo ativo de busca/
descoberta das relações abstratas/gerais que medeiam as relações entre os conceitos no interior
de um sistema de categorias teóricas (de conceitos teóricos).

METODOLOGIA

Desenvolvemos um o estudo de caso da prática de um professor de Biologia de
Ensino Médio, escolhido por: a) sua preocupação com o desenvolvimento do pensamento dos
alunos; b) sua reputação como professor que apresenta bom domínio de conteúdo nas instituições
em que atua; c) sua disponibilidade em participar da pesquisa. Os dados objeto da presente
análise incluem-se em um conjunto maior de dados obtidos em uma investigação que objetivou
analisar as oportunidades de aprendizagem oferecidas pelo professor em aulas expositivo-
participativas (Camargo, 2005).

Os dados foram coletados a partir da observação, gravação e registro em diário de
campo das aulas, seguidos de transcrição e análise qualitativa e referiram-se aos turnos de fala
professor-alunos em torno de determinados objetivos específicos depreendidos a partir das
intervenções do professor. Com isso, queremos deixar claro que não entrevistamos o professor e
tampouco aplicamos qualquer tipo de teste para avaliar o seu domínio de conteúdo.  Foi feita uma
entrevista apenas com caráter de contextualização dos dados observados em sala de aula.



Formação de professores para a educação básica

IX CONGRESSO ESTADUAL PAULISTA SOBRE FORMAÇÃO DE EDUCADORES - 2007
UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - PRO-REITORIA DE GRADUAÇÃO

110

RESULTADOS E CONCLUSÕES

Primeiramente, com foco na análise das oportunidades oferecidas pelo ensino para
o desenvolvimento do pensamento teórico dos alunos, procuramos identificar elementos que
caracterizassem as limitações no domínio de conteúdo do professor.  Em seguida, foram levantadas
algumas possíveis hipóteses para explicar estas limitações à luz de uma articulação entre
componentes de duas categorias da base de conhecimentos para o ensino: conhecimento
específico (parte de seus componentes) e conhecimento curricular sobre a formação do
pensamento teórico.

Identificamos duas características que consideramos centrais na definição das
limitações de domínio de conteúdo às oportunidades para o desenvolvimento do pensamento
teórico dos alunos. A primeira é a ausência de condições para que os alunos apreendam a
generalização teórica – da qual fazem parte os conceitos que estão sendo ensinados –, e a
segunda é a ênfase em componentes secundários do conteúdo de ensino.

O conhecimento escolar por excelência tem como objeto o conhecimento científico,
o que a rigor deveria implicar, por conseqüência, que o conteúdo de ensino de uma determinada
disciplina/matéria não se restringisse aos produtos da Ciência (aos conceitos e suas relações),
mas também incorporasse como conteúdos de ensino o próprio processo de generalização teórica.
Esse tipo de generalização não está presente nem nas explanações e nem nas questões do
professor e são ilustrativas as situações em que solicita aos alunos definições/ conceituações e
nas quais o objeto de ensino e de aprendizagem são categorias de classificação biológica3.

Sobre a primeira situação, na aula 1, por exemplo, em que o professor apresenta
aos alunos os três tipos de vasos sangüíneos – artéria, veia e capilar – o princípio a partir do qual
os vasos sangüíneos são categorizados (que é a função de cada um deles) não é explicitado.
Obviamente que a função dos vasos sangüíneos está presente porque faz parte de cada definição,
no entanto, não se explicita que é este atributo dos vasos sangüíneos (a sua função) que constitui
o princípio para a sua classificação, ao mesmo tempo em que é o elemento substantivo essencial
destes conceitos. Sobre a segunda situação, a qual tem como objeto de ensino um sistema de
categorias de classificação biológica, um exemplo ocorre na aula 3. Nesta aula, desenvolve-se
uma atividade de comparação entre dois objetos – os sistemas de circulação em mamíferos e em
peixes. Para que se criassem as condições favoráveis a uma atividade de classificação, ou mesmo
de ensino de categorias de classificação (aliás tão comuns em Biologia), entendida como atividade
de generalização teórica, seria necessário que, primeiramente, se explicitassem os critérios de
classificação. Nestes termos, classificar o sistema circulatório dos peixes, por exemplo, em simples
ou duplo, não se restringiria a compará-lo com o sistema circulatório dos mamíferos (conhecimento
específico que já havia sido conteúdo de ensino em aulas anteriores) e, a partir de uma semelhança
ou não com este último, identificar a qual categoria pertencia. Essa classificação deveria partir do
critério, a saber, o número de vezes em que o sangue passa pelo coração para completar um
ciclo completo: coração - órgão respiratório - tecidos corporais - coração. Esse critério, em outras
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palavras o princípio organizador das categorias dentro deste sistema, corresponde ao que Rubtsov
denomina de “função de uma certa relação entre as coisas no interior de um sistema” (1996, p.
129)

Quando a segunda característica, estamos nos referindo à ênfase sobre
componentes do conteúdo de ensino que poderiam ser considerados secundários, de menor
relevância em um determinado contexto de ensino ou, em outras palavras, na estrutura substantiva
do conteúdo de ensino. Queremos aqui defender a idéia de que a identificação dos elementos
centrais em um conteúdo de ensino deve ser buscada na base da definição dos conceitos e na
função das relações que eles mantêm entre si na estrutura de conceitos deste conteúdo, em
conformidade com os referencias teóricos adotados em relação ao desenvolvimento do
pensamento teórico dos alunos. Nas aulas observadas, no entanto, chamam a atenção alguns
trechos nos quais a ênfase é dada sobre aspectos do conteúdo que, embora corretos, não são os
mais relevantes, mais centrais.  É o que ocorre, por exemplo, em um trecho de aula em que o
objeto de estudo eram os elementos figurados do sangue4, com ênfase no componente hemácia
ou eritrócito. Nesta seqüência, as intervenções do professor dão grande destaque a dois aspectos
secundários envolvendo este componente sanguíneo: a relação forma/função no estabelecimento
de vantagem adaptativa às hemácias de mamíferos e a sua classificação como célula eucarionte
ou procarionte5. No entanto, os componentes que deveriam ser centrais nesta seqüência seriam:
que atributos definem elemento figurado; que atributos definem hemácia ou eritrócito; quais as
relações entre elemento figurado e hemácia ou eritrócito; quais as relações entre hemácia e as
funções do sistema circulatório; quais as funções destas relações no interior do sistema de
conceitos relativos a elementos figurados do sangue e ao sistema circulatório. Note-se que os
componentes que estamos apontando como secundários apenas o são em relação ao principio
organizador do conteúdo nesta unidade de ensino, que estava relacionado com os conceitos de
elemento figurado e de hemácia/eritrócito. O que significa que, em um tópico de conteúdo como
evolução, por exemplo, a relação forma/ função das hemácias em mamíferos seria um atributo
central da sua vantagem adaptativa. Assim, não estamos querendo dizer que, na unidade de
ensino sobre os componentes do sistema circulatório dos mamíferos, o professor não deva
trabalhar com aspectos secundários destes conteúdos, mas sim que não deve deixar de lado os
aspetos centrais em detrimento dos secundários.

Queremos, ainda, chamar a atenção para o fato de que a escolha de quais
componentes do conteúdo serão considerados centrais ou secundários também tem relação
com a definição da seqüência em que estes componentes entrarão em cena no desenvolvimento
da unidade de ensino. Para compreender esta afirmação talvez seja necessário recorrer a um
exemplo extraído dos dados analisados. Em uma das aulas observadas, as intervenções do pro-
fessor centram-se no estabelecimento de relações entre a forma e a função dos diferentes tipos
de vasos sanguíneos. Um dos componentes necessários para se compreender esta relação são
as diferentes pressões sanguíneas às quais os diferentes tipos de vasos estão submetidos, o
que, por usa vez, depende da relação que cada tipo de vaso estabelece com o coração e relaciona-
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se à caracterização  diferenciada dos tecidos que formam tais vasos. No caso analisado, no
entanto, a unidade de ensino “Sistema Circulatório” foi organizada, temporalmente, de forma que
este componente do conteúdo (pressão sanguínea) fosse tratado depois do componente vasos
sanguíneos. Isso ilustra o papel que tem o conhecimento sobre as relações hierárquicas entre os
componentes do conteúdo na definição da seqüência de ensino, ou seja, é necessário estabelecer
quais dentre eles são os mais totalizadores (incorporam um conjunto mais amplo de outros
conceitos) e quais são os menos.

As limitações no domínio do conteúdo, que procuramos demonstrar acima, estão
relacionadas à definição/identificação de quais são os princípios organizadores dos sistemas de
conceitos tratados, que são, ao mesmo tempo, os atributos essenciais/ substanciais dos conceitos
científicos referentes a estes sistemas. Retomando o referencial teórico da base de conhecimento
para o ensino de Shulman (op. cit.) e relacionando-a com as oportunidades para o desenvolvimento
do pensamento teórico dos alunos, aqui gostaríamos de explorar um pouco o conceito de estrutura
substantiva do conhecimento do conteúdo que é definido por Schwab (1978) apud Shulman (op.
cit.), ou seja, a forma de organização dos conceitos e princípios a fim de incorporar os fatos aos
quais se referem. Ora, esta organização, como já apontado neste trabalho, depende dos objetivos
que cada professor tenha em mente e de um princípio organizador primordial da área de
conhecimento científico (que seria equivalente ao exemplo dado por Shulman para as diferenças
entre as diferentes versões do BSCS) e que caracterizaria a abordagem que cada professor dá a
um mesmo conteúdo de ensino. Há, portanto, mais de uma possibilidade para a definição da
estrutura substantiva de um conteúdo de ensino. No entanto, em qualquer delas, será necessário
ao professor identificar quais são seus princípios organizadores, ou seja, quais as relações e
quais as funções destas relações (Rubtisov, op. cit.) no interior do sistema de categorias que
corresponde a esta estrutura substantiva. Quando, portanto, nos referíamos a limitações no domínio
do conteúdo pelo professor, nos referíamos às limitações que permeiam a caracterização da
estrutura substantiva do conteúdo de ensino. Em outras palavras, estamos nos referindo a
limitações não no sentido do domínio do significado dos conceitos, mas no sentido da identificação
das relações constitutivas entre eles.

Se tomarmos como pressuposto que o professor é capaz de responder
corretamente se questionado sobre quais sejam estes princípios organizadores, podemos levantar
três hipóteses para explicar porque não são explicitados aos alunos: este princípio não está disponível
na consciência do professor de maneira que possa considerá-lo na preparação ou no
desenvolvimento da aula; o professor considera que isto (a explicitação do princípio) não é relevante
para ensinar aos alunos; bastam as definições para que este princípio esteja disponível aos alunos.
Observemos que todas as três hipóteses consideram que o professor tem domínio do conteúdo
em um determinado nível de desenvolvimento: ele sabe, por exemplo, que o princípio geral que
define os tipos de vasos sanguíneos é a sua função. Permanece, obviamente, a hipótese de que
o professor não tenha sequer este nível de domínio do conteúdo, ou seja, não seria capaz de
verbalizar este princípio se fosse explicitamente questionado sobre isso.   No entanto, não faz
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parte dos objetivos deste trabalho trabalhar com esta hipótese, uma vez que, nos parece óbvio,
não é possível ensinar aquilo que não se sabe, mas é possível deixar de ensinar algo que se sabe
quando não se tem consciência de sua importância para a aprendizagem.  Interessa-nos explorar
o que leva um professor que tem determinado nível de domínio do conteúdo a não transpor ao
ensino este domínio, porque isso nos parece mais central para contribuir com a análise sobre a
articulação entre conhecimentos específicos e curriculares do que a simples constatação (não
raras vezes denunciada por pesquisas) de que os professores não têm domínio de seu conteúdo
de ensino.

É possível discutir estas hipóteses à luz da articulação entre conhecimento
específico e conhecimento curricular, neste caso conhecimento sobre a aprendizagem do
pensamento teórico. Para todas as três hipóteses não é o “não saber” o princípio organizador que
determina a ausência, no ensino, de condições para que os alunos o aprendam. Na primeira
hipótese é o nível de consciência deste saber que explica a sua ausência no ensino, diferentemente
das outras duas nas quais esta ausência pode ser explicada pelo fato de que o professor não
sabe, não conhece sobre os princípios da aprendizagem do pensamento teórico. Estas duas
hipóteses (não considerar relevante a explicitação dos princípios organizadores e considerar que
bastam as definições para que entes princípios sejam aprendidos pelos alunos) são concepções
do professor que podem ser explicadas com base em seu não conhecimento sobre como se dá
o processo de aprendizagem/ de desenvolvimento do pensamento teórico. Se, além de ter domínio
dos princípios organizadores dos sistemas de categorias referentes ao seu conteúdo de ensino e
consciência deste domínio, o professor também tivesse domínio de conhecimentos sobre o
pensamento teórico/processos de generalização teórica, provavelmente passaria a privilegia-lo e
teria melhores condições para criar oportunidades de aprendizagem que levassem os alunos a
identificar a estrutura substantiva dos conteúdos de ensino.

Voltando à primeira hipótese, relativa ao nível de consciência do domínio do
conhecimento específico, queremos defender a idéia de que o desenvolvimento desta  consciência
pode ser estimulado pelo domínio do conhecimento curricular em questão (conhecimentos sobre
o pensamento teórico e sua aprendizagem). Ou seja, na medida em que o professor tem acesso
aos conhecimentos sobre como se dá a formação do pensamento teórico, é provável que isso
estimule um tipo diferente de relação com o conteúdo especifico, uma relação que esteja mais
voltada para a identificação das relações constitutivas dos componentes que configuram um
sistema de categorias teóricas (um sistema de conceitos). Comumente, nos cursos de formação
inicial, os conteúdos específicos não são assim tratados, ou seja, não se busca estimular a análise
destas relações. Conseqüentemente, os professores não têm uma formação no campo do
conhecimento específico que os prepare para o ensino deste conhecimento considerando
conscientemente sua estrutura substantiva, pois, como bem demonstra Shulman (op. cit.), o
ensino requer um outro nível de domínio de conhecimento. Em nossa compreensão, esta “outra”
relação com os conteúdos de ensino poderia e deveria ser estimulada nas disciplinas de estágio/
prática/metodologia de ensino a partir da articulação com conhecimentos curriculares sobre o
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desenvolvimento do pensamento teórico.
Como conclusão do trabalho, é possível afirmar que a análise das oportunidades

oferecidas pelo ensino para o desenvolvimento do pensamento teórico dos alunos pode revelar
limitações no conhecimento específico do professor no sentido de identificar os elementos/relações
substanciais dos conteúdos e mesmo de seu nível de consciência sobre estes elementos/relações
e seu papel para o ensino. Conseqüentemente, sem esta análise, nos parece que uma prática
docente marcada pela apresentação de grande volume de informações aos alunos, profundidade
no detalhamento destas informações, clareza na exposição e demonstração de domínio dos
significados pelo professor poderá parecer propiciadora de condições para o desenvolvimento do
pensamento dos alunos e, mais ainda, não será possível identificar limitações no domínio de
conteúdo do professor. Além disso, é possível também afirmar que o conhecimento curricular
sobre o pensamento teórico e sua formação, se devidamente articulado ao conhecimento
específico, pode enriquecer o domínio deste último, nos termos em que propõe Shulman (op.
Cit.), ou seja, no sentido de transformar um conhecimento sobre algo em um conhecimento para
ensinar este algo. Esta articulação pode ser entendida como a aplicação de uma ferramenta
teórica (os princípios da generalização teórica) para a análise da estrutura substantiva de um
conteúdo de ensino. Estas conclusões apontam para algumas perspectivas de investigações
futuras: trabalhos que busquem conhecer e analisar as concepções de professores sobre o
desenvolvimento do pensamento teórico dos alunos e as relações entre estes conhecimentos e
os conhecimentos específicos e entre essa base de conhecimentos e o ensino.
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NOTAS

1 Aqui, conteúdo de ensino apresenta-se com um sentido mais restrito, referindo-se apenas ao conteúdo específico do componente
curricular. No entanto, temos consciência de que o ensino contempla outros tipos de conteúdo (procedimentos, valores etc.)
2 A relação geral, por exemplo, que permite identificar a relação entre todas as células dos seres vivos não advém de uma
comparação de semelhanças morfológicas entre elas, embora elas existam. A relação geral, e que corresponde à generalização por
detrás do conceito de célula, é que as células são as menores unidades que podem ser consideradas vivas, o que permite defini-
las como as unidades morfo-fisológicas dos seres vivos
3 Não estamos nos referindo à classificação taxionômica.
4 Os elementos figurados são os componentes específicos da porção mais densa do sangue não homogeneizado e constituem-se
de células e fragmentos celulares.
5 Eucarionte e procarionte referem-se a células, respectivamente, com e sem uma estrutura de membranas em seu interior.
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INTRODUÇÃO

A formação de professores para o ensino de Ciências nos níveis fundamental
(últimos anos) e médio têm merecido algum destaque entre pesquisadores, como: Delizoicov,
Angotti e Pernambuco (2002), Carvalho e Gil-Pérez (2006), Cachapuz (2005), Nardi, Bastos e
Diniz (2004), entre outros. Isso só em referência a publicações em livros, sem falar das pesquisas
de dissertação de mestrado e publicações de artigos em periódicos, etc.

Por outro lado, as pesquisas em relação à formação de professores para o ensino
de Ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental, têm sido escassas.  As poucas publicações
existentes, embora relevantes, são anteriores à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
de 1996 e aos Parâmetros Curriculares Nacionais de 1997, que desencadearam novas discussões
em relação ao ensino de um modo geral e,  conseqüentemente, à formação de professores.

Dessa forma, propomo-nos a discutir a formação de professores para o ensino de
Ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental, focando especialmente a perspectiva reflexiva.
Para tanto, sustentamos o trabalho com uma pesquisa bibliográfica em relação à formação de
professores, no primeiro momento, em âmbito geral e, no segundo, específico ao ensino de Ciências
nos anos iniciais do Ensino Fundamental. A partir das leituras, elaboramos resenhas e fichamentos
que permitiram direcionar as discussões, tendo com referências centrais: Pimenta e Ghedin (2005),
Tardif (2006), Zeichener (1993), Alarcão (1996), Nóvoa (2001), Krasilchik  (2000), André (2005),
Rios (2003), Schnetzler (2002) e Cachapuz (2005).

As considerações que desenvolvemos sobre formação de professores de Ciências
dos anos iniciais, não dão conta da complexidade de tal formação, apenas representam uma
tentativa de situar algumas necessidades formativas desse profissional e sugerir caminhos para
o aprofundamento de estudos.  Nesse aspecto, abordaremos dois tópicos: perspectivas atuais da
formação de professores e necessidades formativas dos professores de Ciências dos anos iniciais
numa perspectiva reflexiva.

1 PERSPECTIVAS ATUAIS DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Considerando a literatura mais recente sobre a formação de professores, é possível
identificar a existência de, pelo menos, quatro conceitos teórico-epistemológicos. São eles: os
saberes, as competências, a pesquisa e a reflexão. No entanto, tendo em vista o espaço deste

DESAFIOS E PERSPECTIVAS À FORMAÇÃO DE
PROFESSORES PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS NOS
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trabalho, não os discutiremos em profundidade.
A discussão em torno do saber docente foi introduzida por Tardif (2006). Este autor

define o saber docente como um saber plural, formado pela união de saberes da formação
profissional (saberes transmitidos pelas instituições de formação de professores), saberes
disciplinares (saberes sociais definidos e selecionados pela instituição universitária e incorporados
na prática docente), saberes curriculares (dizem respeito aos objetivos, conteúdos e métodos a
partir dos quais a instituição escolar categoriza e apresenta os saberes sociais por ela definidos)
e saberes experienciais (que brotam da experiência e são por ela validados, incorporando
experiências individuais e coletivas).

Nessa definição, Tardif (2006) situa o saber do professor na interação entre o indi-
vidual e o social, evidenciando essa interação a partir dos seis fios condutores: o primeiro saber e
trabalho, que corresponde à íntima relação entre o trabalho na escola e na sala de aula. O segundo
fio condutor é a diversidade do saber, refere-se à idéia de que o saber dos professores é plural;
um saber-fazer de origem social. O terceiro é a temporalidade do saber, corresponde ao saber e
é adquirido em momentos diferentes da vida e da carreira profissional. O quarto fio condutor é a
experiência de trabalho enquanto fundamento do saber, diz respeito aos saberes oriundos da
experiência do trabalho, é o saber do próprio do trabalho sobre saberes. O quinto, saberes humanos
a respeito de saberes humanos, expressa a idéia de trabalho em que o trabalhador se relaciona
com o seu objeto de trabalho por meio da interação humana. O sexto e último fio condutor, saberes
e formação profissional, exprime a necessidade de repensar a formação de professores, levando
em conta os seus saberes e as realidades específicas de seu trabalho cotidiano.

Segundo Pimenta (2005, p. 42) o conceito de saberes está sendo substituído pelo
de competências, e adverte:

Competências, no lugar de saberes profissionais, desloca do trabalhador
para o local de trabalho a sua identidade, ficando este vulnerável à
avaliação e controle de suas competências, definidas pelo ‘posto de
trabalho’. Se estas não se ajustam ao esperado, facilmente poderá
ser descartado. Será assim que podemos identificar um professor?
Não estariam os professores, nessa lógica, sendo preparados para a
execução de suas tarefas conforme as necessidades definidas pelas
escolas, estas por sua vez também como um modelo único,
preestabelecido? [...].

Por outro lado, completa Pimenta (2005, p. 42),

[...] o termo também significa teoria e prática para fazer algo;
conhecimento em situação. O que é necessário para qualquer
trabalhador (e também para o professor). Mas ter competência é
diferente de ter conhecimento e informação sobre o trabalho, sobre
aquilo que se faz [...]. Portanto, competência pode significar ação
imediata, refinamento do individual e ausência do político,
diferentemente da valorização do conhecimento em situação, a partir
do qual o professor constrói conhecimento. O que só é possível se,
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partindo de conhecimentos e saberes anteriores, tomar as práticas
[...], coletivamente consideradas e contextualizadas, como objeto de
análise, problematizando-as em confronto com o que se sabe sobre
elas e em confronto com os resultados sociais que delas se esperam.
Os saberes são mais amplos, permitindo que se critique, avalie e
supere as competências (PIMENTA, 2005, p. 42).

Embora concordemos com a autora que a substituição de saberes por
competências não se resume à questão puramente conceitual, o próprio Tardif (2006) utiliza os
termos como sinônimos ao destacar que a prática do professor é um espaço de construção de
competências (ou saberes).

De acordo com Brasil (2001), a concepção de competência1 é nuclear na formação
de professores, sendo entendida como a mobilização de conhecimentos que serão transformados
em ação. Esses conhecimentos, na visão de Silva, citado por Rios (2003, p. 79), são “de natureza
cognitiva, sócio-afetiva e psicomotora que se expressam de forma articulada, em ações
profissionais, influindo, de forma significativa, na obtenção de resultados distintivos de qualidade”.

Encontramos em Perrenoult (2000) e Brasil (2001), uma grande quantidade de
competências que vem sendo postas como necessárias à formação do professor. Numa alusão
a listas de competências, Nóvoa (2001) propõe uma síntese e destaca duas como necessárias a
essa formação: no primeiro nível, competência de organização do trabalho escolar nas suas mais
diversas dimensões. Essa organização é mais do que o simples trabalho pedagógico, é mais do
que o simples trabalho do ensino, o professor é um organizador de aprendizagens. No segundo
nível, destaca a competência relacionada com a compreensão do conhecimento. Não basta deter
o conhecimento para saber transmiti-lo, é preciso compreendê-lo, ser capaz de o reorganizar, de
o reelaborar e de transpô-lo em situação didática em sala de aula.

Nesse sentido, vale ressaltar a advertência de Rios (2003, p. 90) de que “não há
listas de competências que darão conta da complexidade da formação e da prática do educador,
do docente”, uma vez que estas são construídas na práxis, no agir dos sujeitos.  O que significa
dizer que a formação acontece à medida que o professor é chamado a orientar a sua ação de
modo construtivo.

Ao abordar a questão da formação e ação docente, André (2005) afirma que há um
consenso na literatura educacional de que a pesquisa é um elemento essencial nessa formação.
Nesse sentido, Beillerot (2005, p. 87) indaga: “em que a formação pela pesquisa seria necessária
para formar profissionais mais competentes?”. Admitindo não poder responder objetivamente à
questão, o autor (p. 88) oferece algumas opiniões, entre elas que “a pesquisa seria suscetível de
formar [...] docentes no espírito crítico, na dúvida metódica, no comportamento racional [...]”.

Nesse aspecto, ao tratar sobre o ensino e a pesquisa na formação docente, Santos
(2005) mostra que há controvérsias a esse respeito. Cita uma pesquisa realizada por Foster e a
sua conclusão de que a atividade de ensinar e de pesquisar são atividades distintas, que exigem
diferentes habilidades e conhecimentos. Por outro lado, fala do pioneirismo de Stenhouse que, há
mais de trinta anos, defende a pesquisa como elemento imprescindível no trabalho docente.
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Em relação a essa defesa, consideramos oportuna a advertência de André
(2005, p. 60):

Um [...] risco associado ao movimento de defesa do professor
pesquisador é o de acentuar o processo de desvalorização da atividade
docente, pois formar o professor pesquisador pode significar a busca
de um status mais alto, já que a pesquisa tem muito mais prestígio
que o ensino. Reforçar o papel do professor como pesquisador pode
muito simplesmente ser uma forma camuflada de evitar o enfrentamento
das reais dificuldades pelas quais passa a escola hoje, entre as quais,
a falta de condições concretas para um trabalho docente de qualidade.

Nesse sentido, Ghedin (2004, p. 409) chama atenção para a dificuldade de
superação do distanciamento entre a pesquisa acadêmica e a prática pedagógica, o que afasta
os professores de um “processo autônomo de conhecimentos”, e sugere que, para viabilizar uma
formação centrada na pesquisa, é necessária uma revisão no modo “como os cursos de formação
de professores são pensados, organizados, estruturados e executados”.

Com isso, fica evidente a necessidade de se considerar a importância da pesquisa
para a formação docente sem, todavia, descuidar das condições para que ela ocorra articulada
ao ensino.

Na direção de uma proposta de superação entre professores e pesquisadores,
Liston e Zeichner, citados por Lisita, Rosa e Lipovetsky (2005), sugerem que a formação de
professores dê condições para que os docentes identifiquem e organizem as estratégias
pedagógicas e os meios adequados para o ensino. Para tanto, consideram,  como condição
necessária, à formação de professores como profissionais reflexivos.

Dentre as perspectivas abordadas sinteticamente, numa tentativa de visualizar
caminhos que podem tomar a formação de professores, propomos-nos a discutir, especificamente
em relação à formação de professores para o ensino de Ciências, a perspectiva do professor
reflexivo, sem a pretensão de explorá-la exaustivamente.

2. NECESSIDADES FORMATIVAS DOS PROFESSORES DE CIÊNCIAS DOS
ANOS INICIAIS NUMA PERSPECTIVA REFLEXIVA

Nas últimas três décadas, de acordo com Schnetzler (2002), o que mais se encontra
na literatura sobre a formação de professores, em particular no âmbito das Ciências Naturais, são
temas que expressam constatações de que geralmente os professores não têm tido formação
adequada para dar conta do processo de ensino e aprendizagem de seus alunos, em qualquer
nível de escolaridade.

Será que é mais complexo ser professor atualmente do que foi no passado? Para
Nóvoa (2001, p. 1):

É difícil dizer se ser professor, na atualidade é mais complexo do que foi no passado,
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porque a profissão docente sempre foi de grande complexidade. Hoje, os professores têm que
lidar não só com alguns saberes, como era no passado, mas também com a tecnologia e com a
complexidade social, o que não existia no passado. Isto é, quando todos os alunos vão para a
escola, de todos os grupos sociais, dos mais pobres aos mais ricos, de todas as raças e todas as
etnias, quando toda essa gente está dentro da escola e quando se consegue cumprir, de algum
modo, esse desígnio histórico da escola para todos, ao mesmo tempo, também, a escola atinge
uma enorme complexidade que não existia no passado. Hoje em dia é, certamente, mais complexo
e mais difícil ser professor do que era há 50 anos, do que era há 60 anos ou há 70 anos. Esta
complexidade acentua-se, ainda, pelo fato de a própria sociedade ter, por vezes, dificuldade em
saber para que ela quer a escola. A escola foi um fator de produção de uma cidadania nacional, foi
um fator de promoção social durante muito tempo e agora deixou de ser. E a própria sociedade
tem, por vezes, dificuldade em ter uma clareza, uma coerência sobre quais devem ser os objetivos
da escola. E essa incerteza, muitas vezes, transforma o professor num profissional que vive
numa situação amargurada, que vive numa situação difícil e complicada pela complexidade do
seu trabalho, que é maior do que no passado. Mas isso acontece, também, por essa incerteza de
fins e de objetivos que existe hoje em dia na sociedade.

A entender essa complexidade no sentido que nos coloca Morin (2005,
p. 38), “quando elementos diferentes são inseparáveis constitutivos
do todo [escola, professor, aluno, currículo, ensino], e há um tecido
interdependente, interativo [...] entre [...] as partes e o todo, o todo e
as partes, as partes entre si”, é sim, mais complexo, ser professor
atualmente.
Grande parte dessa complexidade, como expõe o próprio Nóvoa (2001),
ocorre pela inclusão da tecnologia na educação escolar. As mídias do
mundo atual, as Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação
(NTIC), divulgam informações em ritmo acelerado, que pela sua
diversidade/quantidade deixa as pessoas perplexas e indecisas. O
mundo é apresentado por meio da TV, computador, internet, vídeos,
etc, confundindo informação com conhecimento (TOSCHI, 2002, p.
272).

Ao estabelecer a diferença entre informação e conhecimento, Pimenta (2005) afirma
que conhecer vai além de obter informações. Conhecer implica trabalhar as informações, isto é,
analisar, organizar, identificar suas fontes, estabelecer as diferenças destas na produção da
informação, contextualizar, relacionar as informações e a organização da sociedade.

Conclui Pimenta (2005, p. 39): “trabalhar as informações na perspectiva de
transformá-las em conhecimento é uma tarefa primordial da escola” (p. 39). Essa tarefa se
consolidará à medida que o professor não assente o seu saber na informação, mas quando
procura desenvolver conhecimentos no modo como se investiga, como se faz ciência.

Frente a essas questões que se intensificam no início deste terceiro milênio, o que
muda na formação de professores, especificamente do ensino de Ciências dos anos iniciais?

Ao tratar das novas demandas para a formação profissional docente, Giovanni (2003,
p. 207) oferece-nos contribuições para responder à questão:
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- a sociedade mudou e, com ela, o mundo, as relações interpessoais, a
comunicação entre indivíduos e entre grupos, o acesso ao conhecimento e às informações de
todos os tipos;

- em decorrência do avanço das novas tecnologias da comunicação, vivemos
hoje numa sociedade que os estudiosos denominam de ‘sociedade da informação’;

- na esfera econômica, isso significa a globalização dos mercados, a
mundialização da economia, o que, por sua vez, resulta, nas esferas política, ética e moral, numa
situação em que, gradativamente, os valores e tradições se modificam e, na vida cotidiana, novos
hábitos, necessidades de consumo e novas atitudes se impõem;

- para o processo de formação de professores, esse quadro impõe mudanças
curriculares, novos conteúdos, novas estratégias ou mediações, novos recursos, novas habilidades
e competências.

Embora as mudanças apontadas, segundo Pereira (apud SCHNETZLER, 2002), a
formação de professores permanece, desde a sua origem, sem alterações significativas em seu
modelo. O paradigma da racionalidade, que serviu de referência para a educação ao longo de
todo o século XX, ainda se faz presente, guiando a atividade do professor para uma prática instru-
mental, dirigida para a solução de problemas mediante a aplicação de teorias e técnicas científicas
(SERRÃO, 2005).

Uma pesquisa realizada por Almeida (2001, p. 118) com 200 professores dos anos
iniciais do ensino fundamental da rede municipal de Recife, confirma essa situação e revela limites
da prática docente e, conseqüentemente, de sua formação, seja inicial, seja contínua, no âmbito
do ensino de Ciências:

- os professores ainda estão muito voltados para uma visão sobre a natureza
das Ciências Naturais fortemente influenciada pela posição epistemológica empirista/positivista;

- há uma correspondência entre as visões empiristas/positivistas dos
professores e suas práticas pedagógicas, em contrapartida aqueles que apresentaram visões
mais atuais sobre a natureza das Ciências ainda mantém suas práticas docentes influenciadas
pelas crenças de que ensinar ciências necessita de desenvolver atividades de laboratório;

- em relação aos PCNs, no que se refere ao ensino de Ciências Naturais no
1º e 2º. ciclos do Ensino Fundamental, são propostos três blocos temáticos: Ambiente; Ser humano
e saúde; Recursos tecnológicos;

- [...] observou-se que o último bloco não foi contemplado pelos professores,
além disso, o ensino por projeto também não é visto como prioridade nas respostas apresentadas
e, portanto, não atendendo a proposta governamental.
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No sentido de contribuir para a superação desses limites, buscamos Carvalho e
Gil-Pérez; Menezes, Pórlan e Toscano (apud SCHNETZLER, 2002, p, 215) para apontar algumas
necessidades formativas do professor, visando a atender às novas exigências postas pela
sociedade e pela realidade escolar:

I) dominar os conteúdos científicos a serem ensinados em seus aspectos
epistemológicos e históricos, explorando suas relações com o contexto social, econômico e político;
II) questionar as visões simplistas do processo pedagógico de ensino das Ciências usualmente
centradas no modelo transmissão-recepção e na concepção empiricista-positivista de Ciência;
III) saber planejar, desenvolver e avaliar atividades de ensino que contemplem a construção-
reconstrução de idéias dos alunos; IV) conceber a prática pedagógica cotidiana como objeto de
investigação, como ponto de partida e de chegada de reflexão e ações pautadas na articulação
teoria-prática.

Numa síntese dessas necessidades, Tardif (2006) aponta como características
para o professor ideal: “[...] conhecer sua matéria, sua disciplina e seu programa, além de possuir
certos conhecimentos relativos às ciências da educação e à pedagogia e desenvolver um saber
prático baseado em sua experiência cotidiana com os alunos” (p.39).

As duas abordagens enfocam as necessidades formativas no conhecimento do
professor, indo ao encontro da afirmação de Cachapuz (2005) de que mudança no ensino de
Ciências só ocorrerá a partir de uma mudança profunda na epistemologia do professor.

Nesse sentido, o conhecimento do professor pode ser compreendido como um
conjunto de concepções epistemológicas que são “concepções globais, preferências pessoais,
conjuntos completos de argumentações, nem total e coerentemente explicitadas, nem ordenadas,
nem com uma estrutura hierarquizada entre os elementos que a compõem” (GIMENO apud
PACHECO e FLORES, 1999, p. 16).

Pimenta (2005) situa o conhecimento nas dimensões científica, técnica, tecnológica,
pedagógica e humana como condição para o professor analisar criticamente a sociedade e seus
valores. Além dessas, Alarcão (1996) propõe a dimensão do conhecimento de uma filiação
profissional, que envolve o conhecimento de seu valor, de suas potencialidades, de sua função
social e da dinâmica de construção da profissionalização docente.

Shulman (apud ALARCÃO 1996, p. 155-6) na tentativa de identificar estratégias de
formação que respondam às necessidades formativas do professor, traz à discussão o
conhecimento científico-pedagógico, situando-o como:

- uma forma de conhecimento (compreensão de um assunto) característica
dos professores, que os distingue, na maneira de pensar e de raciocinar, dos especialistas da
matéria propriamente ditos;

- um conjunto de conhecimentos e capacidades e uma predisposição inte-
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rior que caracteriza o professor como tal e que inclui aspectos de racionalidade técnica associados
à capacidade de juízo, improvisação e intuição;

- um processo de raciocínio e de ação que permite aos professores recorrer
aos conhecimentos e à compreensão queridos para se ensinar algo num dado contexto, para
elaborar planos de acção coerentes, mas também para espontaneamente os rever ou até improvisar
perante uma situação imprevista. Neste processo desenvolvem-se novos conhecimentos, novas
intuições e disposições e cresce a sabedoria da prática. Através da reflexão na ação os professores
actuam segundo o seu entendimento das situações educativas, elaborando planos convenientes
e incluindo situações imprevistas. Durante esta acção/reflexão adquirem ou renovam
conhecimentos, intuições e atitudes.

O que observamos, em síntese, nessas abordagens é uma articulação teoria-prática
que busca oferecer elementos para o fazer do professor a partir uma prática refletida. Essa prática
é vista, principalmente, nas última duas décadas, como espaço privilegiado de construção de
conhecimento, estando, portanto, entre as principais necessidades a ser consideradas no processo
formativo do professor, seja na formação inicial ou contínua.

Tais idéias desenvolvidas por Schön2 (apud PIMENTA, 2005) propõem uma formação
profissional baseada numa epistemologia da prática, ou seja, na valorização da prática como
momento de construção de conhecimento, por meio da reflexão, análise e problematização desta,
e o reconhecimento do conhecimento tácito, presente nas soluções que os profissionais encontram
em ato. Segundo Pimenta (2005), Schön chama atenção para o conhecimento na ação, reflexão
na ação e reflexão sobre a reflexão na ação.

O conhecimento na ação é o conhecimento que os profissionais demonstram na
execução da ação; é tácito e manifesta-se na espontaneidade com que uma ação é bem
desempenhada. A reflexão sobre a ação se dá a partir do momento em que os profissionais
conseguem descrever o conhecimento da ação, analisando-o e verbalizando-o, retrospectivamente.
Esses dois momentos têm um valor epistêmico, que poderá ser intensificado, quando
ultrapassados, levando à reflexão sobre a reflexão na ação, que ajuda a determinar as ações
futuras, a encontrar novas soluções (ALARCÃO, 1996).

O movimento de reflexão da atividade docente abre novas perspectivas e passa a
dar prioridade também à formação do professor-pesquisador da sua própria prática, como inerente
à atividade reflexiva. Indo além da perspectiva schöniana, autores como Pimenta e Ghedin (2005),
Zeichner (1993), entre outros, trazem importantes direcionamentos à prática reflexiva, numa visão
mais contextualizada e crítica das condições sociais das práticas docentes.

Uma das maneiras de se pensar a prática reflexiva “é encará-la como a vinda à
superfície das teorias do professor, para análise crítica e discussão” (ZEICHNER, 1993, p. 21),
isso porque, à medida que o professor examina suas teorias práticas e a expõe a outros
professores, tem mais hipóteses para visualizar as suas falhas, aprender uns com os outros.

Embora a prática reflexiva esteja sendo amplamente discutida no campo da formação
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de professores, colocando-se como um campo fértil de pesquisa em relação às necessidades
formativas do professor, particularmente do ensino de Ciências, como já revelado em alguns
estudos3, é importante considerar o alerta de Ghedin (2005, p. 147), num momento em se coloca
a prática reflexiva como uma moda a ser adotada sem que se observe o seu verdadeiro sentido,
suas possibilidades e suas limitações4:

Ninguém deve ser obrigado a ser reflexivo, embora todos devam ser estimulados a
sê-lo. Nós estamos propondo que tal processo tenha início pelo ensino em todos os níveis. Mas tal
fato há de iniciar-se, primeiramente, pelo próprio professor. Se não há um professor com postura
reflexiva, como podemos esperar alunos reflexivos? A introdução de metodologias de formação
reflexiva no nível dos alunos e dos professores tem de ser progressiva e atender à maturidade dos
sujeitos envolvidos. É um processo que requer paciência, pois os resultados não são visíveis no
curto prazo.

Atentos a essa questão, é preciso considerar que o professor, ao refletir sobre a própria
prática, converte-se em um pesquisador5 que produz conhecimentos, e colabora para que
outros conhecimentos sejam produzidos, num processo contínuo que exige tempo, vontade,
maturidade, reflexão, sendo condição essencial ter-se um trabalho coletivo em todo processo
ensino-aprendizagem.

Dessa forma, a perspectiva reflexiva traz contribuições valiosas à formação de
professores, particularmente dos anos iniciais do Ensino Fundamental, situando a prática docente
como uma ação consciente e de permanente correspondência entre teoria e prática nas ações e
decisões do professores, constituindo-se como definidora da ação de um profissional que reflita
na e sobre a sua prática do e no cotidiano escolar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao abordarmos os conceitos teórico-epistemológicos de saberes, de competências,
de pesquisa e de reflexão, visualizamos perspectivas desafiadoras à formação de professores. A
perspectiva do professor reflexivo mostrou que engloba as preocupações com um professor que
assume a sua própria realidade escolar como um objeto de pesquisa e de reflexão, e que é capaz
de produzir novos saberes. E, ainda, seguindo numa direção coletiva/investigativa, pode propiciar
uma formação (inicial ou contínua)  que colabore para uma prática cotidiana escolar mais efetiva
e com compreensão de seu contexto de ação.

No entanto, vale ressaltar que, para que essa perspectiva se efetive, levando em
conta a complexidade da atividade docente neste terceiro milênio, há de se considerar as cinco
dimensões propostas por Ghedin (2004, p. 414) como fundamentos do processo de formação
humana: uma “formação ética entendida como práxis orientada pelo bem comum”; “um
compromisso político que é pressuposto do ato educativo”; “a dimensão epistemológica” que
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envolve domínio profundo dos conhecimentos de ensino e de outras áreas do saber humano;
“uma formação técnica que está vinculada às práticas específicas de cada área de conhecimento”;
“a dimensão estética”, vista como uma necessidade que consiste em construir uma visão de
beleza vinculada às dimensões anteriores.

Vale, ainda, atentar que nenhum processo de formação de professores dará conta
dos desafios postos pela atividade docente, no dia-a-dia escolar, sem considerar as emoções, os
sentimentos e a afetividade como integrantes do processo de ensino de aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

Jovens e adolescentes que possuem trajetória de vida alicerçada na falta de valores
éticos e morais ficam mais vulneráveis a prática de atos infracionais, por não conseguirem ou
terem dificuldades de estabelecerem o que é certo e errado moralmente.

Ressaltamos que atos infracionais quando cometidos por adolescentes, estes são
amparados pela Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, mais conhecido como Estatuto da Criança
e do Adolescente - ECA. Esta Lei protege e garante os direitos das crianças e adolescentes,
tratando-os como pessoas em desenvolvimento e oportunizando um tratamento especial para
sua reeducação social, através de medidas sócio-educativas.

A identificação da fase do desenvolvimento sócio-moral dos adolescentes inseridos
em medida sócio-educativa de internação, através da teoria do desenvolvimento moral de Piaget
(1994) possibilita promover questionamentos para que estes adolescentes revejam suas atitudes
e posturas, com o intuito de ajudá-los a desenvolver e a melhorar a aquisição de valores
direcionados para o respeito mútuo, cooperação, solidariedade, responsabilidade e disciplina,
favorecendo assim sua socialização e inclusão social.

A moralidade vem sendo um assunto amplamente difundido no ambiente
educacional e seu estudo se faz necessário para ressaltarmos a importância da formação de
cidadãos críticos e participativos dentro do contexto social, para que o senso de justiça desenvolvido
entre as pessoas, seja baseado na igualdade e cooperação entre os homens.

Sabemos que o estudo da Ética e da Moral possibilita ao educador o desenvolvimento
de trabalhos que estimulem o adolescente a rever, através de dilemas, seus valores éticos e
morais, para que reflita sobre uma nova conduta e atitude direcionada para uma melhor interação
com o mundo.

DESENVOLVIMENTO MORAL DE PIAGET

Jean Piaget, precursor no estudo do desenvolvimento moral inicia pesquisas, com
enfoque psicogenético, sobre as relações de respeito e lei moral, entrevistando alunos de escolas
da cidade de Genebra e Neuchatel, questionando-os sobre problemas morais. Os resultados
destes estudos estão na sua obra intitulada “O juízo moral na criança”, (PIAGET, 1994) no qual

DESENVOLVIMENTO SÓCIO-MORAL DE
ADOLESCENTES INSERIDOS EM MEDIDA SÓCIO-
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apresenta várias pesquisas no domínio da moralidade, sendo que utiliza jogos de regras para
verificar como ocorre o desenvolvimento da moral na criança, porque os considera “[...] admiráveis
instituições sociais”. (PIAGET, 1994, p. 23).

Piaget acreditava que mesmo antes da criança brincar ela já era submetida a muitas
disciplinas pelos pais e consciente de certas obrigações o que a influenciava na elaboração das
regras do jogo. Para este autor as regras do jogo bem como as regras morais são transmitidas de
geração para geração e se mantém unicamente graças ao “[...] respeito que os indivíduos tem por
elas”. (Piaget, 1994, p. 24).

Todavia, Piaget (1994) acredita que há uma diferença essencial, ou seja, enquanto
as normas morais são impostas pelos adultos, as regras do jogo, pelo contrário, são elaboradas
apenas pelas crianças. O fato de que essas regras não apresentavam um conteúdo moral
propriamente dito não era relevante para ele, mas sim de emanarem de indivíduos respeitados.
Uma das grandes perguntas elaboradas por Piaget diz respeito às origens das regras: “[...]
inventadas pelas crianças ou impostas pelos pais e adultos em geral?” (PIAGET, 1994, p. 32)

Com seus estudos Piaget (1994), obteve do ponto de vista da prática das regras
quatro estágios sucessivos e do ponto de vista da consciência das regras três estágios, sendo
que cada estágio possui suas características e está atrelado ao desenvolvimento cognitivo do
indivíduo.

Conforme Diaz-Aguado e Medrano (1999, p. 20) para Piaget, a  moralidade também
“[...] depende do tipo de relação social que o indivíduo mantém com os demais e existem, portanto,
tantos tipos de moral como de relações sociais”. De acordo com tal hipótese, distingue duas
formas diferentes: a moral heterônoma, baseada na obediência, na coerção e punição e a moral
autônoma, baseada na igualdade, no respeito mútuo e na cooperação; postulando que a relações
com os companheiros é uma condição necessária para a autonomia.

Com os estudos de Piaget (1994) conclui-se que o desenvolvimento moral da criança
pode mostrar duas tendências: a heteronomia e a autonomia. Conforme Diaz-Aguado e Medrano,
(1999, p. 22), a heteronomia é imposta como um sistema de regras obrigatórias, com caráter
coercitivo, no respeito unilateral e nas relações de poder. Sua prática é defeituosa por ser exterior
ao indivíduo que a deforma egocentricamente, a responsabilidade é julgada em função das
conseqüências materiais de uma ação: realismo moral, a noção de justiça baseia-se primeiro na
obediência a autoridade e no ato de evitar o castigo, sendo que as proibições devem ser
necessárias, dolorosas e arbitrariamente castigadas, a justiça começa a basear-se na igualdade,
deixando-se de ser retributiva para se tornar distributiva.

Na fase da autonomia as características levantadas por Piaget (1994) em seus
estudos sobre a moralidade são: surge do próprio indivíduo como um conjunto de princípios de
justiça, tem caráter espontâneo e é a fonte do bem, baseia-se no princípio de igualdade, no respeito
mútuo e nas relações de cooperação, não é estática e fixa, mas uma forma de equilíbrio limite nas
relações sociais, sua prática é correta por ser o resultado de uma decisão livre e racional, a
responsabilidade é julgada em função da intenção e a noção de justiça supera a fase do estrito
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igualitarismo para basear-se na eqüidade. O princípio de justiça autônomo é a forma superior de
equilíbrio das relações sociais porque se baseia na reciprocidade.

Além dessas duas etapas do desenvolvimento moral, Piaget (1994) declarou haver
uma terceira chamada de anômia, sendo caracterizada pela ausência de regras, que corresponde
à etapa inicial do desenvolvimento do juízo moral infantil. Nesta etapa a  criança julga a gravidade
de uma falta em função do resultado ou do caráter material do ato e não em função da intenção do
agente.

Piaget (1994) define estas fases como um processo que se repete a propósito de
cada novo conjunto de regras ou de cada novo plano de consciência ou de reflexão, porque para
este autor o desenvolvimento do juízo moral na criança passa por uma moral heterônoma – que é
baseada em relações unilaterais – mas, não se limita a ela. Para Piaget é necessário construir
uma moral autônoma, fundada em relações de reciprocidade e respeito mútuo.

Se entendermos que para Piaget (1994), nesse processo, a anômia (fase em que
há ausência de regras) corresponde à etapa inicial do desenvolvimento do juízo moral  infantil,
passando pela heteronomia (fase em que as regras são de origem externa) rumo a autonomia
(etapa em que a origem da regra está no próprio indivíduo), a moral da autonomia (último momento
do processo de desenvolvimento do juízo moral) deve ser o objetivo de toda educação moral.

O sujeito autônomo, portanto não é simplesmente aquele que faz o que acha certo
ou de acordo com suas próprias idéias, mas aquele que leva em consideração o outro, uma vez
que o sufixo nomia da palavra autonomia, significa a presença de regras que, para serem
estabelecidas, necessitam de um acordo entre as partes.

JOGO E EDUCAÇÃO

Quando nos referimos ao ato lúdico, podemos incluir brinquedos, divertimentos e o
que é relativo a jogos. A atividade lúdica é uma possibilidade para, crianças, jovens e adultos,
desenvolverem o cognitivo, o social, o afetivo, o motor e a moral, além de possibilitar a aprendizagem
de conceitos mais elaborados como imagem corporal, lateralidade, orientação temporal
estimulando  e facilitando a alfabetização.

Enquanto o ato de brincar e as brincadeiras são realizados sem o uso de regras,
sendo que os personagens vão construindo sua estória, à medida que vivenciam seus brinquedos
e se organizam dentro de uma brincadeira; nos jogos percebemos que há a utilização de regras
que definem os ganhadores e perdedores, no qual indivíduos interagem com o objetivo de jogar
para competir e ganhar o jogo.

Jean Piaget (1975) estudou os jogos e sua importância para a teoria construtivista
e realizou uma classificação baseada na evolução das estruturas mentais ligadas aos estágios
de desenvolvimento cognitivo da criança. Assim, de acordo com Piaget (1975), ao longo do
desenvolvimento da criança ocorrem três formas de jogos: o jogo de exercício, o jogo simbólico e
o jogo de regras.
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Para Piaget (1975) os jogos de competição e cooperação são à base do trabalho
lúdico com as crianças e jovens, porque a regra servirá para garantir a posição de cada um no
grupo, favorecendo a discussão e interlocução dos indivíduos durante os jogos para a obtenção
de resultados.

É importante destacar que o “[...] jogo por si só não permitirá o desenvolvimento e
a aprendizagem, mas sim a ação de jogar é que desenvolve a compreensão” (KUWAHARA, 2004).
Será através do lúdico que a criança e o adolescente apresentará suas dificuldades e se
desenvolverá todo um programa de atividades voltadas para atender suas necessidades.

Para Kuwahara (2004) o jogo de regras pressupõe organização e coordenação
dentro de um quadro de natureza lógica, pois, para jogá-lo é necessário conhecer as regras,
compreendê-las e praticá-las exigindo um exercício de operação e cooperação. No ato de jogar
ocorre uma série de relações, “[...] de encaixe, ordem, de antecipação e retroação, envolvendo
operações entre pessoas, contato social, situação problema e a oportunidade de empregar
procedimentos cooperativos para alcançar o objetivo que é ganhar.”  (KUWAHARA, 2004)

O objetivo do jogo de regras será ajudar a criança em seu processo de socialização,
bem como no desenvolvimento das suas estruturas mentais, pois as regras são importantes
porque são partes integrantes da sociedade. A criança obedece às regras sem discutir seus
fundamentos, assim a moralidade é passiva, trazendo em si, uma moralidade social implícita no
jogo tradicional.

O papel pedagógico do jogo é educar os sentimentos, e do ato de jogar é dar a
criança uma tarefa a cumprir, e cansar-se, e se esforçar para cumpri-la. [...] “o jogo é um juramento
feito primeiro a si mesmo, depois aos outros, de respeitar certas instruções, certas regras”.
(FONTANA, 1997)

Assim, o jogo nos dá um dever e uma tarefa moral, e é através da sua utilização
que crianças, jovens e adultos relacionam-se com os ambientes físicos e sociais em que vivem,
despertando suas curiosidades, habilidades e conhecimentos, além de fornecer o avanço do
aprendiz nas relações sociais de maneira geral.

Com a utilização dos jogos, principalmente o de regras poderemos viabilizar seres
mais éticos e comprometidos com sua cultura e valores, favorecendo a construção de uma
sociedade mais justa e menos excludente. Também é através do trabalho de certos conceitos
teóricos que poderemos concretizar projetos que provoquem uma transformação positiva na
sociedade.

AMOSTRA E MÉTODOS

O interesse em pesquisar qual a fase do desenvolvimento moral que estão inseridos
os adolescentes em medida sócio-educativa de internação, surgiu com a necessidade de
propormos novas práticas pedagógicas com esta população. Assim, percebemos que seria possível
promover o desenvolvimento moral e ético destes adolescentes, através de práticas educativas
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efetivas se levássemos em consideração a fase do desenvolvimento moral que estes adolescentes
se encontram, daí a importância da pesquisa de campo.

A amostra inicial contou com 30 adolescentes, do sexo masculino, com idades de
15 a 18 anos e inseridos em medida sócio-educativa de Internação. Estes adolescentes estavam
alojados em uma Instituição Educacional Estadual no interior do Estado de São Paulo, responsável
pela manutenção da sua integridade física, emocional e psíquica, por tempo indeterminado, não
superior a três anos, conforme determinação judicial e aconselhado pelo ECA.

O método de seleção para a escolha da amostra foi o método probabilístico de
amostra aleatória simples ou probabilística simples ou casual simples (BUNCHAFT ET AL., p. 31,
1998). Para participar do referente estudo os adolescentes deveriam praticar o futsal e conhecer
as regras básicas que norteiam este esporte.

As informações coletadas para o referente estudo foram adquiridas em duas etapas
em dois momentos distintos. Na primeira etapa aplicamos a Entrevista, seguindo-se as linhas
gerais do método clínico de Piaget (1994) e as características peculiares a esse método. O
instrumento de coleta de dados (KOBAYASHI; ZANE 2007), foi constituído de 15 (quinze) perguntas,
sendo 6 (seis) referentes a regras do futsal e 9 (nove) sobre situações de jogo que envolve dilemas
morais.

Este método permitiu identificar a operação da regra no momento em que o
adolescente expressa seus pensamentos acerca de situações que envolvem dilemas morais,
perceber o significado da regra de acordo com o estágio de desenvolvimento moral que o jovem
se encontra e observar a constância ou não do valor da regra no momento que o adolescente
analisa as situações expostas.

Segundo Piaget (1994) o método clínico favorece ao indivíduo expressar com seus
próprios termos, sem categorias estabelecidas de antemão, questões que resultariam muito difíceis
de observar de outra forma; e a entrevista representa uma das principais técnicas de trabalho
utilizadas em pesquisas por sua grande vantagem em “[...] permitir a captação imediata e coerente
da informação desejada, praticamente com qualquer tipo de informante e sobre os mais variados
tópicos” e ainda “[...] permitir correções, esclarecimentos e adaptações, tornando-se assim eficaz
na obtenção das informações desejadas” (LUDKE e ANDRE, 1996, p. 34).

 As entrevistas para a coleta de dados foram aplicadas duas semanas anteriores à
coleta de dados da segunda etapa (observação da partida de futsal).  A segunda etapa para a
coleta de dados foi realizada através da observação das partidas do jogo de futsal, na quadra
poliesportiva da Instituição. Neste momento foi observada a prática do Futsal entre os adolescentes,
bem como as ações e regras aplicadas por eles durante o jogo. Este procedimento permitiu
conhecer o modo de jogo e quais as regras que eles aplicam, uma vez que as regras e as ações
nos jogos infantis e juvenis variam de grupo para grupo. Para que pudéssemos verificar como era
o modo de jogo e quais as regras aplicadas pelos adolescentes, pedimos para que os educadores
físicos apenas cronometrassem os jogos e não apitassem, para deixa-los à vontade para
verificarmos como se saiam durante a partida. Assim, a maneira de jogar e agir, as regras
estabelecidas e as faltas cometidas foram gerenciadas pelos próprios adolescentes.
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Observamos as partidas de futsal dos adolescentes por uma semana na
arquibancada da quadra poliesportiva, para que pudéssemos examinar a prática de todos os
adolescentes envolvidos neste estudo, entendendo que este procedimento traria mais fidedignidade
para a discussão dos dados coletados.

 Para investigar as respostas coletadas, nas duas fases, utilizamos a análise de
dois grupos de fenômenos ligados às regras do jogo: a prática das regras, no que se refere à
aplicação, e consciência das regras que nos ajudam a situar esses adolescentes na fase em que
se encontram dentro do desenvolvimento moral segundo a fundamentação teórica de Piaget (1994).

Após a coleta de dados foi realizada a tabulação dos dados. Os dados foram
tabulados e agrupados de modo descritivo, quantitativo e qualitativo E após sua mensuração
realizamos a discussão com o referencial teórico previamente pesquisado. Para a categorização
dos dados utilizamos os conceitos de anomia, heteronomia e autonomia da Psicologia Genética
(PIAGET, 1994), conforme parâmetros citados e suas adequações as regras do Futsal.

RESULTADOS

Em linhas gerais abordamos com a análise dos dados coletados a fase do
desenvolvimento para a prática e consciência das regras que estão inseridos estes adolescentes.
Nota-se, com a análise dos dados coletados e categorizados no presente estudo, que a amostra
estudada apresentou características da fase da heteronomia proposta por Piaget (1994).

Os dados apontados estão coerentes com a faixa etária e com o nível de
desenvolvimento moral proposto por Piaget (1994), correspondente ao 4º estágio da prática das
regras, caracterizado pela codificação das regras e ao 3º estágio da consciência das regras,
ambos pertencentes à fase da heteronomia.

Nesta fase, tanto as partidas como pormenores do procedimento do jogo e o código
de regras são conhecidos por todos e quando questionados sobre as regras do jogo, fornecem
informações de notável concordância e suas possíveis variações, como salienta os estudos de
Ferraz (1997) e confirmados no trabalho de Kobayashi, Zane (2007).

As principais características, desta fase, são o grande interesse pela regra em si,
sendo que utilizam estratégias para vencer e tirar proveito da regra, além de elaborarem e discutirem
novas regras e estratégias de jogo, caso haja necessidade devido ao espaço físico.

Quanto à fase da consciência da regra, podemos afirmar, diante das análises
realizadas, que estes adolescentes apresentam características do 3º estágio da consciência das
regras. Nesta fase a regra é considerada como uma lei imposta pelo consentimento mútuo, cujo
respeito é obrigatório e para transformar a lei deve haver um consenso geral no grupo. Portanto,
nesta fase há a consciência do caráter arbitrário e necessário das regras, sendo resultado de
uma cooperação e aceitação mútua entre os competidores.

Os adolescentes consideram a hipótese do jogador ter intenção ou não de provocar
a falta. Para Piaget (1994) quando os adolescentes trabalham com hipóteses e julgam o efeito ou
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resultado produzido pelo ato, é porque houve uma mudança para comportamentos manifestos na
responsabilidade subjetiva, que considera a intencionalidade do ato e da obrigatoriedade da regra.
Também possuem caráter coercitivo e é a fonte de dever, sendo a responsabilidade julgada em
função das conseqüências materiais da ação, no qual Piaget (1994) chamou de realismo moral, o
que foi posteriormente corroborada por Ferraz (1997) e confirmada na pesquisa de Kobayashi,
Zane (2007).

Na fase da heteronomia (PIAGET, 1994) o respeito às regras se baseia no princípio
de autoridade, no respeito unilateral e nas relações de pressão, ou seja, o indivíduo somente
respeita e obedece a regra porque há punições e proibições, havendo, portanto, um caráter coercitivo
que emana de uma autoridade, assim, a respeitam com medo das conseqüências de sua
transgressão.

Outra característica abordada neste estudo refere-se a prática da regra que é
defeituosa porque o adolescente a deforma, ou seja, se for para levar vantagem da situação em
que está inserido é capaz de cometer a falta, caso contrário não. Não comete a falta também
porque tem medo de represálias dos adversários ou medo de expulsão.  Na fase da heteronomia
a noção de justiça baseia-se na obediência a autoridade e no ato de evitar o castigo.

Quando questionados sobre se “Você prefere participar como reserva de um time
campeão ou você prefere jogar todos os jogos, sabendo que o time irá perder todos os jogos e
campeonatos”. Aproximadamente 60% dos adolescentes escolheram a opção de permanecer
como reserva e ser campeão. Apenas 40% dos adolescentes optaram por jogar e perder o
campeonato, diferentemente dos estudos de Ferraz (1997), no qual 100% dos adolescentes na
faixa etária de 16,5 anos e não infratores optaram por participar dos jogos mesmo sabendo que o
seu time seria perdedor.

Podemos supor que para a maioria dos adolescentes infratores, participar do jogo
de futebol não é tão importante quanto ser campeão, talvez competir não seja um atrativo
motivacional para estes adolescentes, porque isto implica em se esforçar e acreditar em si mesmo
para vencer as dificuldades. É importante salientar que jovens institucionalizados vivenciam
situações de abandono, violência e abuso, favorecendo baixa auto-estima, além de estarem em
defasagem socioeconômica e cultural. Para muitos, competir se torna difícil por não acreditarem
em seu potencial para buscarem seus objetivos. Para eles o importante é ganhar algo, e se for
sem esforço será melhor ainda, porque o esforço os remeteria a vencer seus próprios obstáculos
e muitos não estão preparados.

Durante as observações dos jogos de futsal realizados pelos adolescentes inseridos
em medida sócio-educativa de internação, pudemos analisar como ocorre a prática deste esporte,
fundamentando nossa discussão no referencial teórico adotado. É importante salientar que nestes
jogos realizados pelos adolescentes não houve a figura do juiz (autoridade), ou seja, cada jogador
fez o papel de árbitro e à medida que jogavam eram marcadas ou não as faltas.

Percebemos, através das entrevistas que os adolescentes conhecem as regras
do futsal e as consideram como uma lei, sendo que esta lei é mantida por consentimento mútuo,
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no qual a lealdade do grupo deve ser respeitada, conforme preconiza Piaget (1994) sobre a fase
da heteronomia.

Porém, observando a prática do esporte de futsal notamos que quando sozinhos e
sem a figura do juiz, que dentro do jogo de futsal representa a autoridade máxima, a situação
mostra-se diferente e não mantem constância com os dados coletados na entrevista, com algumas
nuances que serão expostas a seguir: apesar da regra impor limite para jogar e normatizar as
relações e interações entre eles, agem intencionalmente contra ela; aderem a um sistema de
recompensa e motivação que é simplesmente ganhar o jogo; não enfrentam as situações de
desobediência a regra, talvez por não conseguirem reconhecer seus erros e faltas ou por quererem
levar a vantagem da situação do jogo; desrespeitam as regras não por pura incompreensão ou
incompetência, mas sim, como uma estratégia para levar vantagem na competição; respeitam
somente as regras que favorecem o seu time; são exigentes com o time adversário quando este
desobedece a uma regra, e com parceiros somente nas cobranças de faltas para que as façam
corretamente, com a intenção de favorecer o gol; geralmente são individualistas nas jogadas,
tentando marcar o gol ou fazer uma jogada que leve ao gol, sem a cooperação dos integrantes do
seu time; a intenção do jogador é jogar bola, se divertir, ganhar a partida e favorecer o seu time
com vantagens que vão desde a não marcação das faltas e  cobranças incorretas; e os adolescentes
quando ganham trapaceando, não admitem que a vitória foi com roubo e ainda fazem chacotas
com o time perdedor.

Diante dessas colocações podemos supor que estes adolescentes inseridos em
medida sócio-educativa de internação, quando praticam o jogo de futsal sem a figura de autoridade
que lhes impõem as regras do jogo e os direcionam para a prática correta do esporte, não conseguem
respeitar e obedecer às regras ditadas pelo jogo e nem se respeitam mutuamente, uma vez que
a lei maior para estes adolescentes, durante a partida de futsal é levar vantagem da situação,
através da desobediência das regras do jogo e ganhar o jogo a qualquer modo e maneira.

A observação do jogo de futsal nos faz refletir sobre as colocações dos adolescentes
sobre os dilemas morais enunciados no presente estudo, uma vez que suas colocações diferem
das respostas observadas durante a prática do jogo de futsal, principalmente quando abordam
questões de obediência, respeito mútuo, medo de punição e repreensão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Em nosso estudo, procuramos identificar qual a fase do desenvolvimento sócio-
moral que estão os adolescentes inseridos em medida sócio-educativa de internação. Nossa
hipótese era de que estes adolescentes poderiam apresentar características da fase da
heteronomia, preconizada por Piaget (1994) em seus estudos sobre moralidade.

Ressaltamos a importância da teoria do desenvolvimento moral de Piaget, no qual
conduziu várias pesquisas sobre a moralidade, através do jogo de regras, para identificar como
ocorre o desenvolvimento da moralidade na criança. Com seus estudos obteve três fases distintas
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do desenvolvimento da moral, são elas: a anomia, a heteronomia e a autonomia, no qual cada
fase apresenta características próprias do desenvolvimento moral.

O trabalho de campo permitiu coletarmos informações relevantes que contribuíram
para corroborar nossa hipótese de que estes adolescentes apresentam características da fase
da heteronomia, preconizado por Piaget (1994), pois tanto a entrevista baseada no Método Clínico,
como as observações da partida do jogo de futsal são indicativos desta fase.

Diante das observações realizadas durante o jogo de futsal, que não contou com a
figura do juiz para impor as regras, notamos que os adolescentes não as respeitam, como
enunciaram na entrevista. Pois eles possuem consciência da existência das mesmas, porém
não as respeitam com  o intuito de conseguirem algum benefício no decorrer do jogo, como não
cobrar a falta, enganar o adversário ou simplesmente ganhar a partida do futsal.

Supomos que esta característica de desobedecer às regras do jogo de futsal e
impor a lei que acreditam ser a que trará gratificações e benefícios, também permeie a atitude do
adolescente de infringir a lei e cometer ato infracional. O adolescente conhece as regras e as
normas, porém as desacata, talvez por querer levar vantagem de uma situação e por acreditar
que não será castigado e nem punido pelo ato infracional cometido, o que favorece a prática de
outros atos infracionais até que seja descoberto e apreendido.

Neste estudo não encontramos nenhum adolescente com características da fase
da autonomia, preconizada por Piaget (1994) em sua teoria sobre moralidade. Esta fase baseia-
se no princípio de igualdade, respeito mútuo e nas relações de cooperação, características estas
não encontradas nos adolescentes desta pesquisa.

Para que os adolescentes em medida sócio-educativa alcancem as características
da fase da autonomia será imprescindível promover situações nas quais eles sejam questionados
a rever suas atitudes e posturas para que se desenvolvam moralmente, tornando-se cidadãos
com maior senso ético e moral.

Sabemos que as políticas públicas devem propiciar investimentos a educação,
para que propostas e projetos direcionados ao desenvolvimento sócio-moral das crianças e
adolescentes sejam aplicados, de modo a favorecer o desenvolvimento da moralidade a esta
população, para que haja a diminuição da participação destes jovens, na criminalidade; e como
maneira preventiva de diminuir a inserção de adolescentes em medida sócio-educativa,
principalmente a de internação.

Acreditamos, portanto que este estudo possa tornar-se um parâmetro para
educadores que atuam junto a crianças e adolescentes, em medida sócio-educativa ou de proteção,
para que possam criar situações propícias que estimulem o desenvolvimento sócio-moral,
minimizando assim, sofrimentos e oportunizando sujeitos com maior senso ético e moral capazes
de optar pelo caminho do que é justo e correto moralmente; enfim para que se tornem homens
dignos que percorram o caminho do bem a da cooperação.
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A prática como formadora de professores de matemática tem evidenciado conflitos,
contradições e dilemas vivenciados por futuros professores quando eles se deparam com a
realidade da sala de aula. Temos empreendido na formação inicial práticas formativas buscando
romper com a dicotomia teoria-prática, possibilitando ao futuro professor a criação de um repertório
de saberes incluindo o saber do conteúdo matemático, o saber pedagógico do conteúdo, o saber
curricular, o saber das Ciências da Educação (Shulman, 1986; Tardif, 2002; Gauthier et al., 1998).
Temos considerado ainda a importância da comunicação nas aulas de matemática, ressaltando
que essa se constitui em um processo social onde os participantes (professor e alunos) interagem
trocando informações e influenciando-se mutuamente. Além disso, abrange um conjunto de
processos interativos desencadeados na sala de aula, na diversidade dos contextos em que
ocorrem, das representações e das formas de expressão, possibilitando negociação de significados.

O objetivo da pesquisa aqui apresentada foi identificar o tipo de comunicação que
ocorre nas aulas de matemática e as aprendizagens que acontecem durante a realização de
estágio da docência. Durante o processo de formação intencional de licenciandos em Matemática
foi solicitada a produção de diários reflexivos das observações realizadas. O contexto da pesquisa
ocorreu em práticas de ensino e estágio supervisionado (Disciplina  Estágio Supervisionado em
Matemática na Educação Básica 3). Esse contexto tem sido concebido como um importante
espaço de prática reflexiva por possibilitar aos futuros professores conhecer e analisar a realidade
escolar e seus diferentes aspectos de sala de aula; investigar, planejar e implementar diferentes
metodologias para o ensino de matemática no educação básica (MOURA, 1998). Nesse sentido,
foram desenvolvidas ações formativas com a intencionalidade de provocar reflexão e
(re)significação que, segundo Jiménez Espinhoza e Fiorentini (2005), seria o processo pelo qual
produzimos (novos) significados e (novas) interpretações sobre o que sabemos, dizemos, e
fazemos.

Concordando com Mizukami (2004, p. 290) que a base de conhecimento para o
ensino é abrangente, que “consiste de um corpo de compreensões, conhecimentos, habilidades
e disposições necessárias” para que o professor possa exercer sua profissão, promovendo
aprendizagens significativas, temos investido em ações formativas a partir de práticas reflexivas
e investigativas na formação do futuro professor. Nesse sentido utilizamos como instrumento de
pesquisa um dos instrumentos de ensino – diários reflexivos – que, em forma de produção de
textos narrativos, descritivos e/ou reflexivos, revelaram tipos de comunicação que ocorrem nas

DIÁRIOS REFLEXIVOS REVELANDO O
TIPO DE COMUNICAÇÃO QUE OCORRE

NAS AULAS DE MATEMÁTICA

PASSOS, Cármen Lúcia Brancaglion (UFSCar/DME)
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aulas de matemática observadas pelos licenciandos.
Quando uma pessoa produz narrativas pode destacar situações, positivas ou

negativas, suprimir episódios, reforçar influências, negar etapas (CUNHA, 1997, p. 2) que têm
muitos significados. Ao compartilhar essas produções ainda na formação inicial, socializando
suas experiências e vivências, outros olhares são dirigidos e novas reflexões desencadeadas.

Assim sendo, esta investigação tem características de uma pesquisa qualitativa,
cujos dados são predominantemente descritivos (BOGDAN e BIKLEN, 1994).

Os diários reflexivos foram produzidos ao longo do primeiro semestre de 2007 a
partir das aulas que ocorriam na Universidade (4h semanais) e no campo de estágio (8 horas
semanais) com as escolas parceiras. Esses eram lidos pela professora responsável, autora desta
pesquisa, que apontava questões para socialização e debate nos encontros na universidade e
outras reflexões. Havia também a sugestão de estudos teóricos para subsidiar tais reflexões.

Ao estudar esse material empírico procuramos identificar as comunicações que
ocorrem nas aulas de matemática das escolas campo do estágio.

Foram analisados diários produzidos por 17 licenciandos da disciplina acima referida,
que realizaram estágio no período diurno e noturno, em seis escolas públicas, sendo cinco estaduais
e uma municipal, de uma cidade do interior do Estado de São Paulo. As atividades de estágio nas
escolas foram realizadas, em sua maioria, por duplas de alunos; somente um aluno realizou o
estágio individualmente. As duplas acompanharam até três professores de Matemática, durante
aproximadamente 100 horas. Os estágios ocorreram em classes regulares do Ensino Funda-
mental (5ª a 8ª série) e do Ensino Médio e também em classes de Educação de Jovens e Adultos
(Ensino Fundamental e Ensino Médio).

ALGUNS APORTES TEÓRICOS

Uma discussão que tem feito parte da formação de professores de matemática é a
necessidade da relação entre o que se aprende na universidade e o que se ensina na escola.
Muitas pesquisas têm revelado que há uma dicotomia entre essas questões e nesse sentido a
disciplina, objeto deste estudo, procurou incorporar em sua dinâmica momentos em que essas
questões fossem reveladas e debatidas.

Moura (1999) discute as dificuldades que professores iniciantes enfrentam quando
se deparam com uma realidade escolar muito diferente daquela idealizada na universidade, podendo
levá-los a negar a teoria como importante fonte de referência para sua ação pedagógica. Em
Fiorentini (2004) encontramos argumentos que nos permite inferir que é possível romper com
essa concepção se ao futuro professor forem proporcionadas situações em que ele possa participar
de projetos investigativos e perceber seu próprio movimento histórico de se constituir professor.
Consideramos que a formação profissional começa antes de seu ingresso na Licenciatura, pois
na escola básica ele passou por experiências que possivelmente foram internalizadas nos modos
com que ele vê a futura prática profissional.
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Mizukami (2004, p. 204-205) nos lembra que a base do conhecimento para o ensino
de um conteúdo específico a ser dominado pelo futuro professor deve incluir também os
conhecimentos do conteúdo específicos do ensino fundamental e médio que irão ensinar e, muitas
vezes, eles não são tratados nos cursos superiores, por acreditar-se garantido seu domínio.  A
crença de que basta dominar tais conhecimentos também não garante que ele seja ensinado e
aprendido com sucesso. Outros conhecimentos importantes se relacionam com esse, como o
conhecimento pedagógico do conteúdo. A referida autora enfatiza que as práticas de ensino e
estágio supervisionado são espaços privilegiados por propiciar condições concretas para o início
da construção desse conhecimento, o qual é constantemente construído pelo professor ao ensinar
a matéria, quando é enriquecido, ampliado, melhorado, “quando se amalgamam os outros tipos
de conhecimentos explicitados na base”. Embora na formação inicial haja limites para a construção
desse tipo de conhecimento, ela argumenta que será nesse espaço que o futuro professor poderá
estabelecer as primeiras relações de protagonista, ou seja, o conhecimento produzido é de sua
autoria.

Igualmente importante é a compreensão das inter-relações entre os conteúdos
curriculares e os contextos de aprendizagem dos alunos e dos professores. Explicitar essas
questões nos diários reflexivos, debatê-los durante a formação inicial pode favorecer e orientar
aprendizagens profissionais dos futuros professores. Nesse sentido, conhecimentos são
acionados, relacionados, construídos e (re)significados durante o processo de ensinar e aprender.

Ressalta-se a importância formativa na produção de narrativas. Cunha (1997, p. 3)
ao considerar a narrativa como importante instrumento de formação enfatiza que

a narrativa promove mudanças na forma como as pessoas
compreendem a si próprias e aos outros. Tomando-se distância do
momento de sua produção, é possível, ao “ouvir” a si mesmo ou ao
“ler” seu escrito, que o produtor da narrativa seja capaz, inclusive, de
ir teorizando a própria experiência. Este pode ser um processo
profundamente emancipatório em que o sujeito aprende a produzir
sua própria formação, autodeterminando a sua trajetória. É claro que
esta possibilidade requer algumas condições. É preciso que o sujeito
esteja disposto a analisar criticamente a si próprio, a separar olhares
enviezadamente afetivos presentes na caminhada, a por em dúvida
crenças e preconceitos, enfim, a des-construir seu processo histórico
para melhor poder compreendê-lo.

As narrativas escritas cumprem assim um importante papel na formação de futuros
professores bem como se constitui em instrumentos de investigação. Ao produzir narrativas, os
sujeitos trazem para suas reflexões suas lembranças, interpretações, reinterpretam situações
vivenciadas, e se reconhecem em situações que poderiam estar esquecidas em suas lembranças.

Segundo Ponte et al. (1997) a comunicação matemática na sala de aula é um dos
aspectos que tem merecido atenção nas orientações curriculares para o ensino da Matemática,
pois ao mesmo tempo, se constituir em um indicador da natureza do processo de ensino-
aprendizagem e uma condição necessária para o seu desenvolvimento.
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Habitualmente a comunicação tem sido analisada a partir dos discursos que ocorrem
entre professor e alunos. Ponte et al.(1997, p. 84) ressaltam que,

no sentido técnico da lingüística, discurso tem um significado muito
diferente. Indica o modo como os significados são atribuídos e
partilhados por interlocutores em situações concretas e
contextualizadas. Envolve tanto o modo como as ideias são
apresentadas como aquilo que elas veiculam implicitamente. Desta
forma, o discurso pode ser oral, escrito ou gestual e existe
necessariamente, sob uma ou outra forma, em toda a actividade de
ensino-aprendizagem.

Segundo os referidos autores, nas aulas de Matemática geralmente o discurso é
controlado pelo professor, podendo este atribuir aos alunos uma participação mais ou menos
significativa. Entretanto, os alunos, nem sempre aceitam o controle do seu discurso, procurando
exprimir-se por meios próprios, e às vezes em conflito com as intenções do professor.

A comunicação oral na aula de Matemática é imprescindível para que os alunos
possam exprimir as suas idéias e confrontá-las com as dos seus colegas;  é determinante sobre
o que os alunos aprendem sobre os conteúdos envolvidos.

Ponte et al. (1997) destacam que a condução do discurso na sala de aula é parte
do papel do professor,cabendo-lhe a colocação de questões e proposição de tarefas que facilitem,
promovam e desafiem o pensamento dos alunos. Nesse processo, o professor precisa saber
ouvir com atenção as idéias dos alunos.

É, portanto, papel do professor gerenciar a participação dos alunos na discussão,
decidindo sobre o que deve ser aprofundado, quando introduzir notações matemáticas etc. Uma
das formas mais importantes que o professor dispõe para orientar o discurso na sala de aula é
fazendo perguntas aos alunos. Questionando-os, o professor pode detectar dificuldades de
compreensão de conceitos para ajudá-los a pensar. Entretanto, fazer boas perguntas não é tão
simples como parece. Perguntas que suscitem resposta do tipo “sim” ou “não” ou que, na sua
formulação, já incluem a própria resposta, não ajudam muito o aluno a raciocinar.

Martinho e Ponte (2005, p. 2 ) enfatizam que no estudo da comunicação na aula de
Matemática dois aspectos essenciais são identificados na literatura (Ponte, Boavida, Graça e
Abrantes, 1997; Ponte e Serrazina, 2000) “a interação continuada entre os intervenientes [profes-
sor e alunos] na sala de aula; e a negociação de significados enquanto modo como esses
intervenientes partilham entre si as formas como encaram os conceitos e processos matemáticos,
os fazem evoluir e ajustar ao conhecimento configurado pelo currículo”.

Bishop e Goffree (1986) salientam que a negociação de significados tende a diminuir
à medida que aumenta o controle exercido pelo professor sobre a dinâmica da aula.

Nessa perspectiva, uma aula não pode se limitar à exposição da matéria ou à
resolução de exercícios, o professor tem que assumir um papel de coordenador e não de
controlador (Ponte, Oliveira, Cunha e Segurado, 1998).
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O tipo de pergunta tornar-se muito importante nesse contexto desempenha um
papel fundamental pois poderá conduzir ao desenvolvimento de comunicações e interações
específicas que promovem desenvolvimento. As interações são essenciais para estimular a
descoberta a elaboração de sínteses. Diversos pesquisadores têm destacado que as interações
aluno–aluno numa aula de investigação, de trabalho de projeto ou de resolução de problemas em
grupo, são potencialmente mais ricas do que numa aula de resolução de exercícios (Ponte et al.,
1998; Yackel e Cobb, 1998), pois nesse contexto, os alunos poderão, progressivamente,  ir se
apropriando da linguagem matemática.

O papel do professor nesse contexto é fundamental, pois dependendo do tipo de
dinâmica que conduz poderá ser o que desencadeará novos conhecimentos ou os inibirá. Assim
sendo, desde a seleção das tarefas que serão propostas como no gerenciamento da aula são
elementos definidores.

AS NARRATIVAS REVELANDO A COMUNICAÇÃO NA AULA DE AULA DE
MATEMÁTICA

Na análise dos dados empíricos sobre o tipo de comunicação que ocorre nas aulas
de matemática ocorreu a partir da leitura dos diários reflexivos, que possibilitaram aos licenciandos
ampliarem conhecimentos sobre a realidade da escola pública.

A comunicação nas aulas de matemática observadas pouco tem contribuído para
a promoção de aprendizagens. O conteúdo geralmente é introduzido a partir de resolução de um
exemplo, seguido de resolução de exercícios, como indicado nos diários:

A professora dificilmente dá alguma aula teórica ou expositiva. As aulas
resumem-se em resolução de exercícios, cuja teoria os alunos devem
ler [no livro didático] e questionar... Até que ponto os alunos estão
aprendendo com esse tipo de metodologia? O que a professora faz,
uma vez que apenas espera que os alunos façam as tarefas e perguntem
se tiverem dúvidas? (MJ/18/04/07)

A professora ditou um pouco de matéria, me parece que nessa sala é
assim, eles são mais agitados, então para manter os alunos ocupados
a professora dita a matéria... A matéria é soma dos ângulos internos
de um polígono. (A/23/04/07)

A professora chega e demora a propor atividades, os alunos não ficam
quietos, além disso a professora perde muito tempo chamando a
atenção dos alunos. Ela pede que uma aluna leia a meteria do livro em
voz alta. Depois explica o enunciado do problema que falava de lajotas.
Ela explica o que são lajotas e o que é hexágono regular. Pergunta
quem resolveu o exercício e pede que um aluno explique como pensou,
mas o interrompe no meio da explicação... (R/10/05/07)

A professora traz as listas de exercícios impressas, uma para cada
aluno, eles deveriam resolver as listas em duplas. Esta tem exercícios
sobre juros compostos. A lista não é fácil. Não tivemos até então
acesso à teoria [trabalhada pela professora], mas foi possível
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reconhecer o estilo: ela passava um exemplo e a lista em seguida.
Assim que os alunos vão terminando, vai corrigindo os exercícios,
mas avalia, pelo que notamos, apenas o resultado, não considerando
o desenvolvimento. (R/31/05/07)

Os alunos reclamam que não conseguem resolver os exercícios. A
professora argumenta que a matéria já foi estudada em sala e exige
que eles leiam e resolvam os exercícios “sem conversa”. Os alunos
parecem se esforçar. Pode-se perceber que eles não possuem o hábito
de ler o livro, e quando o fazem, não compreendem, por não estarem
habituados a leituras de textos matemáticos. Quase sempre eles
precisam ler e compreender os exercícios sozinhos... pode ser favorável
para que criem independência, aprendam a explorar o livro, porém
este não é o caso aqui. [É preciso que] a professora avalie sua atuação
em sala e modifique sua forma de aula... (MJ/diário/02/05/07)

...Notei que a professora ignora totalmente a parte teórica do livro que
adota, o usa simplesmente como fonte de exercícios. (F/15/05/07)

Quase não ocorrem aulas dialogadas; a explicação de como se resolve um
exercícios é, muitas vezes a única forma de comunicação entre professor e alunos. Entretanto,
nos diários alguns alunos apresentam reflexões de como poderia ocorrer uma comunicação com
vistas a promoção da aprendizagem:

O assunto desta aula foi potenciação, a professora iniciou a aula
passando a matéria na lousa seguida de dois exemplos: a) ( )232 xa− ; b)

3
2

5
3

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ yx . Ao terminar de copiar na lousa, deu um tempo para os alunos
copiarem. Para resolver os exemplos ela seguiu os procedimento das
propriedades da potenciação. Um aluno perguntou se em ( )23a era para
somar 3 e 2, a professora simplesmente responder que deveria ser
multiplicado e pronto. Não fez nenuma explicação. Seria interessante
neste momento recordar, juntamente com os alunos que r3 =  r . r . r e
depois generalizar complementando que = a3 . a3 = a . a. a. a. a. a =
a6, que na multiplicação de potências de mesma base devemos, manter
a base e somar os expoentes, justificando porque na potência de
potência multiplicam-se os expoentes. (W/23/04/07)

Nessa mesma turma, a aluna acima identifica uma outra situação em que a
comunicação ocorrida entre uma professora substituta (não especialista em Matemática) e os
alunos acaba inibindo novos conhecimentos. O conteúdo que estava sendo trabalhado era raiz
quadrada de um monômio:

Um aluno perguntou: E quando for , vai ficar 5a elevado a 0,5? A resposta
foi sim, mas acrescentou dizendo que não iria aparecer exercícios
com expoente ‘picado’. (W/23/04/07)

Mais uma vez a licencianda apresentou uma reflexão projetando-a para a futura
prática docente:

Acredito que nesse momento a professora poderia ter explicado que a
raiz de 25ª é o mesmo que  ou 5 fazendo todas as passagens. Isso
me faz pensar que contratar um profissional de uma outra área para
substituir um professor de matemática é um problema muito sério,
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peculiaridades são deixadas para traz como se fosse algo que caiu do
céu. Entretanto, não quero dizer que todos os professores de
matemática se atêm a tais  peculiaridades... em três semestres de
estágio, nunca observei professor responder a esse tipo de dúvida
sem fugir das regras propostas pelos livros didáticos. (W/23/04/07)

A formalização do conteúdo estudado quase não ocorre como indicam os registros
abaixo:

A  professora iniciou nova matéria: grandezas diretamente
proporcionais. Ela não fez nenhuma introdução do conteúdo, passando
diretamente para os exercícios, dizendo aos alunos para fazerem da
maneira que entenderem, pois existem várias maneiras de fazer o
exercício. O que foi proposto pela professora é muito bom: que os
alunos tentem resolver os exercícios após terem lido um texto [no livro
didático] sobre o assunto, porém acredito que tenha sido colocado de
maneira errada, uma vez que não houve nenhum questionamento ou
discussão sobre o assunto após a leitura e os alunos acabaram não
aproveitando a leitura, tratando-a como mais uma atividade e
conseqüentemente não sabiam resolver os exercícios propostos. (MJ/
diário/09/05/07)

A professora deu início a explicação e acrescentou que a dedução da
fórmula de Bhaskara seria somente para, no futuro, não dizerem que
ela colocou a fórmula na lousa sem dizer de onde veio. Sua explicação
se deu seguindo todos os passos que estavam na lousa, com poucos
acréscimos, o que dá a impressão de que os alunos não sabem ler
quando a escrita está na forma matemática. Talvez fosse interessante
deduzir a fórmula com os alunos. (W/04/06/07).

A professora veio me perguntar se, para ensinar a resolução de
equações do primeiro grau, seguia o livro, que primeiro resolvia usando
os princípios da igualdade para depois passar a ‘fórmula’, ou se já
pulava direto para a fórmula. Ela estava pensando em passar a fórmula
direto, com medo de que usar os princípios fossem confundir os alunos.
Eu disse que acha melhor seguir o livro pois o momento de usar os
princípios daria significado para a fórmula. Os alunos não prestaram
atenção na explicação da professora. Eu fui até lousa e expliquei de
forma mais detalhada e vagarosa. E a sala fez silêncio para mim, com
exceção de uns 3 alunos. (F/15/05/07)

Ainda que pouco observadas, algumas aulas indicam que há tentativas isoladas de
comunicação de idéias relacionado a matemática com outras áreas do conhecimento:

A professora pergunta como eles trabalham com escala em geografia,
uma aluna responde e a professora resolve um problema dizendo que
o mesmo da geografia mas agora em matemática. Achei legal ela
fazer essa ligação entre as duas disciplinas, pois a interdisciplinaridade
facilita o aprendizado do aluno mostrando para que ele que na verdade
tudo que aprendemos está dentro de um mesmo contexto e que uma
coisa depende de outra. (E/16/05/07)

Ainda que timidamente, alguns relatos indicam tentativas de troca de significados.
Nas aulas de matemática assistidas, em geral, o discurso foi controlado pelo professor, como
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indicado na literatura, em que foi atribuído aos alunos uma participação menos significativa.
Ressaltamos, que como assinalado por Ponte et al (1997) a comunicação oral na aula de
Matemática é imprescindível para que os alunos possam exprimir as suas idéias e confrontá-las
com as dos seus colegas. O relato abaixo dá indícios de possibilidade de negociação de significados:

A professora, fazendo a correção de exercícios sobre operações com
números inteiros: adição, subtração e multiplicação, ia questionando
os alunos, perguntando o que ela devia fazer primeiro em cada questão,
os alunos iam respondendo em conjunto, ao acabar a correção a
professora explicou sobre a divisão de inteiros. (E/04/06/07)

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Procuramos trazer para discussão o tipo de comunicação que ocorre nas aulas de
matemática tendo os diários reflexivos durante a formação de professores como uma das práticas
formativas que ampliam a visão sobre o que deve saber o professor de matemática para ingressar
com sucesso na profissão.

As observações vivenciadas pelos futuros professores, ao se deparam com a
realidade da sala de aula, indicam que a comunicação tem sido realizada timidamente e pouca
intencionalidade de promover aprendizagens.

Refletir sobre essas práticas ainda na formação inicial, registradas em diários
reflexivos, são fundamentais para a formação de professores. Como indicado por Mizukami (2004),
o desenvolvimento profissional do professor inicia-se antes do ingresso na carreira docência e
isso foi observado nas narrativas produzidas pelos licenciando. Eles revelaram conhecimentos
da base de conhecimento para o ensino, evidenciando compreensões, conhecimentos, habilidades
e disposições necessárias para exercer sua futura profissão. De certo modo, relatar as experiências
vividas e refletir sobre elas promoveu aprendizagens significativas e as essas experiências narradas
revelaram tipos de comunicação que ocorrem nas aulas de matemática.
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I. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A busca da compreensão de como a educação vem ocorrendo de maneira
sistematizada, de 5ª a 8ª série, em uma escola pública da periferia de uma cidade paranaense,
remete-nos a refletir sobre o processo de formação de professores no Ensino superior.

No cotidiano pedagógico, a atuação do professor apóia-se sobre um conjunto de
saberes que se apresentam como um amálgama. Tardiff (2002), ao discutir essa questão, aponta
três conjuntos de saberes que estão relacionados:

a) SABERES CURRICULARES: isto é, que dizem respeito à forma como o
conhecimento é organizado e articulado em uma atividade pedagógica, e aos objetivos e métodos
utilizados para a transmissão do conteúdo na cultura erudita. Compreendem a aprendizagem de
como organizar e aplicar os programas escolares que o professor deve trabalhar, enquanto
mediador da aprendizagem do aluno. Envolve, portanto, os conhecimentos pedagógicos
necessários à atuação do docente enquanto mediador da aprendizagem.

b) o segundo conjunto de conhecimentos apontado por Tardiff diz respeito aos
SABERES DISCIPLINARES que correspondem aos diversos campos do conhecimento,
organizando-se sob a forma de conteúdo das disciplinas, e relacionam-se ao saber acumulado
historicamente ao qual elas se referem. Tardiff afirma que se tratam de saberes que “emergem da
tradição cultural e dos grupos sociais produtores de saberes” (TARDIFF, 2002, p.38).

c) O terceiro conjunto de saberes docentes, que ele denomina SABERES
EXPERIENCIAIS, são aqueles oriundos de toda a história de vida do professor e da relação que
ele estabelece com seus pares no campo de trabalho. Emergem da vivência das diversas situações
de aprendizagem que marcam o trabalho cotidiano do professor, enquanto participante do processo
educativo em qualquer uma de suas nuances, brotando da experiência individual e coletiva. Trata-
se do saber que o sujeito adquire na vivência da situação pedagógica, perpassando pelos processos
de aquisição dos saberes curricular e/ou disciplinar. É, portanto, o saber experiencial que favorece
a aquisição dos saberes curriculares e disciplinares, e os integra na ação docente.

Pode-se assim afirmar que o saber docente é um “Saber plural, saber formado de
diversos saberes provenientes das instituições de formação, da formação profissional, dos
currículos e da prática cotidiana, o saber docente é portanto essencialmente heterogêneo”
(TARDIFF, 2002, p.54).

Dessa forma, ainda que esse conjunto referente ao saber sobre a prática pedagógica
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tenha elementos práticos, incluídos por Tardiff no saber experiencial, o autor refere-se também a
outros saberes adquiridos pela via cognitiva, organizados e transmitidos pelas instituições de
formação docente.

Historicamente, na academia brasileira, esse saber pedagógico começou a ser
sistematizado em 1934, ano em que se incluiu a disciplina de Didática e seus fundamentos, em
cursos de formação de professores para o ensino superior. Aliás, no mesmo ano de sua inclusão
no ensino médio, sendo que Veiga (2002) esclarece que de início a disciplina, no curso superior,
era ofertada no Instituto de Educação, com o nome de Metodologia do Ensino Secundário, ou
seja, aproveitava-se a estrutura do Curso Magistério de Formação de Professores, de nível
secundário, que formava o professor para as séries iniciais, considerando-a como uma disciplina
da grade das Licenciaturas, de nível superior.

A Didática foi instituída como disciplina especificamente ministrada no ensino su-
perior somente em 1939, por meio do Decreto Lei 1190/39. E, em 1941, a Didática passou a ser
ofertada após o término do Bacharelado,

Seguindo a fórmula conhecida como “3+1”, em que as disciplinas de
natureza pedagógica, cuja duração prevista era de um ano, estavam
justapostas às disciplinas de conteúdo, com duração de três anos.
Formava-se então o bacharel nos três primeiros anos do curso e,
posteriormente, depois de concluído o curso de didática, conferia-se o
diploma de licenciado no grupo das disciplinas que compunham o
curso de bacharelado. (SCHEIBE e AGUIAR, 1999, p. 223)

A partir da lei 5540/68,

(...) O curso foi dividido em dois blocos distintos e autônomos, desta
feita, colocando de um lado as disciplinas dos chamados fundamentos
da educação e, de outro, as disciplinas das habilitações específicas.
O curso de pedagogia (por exemplo) passou então a ser
predominantemente formador dos denominados “especialistas” em
educação (supervisor escolar, orientador educacional, administrador
escolar, inspetor escolar, etc.), continuando a ofertar, agora na forma
de habilitação, a licenciatura “Ensino das disciplinas e atividades
práticas dos cursos normais”, com possibilidade ainda de uma formação
alternativa para a docência nos primeiros anos do ensino fundamen-
tal. (idem, p.224)

Essa justaposição entre o bloco referente às disciplinas de fundamentos da
educação e o bloco referente às disciplinas de habilitações específicas, que se delineou desde o
início dos cursos de graduação no Brasil, hoje se apresenta de forma ainda mais acirrada, pois há
“uma divisão social de trabalho intelectual entre [...] os grupos e instituições responsáveis pelas
nobres tarefas de produção e legitimação dos saberes e os grupos e instituições responsáveis
pelas tarefas de formação, concebidas nos moldes desvalorizados da execução, da aplicação de
técnicas pedagógicas, do saber fazer” (TARDIFF, 2002, p.54).
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Esse modelo fragmentado tem sua origem no surgimento do capitalismo, onde o
trabalho artesanal, que anteriormente era elaborado e pensado pelo mesmo indivíduo no seu todo,
passou a ser subdividido, e cada trabalhador passou a executar repetitivamente uma tarefa,
deixando de conhecer todo o processo de fabricação. Assim,

a força de trabalho, ao ser produzida historicamente, implicou não só
a expropriação do trabalhador dos meios de produção, mas também,
a expropriação de seu saber associado a uma atividade artesanal e,
mais tarde, manufatureira. A expropriação desse saber se realizou
sob a forma de especialização profissional. Com a emergência da
fabrica moderna, quando o trabalhador não mais dispunha de meios
de produção e de habilidades especiais para realizar uma atividade
qualquer, tornou-se força de trabalho (ALVES, idem, p.154).

De fato, o desenvolvimento do capitalismo exigiu o avanço e a superação de modelos
de organização do próprio sistema capitalista como o taylorismo/fordismo, onde o indivíduo não
tinha necessidade de pensar sua ação, mas apenas realizá-la mecanicamente, sendo que a
educação assegurava esse papel, repassando conteúdos que atendiam a esse modelo, já que
para operar as máquinas eram necessários apenas conhecimentos básicos. Com o surgimento
do toyotismo, que é mais flexível, e com o avanço da tecnologia, surgiu a necessidade do trabalhador
executar várias tarefas, na medida em que “substituem as clássicas linhas, com seus postos e
tarefas bem definidos, por células de produção, onde a especialização passa a ser substituída
pela multitarefa” (KUENZER, 2002, p. 49), porém esvaziou-se o conteúdo, explorando-se cada
vez mais o trabalhador. Suas capacidades passaram a ser denominadas “competências”, embora
o processo educativo continuasse objetivando a reprodução do sistema vigente, como desde a
década de 70 já era denunciado por Saviani (1983) como o caráter reprodutor da escola.

Dessa forma, voltando ao ambiente escolar, a situação engendrada pela Lei 5540/
68 mostra muito claramente o mesmo processo de fragmentação agora relativo ao trabalho
pedagógico. Como afirma Alves (2001),

Os efeitos cerceadores em questão, promovidos pela divisão do trabalho
no âmbito do modo de produção capitalista, não atingem
exclusivamente aos trabalhadores produtivos. Eles se estendem,
também, aos trabalhadores que desenvolvem atividade intelectual,
submetidos pela especialização do saber... (p. 161)

Entretanto é fundamental que o homem tenha acesso à totalidade de seu trabalho,
em pensamento para que ele possa recuperar a unidade do real. Portanto, o docente pode dedicar-
se a uma matéria em específico, mas precisa trabalhá-la tendo como pano de fundo a totalidade
do conhecimento e a busca do conhecimento da totalidade.

Desde sua organização, os cursos de Licenciatura passaram por várias
modificações através de leis, decretos e ementas constitucionais que alteraram a estrutura cur-
ricular. As Instituições públicas de Ensino Superior têm sofrido com a falta de recursos
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orçamentários, com o descompasso entre as pesquisas produzidas e as exigências científicas,
tecnológicas e culturais do país, os currículos são defasados, fragmentados e pouco flexíveis, o
que dificulta o entrosamento interdisciplinar e contribui para a deterioração do ensino público Além
da defasagem salarial, há grande diversidade nos objetivos e na abordagem dos conteúdos nos
cursos de formação de professores a nível superior.

 Nesse sentido, há uma ingerência do Estado na estrutura curricular que nem sempre
corresponde às necessidades específicas da atuação daqueles que são responsáveis pela
execução do processo educativo, ou seja, são os chamados “especialistas” que elaboram as
propostas educacionais, os quais muitas vezes não possuem experiências em termos de educação
básica, pesquisa e extensão.

A formação do docente passou a ser feita também pelos Institutos Superiores de
Educação, permitindo que o docente se forme em um tempo bem menor, com freqüência de uma
ou duas vezes semanais, ou mesmo não presencial, o que resulta em uma formação aligeirada e
a possibilidade de ingresso mais cedo no disputado mercado de trabalho. Desta forma vai-se
reduzindo a procura por tais cursos, de maior duração nas Universidades.

Os cursos de licenciatura das IES direcionadas para educação têm geralmente
uma base de pensamento e ação focados em áreas do saber bastante específicos, porém ao
ensinar o professor não coloca em prática apenas, o que aprendeu na faculdade, e sim o saber
sobre a docência que acumulou desde que iniciou seus primeiros estudos e essa situação reflete-
se  no andamento da escola e do processo ensino/aprendizagem.

Dentro da sala de aula, a relação professor-aluno envolve acordos pré-estabelecidos
pelo próprio sistema como a freqüência dos alunos, a duração de cada aula, os conteúdos a
serem ensinados que muitas vezes passam a ser o centro do processo ensino-aprendizagem e
assim, ao docente, cabe falar e aos discentes apenas ouvir. Porém, mesmo aprendendo
teoricamente que essa deva ser uma relação fraterna, o que o aluno percebe é uma relação de
autoritarismo de um sobre o outro, até pela própria hierarquia estabelecida na escola.

A classe dominante considera que compete à escola a formação de trabalhadores
privilegiando os conhecimentos úteis para a realização de tarefas, o que geralmente impede ao
discente o conhecimento do processo como um todo e de sua verdadeira condição de explorado.

Neste contexto, a formação dos educadores sofre perdas, favorecendo o surgimento
de problemas que acabam por refletir no trabalho pedagógico e conseqüentemente dentro da
escola. Encontramos docentes que, recém-formados, chegam à escola com muita vontade de
fazer algo diferente, a partir de vínculos afetivos com alunos e comunidade, buscando ensinar
realmente, mas quando se deparam: com alunos desinteressados, desmotivados, com problemas
familiares que se refletem na escola ou com alunos que muitas vezes estudam a noite porque
precisam trabalhar durante o dia, esses professores tendem a deixar seus ideais e objetivos
pedagógicos de lado, partindo para aulas rotineiras.

Este trabalho objetivou analisar esta questão, tomando como ponto de partida uma
escola da periferia da rede pública paranaense conforme se descreve a seguir. Pretende-se,
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conhecendo mais profundamente a realidade, possibilitar seu desvelamento, refletindo sobre quais
intervenções seriam viáveis e necessárias nessa instituição.

II. METODOLOGIA

Foram sujeitos desta pesquisa 48 (quarenta e oito) professores de um colégio da
rede pública estadual situado na periferia do município de Cascavel (PR) aos quais foi aplicado
um questionário indagando os dados referentes à idade, gênero, tempo de magistério, tempo que
leciona nesta escola, situação funcional, números de hora-aulas semanais, disciplina que leciona,
disciplina que lecionaria se pudesse escolher, grau de satisfação no exercício do magistério naquela
escola.

O instrumento para coleta dos dados pessoais dos sujeitos foi aplicado pelas
Coordenadoras Pedagógicas da escola e os resultados foram organizados em uma planilha auxiliar,
a qual subsidiou a presente análise.

III. RESULTADOS

Setenta e nove por cento dos professores são do sexo feminino, predominância
que se observa no magistério e geral.

Não só no Brasil como em boa parte do mundo, a docência vem consolidando-se
como uma categoria eminentemente feminina, considerando-se a mulher biologicamente mais
apta ao trabalho com as crianças pequenas, o que ocasiona uma forte imagem que associa o
magistério à vocação e não, a profissão.  Os baixos salários pagos ao magistério, também são
um fator determinante da presença feminina nesta carreira. Se, historicamente, coube ao homem
o papel de provedor está, em parte, justificada sua quase ausência nesta profissão.
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Observa-se que a distribuição dos sujeitos ocorre conforme o modelo da curva de
Gauss, sendo que quase 50% dos sujeitos, apresentam idades que variam entre 30 e 40 anos,
pode-se considerar uma população na qual predominam adultos jovens, e uma pequena
porcentagem de sujeitos encontram-se nas faixas etárias entre 20 e 25 anos e 55 e 60 anos.

A distribuição dos sujeitos quanto ao tempo de magistério também se aproxima da
curva normal proposta por Gauss, sendo que a maioria dos sujeitos (54%) tem entre 5 a 10 anos
de docência. Entretanto, 75% dos docentes está nessa escola há 5 anos ou menos, dos quais,
86% está na escola há menos de um ano.Esses números revelam a alta rotatividade de pessoal,
com graves prejuízos para o vínculo ensinante-aprendente.

Essa rotatividade, além de dificultar a formação de vínculo com a instituição e a
comunidade, dificulta a própria inserção do professor na complexa dinâmica escolar que envolve
regras explícitas e implícitas, procedimentos padronizados, conhecimento das demandas locais
e dos recursos que a comunidade possibilita. Outra questão que deixa isto bem claro é o fato de
oitenta e um por cento dos que responderam à questão, trabalha nessa escola com uma carga
horária igual ou menor à 20 horas semanais, o que sugere uma dedicação parcial à escola. Este
dado, quando confrontado com a porcentagem de professores estatutários (50%), revela que
esses professores em sua maioria têm sua carga horária distribuída em mais de uma escola. De
fato, apenas 15% desses professores trabalha 40 horas semanais na mesma escola, o que dificulta
o envolvimento nas diversas atividades escolares, bem como a participação nas reuniões
pedagógicas. Por outro lado, 50% dos professores encontram - se em uma situação funcional
muito instável, tendo sido contratados pelo Programa Paraná Educação (10,4%), ou como PSS
(16,7%), ou ainda como celetistas (18,7%). Essa instabilidade funcional gera uma instabilidade no
corpo docente, que se revela no fato de que 65 % dos professores está há menos de um ano na
escola, o que dificulta o enlaçamento do vínculo professor-aluno, tão importante pedagogicamente.

Questionou-se a respeito da satisfação da matéria lecionada fazendo as seguintes
perguntas: “Que matéria você leciona?” e “Se você pudesse optar, qual matéria lecionaria?” 48%
responderam que lecionariam a mesma matéria que estão lecionando, porém 33% responderam
que lecionariam outra matéria e 19% não responderam a questão, o que pode sugerir um
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descontentamento com o trabalho desenvolvido em sala de aula.
Ao serem solicitados a avaliarem suas respectivas atividades pedagógicas, 72%

considerou-as como boas, 16% considerou-as como regulares e 8% considerou-as como sofríveis.
Um dos sujeitos assinalou esses quatro itens e justificou sua resposta dizendo que “Na vida nada
é estático, tudo está mudando a cada momento”.(SIC), e os demais deixaram a questão em
branco. Este resultado contradiz as respostas da questão anterior, considerando que 52% dos
professores não está satisfeito com a matéria que leciona.

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No processo de formação de professores, nas últimas décadas, a teoria vem sendo
bastante estudada, enquanto a prática de ensino tem poucas horas de duração anual, deixando o
futuro professor de praticar aquilo que lhe será exigido após sua graduação, em seu ofício. Muitas
vezes os acadêmicos fazem a licenciatura sem conhecer totalmente as orientações curriculares
e os livros didáticos de sua área. E, mais ainda, muitas vezes a própria academia não concorda
com essas orientações oficiais.

A realidade da escola pesquisada, como a realidade de tantas outras, revela ser
urgente uma atuação mais estratégica por parte dos dirigentes de educação não somente na
questão da formação do profissional de ensino, como também em suas condições concretas de
trabalho.

Já não é mais surpresa para os formadores de opinião, a idéia de que a qualidade
da educação básica no Brasil deixa muito a desejar. São muitos os problemas e de gravidade
alarmante. A taxa de repetência, a distorção idade-série, o número de não concluintes do ensino
fundamental são altíssimos e os níveis de aprendizado são baixos. A isto, liga-se diretamente a
questão da formação dos professores. Nesse campo, a gestão é uma questão crucial dentro das
políticas públicas e deve ser orientada por resultados. Essa orientação por resultados é condição
da eficiência, sobretudo no setor público, quando se lida com recursos retirados da sociedade
que afinal é quem os produz.

O país está necessitando urgentemente de professores capazes de promoverem
o desenvolvimento das potencialidades dos alunos, pelo menos no que diz respeito a ler, a escrever
e a contar. Porém a qualidade do desempenho docente passa necessariamente por suas condições
de formação e de exercício profissional.
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A problemática geral referente à formação de professores para escola básica
comporta, atualmente, uma infinidade de questões que variam desde as relações no âmbito das
salas de aula até as relações sociedade-escola e os condicionantes sociais, econômicos, políticos
e culturais da educação escolar. Ainda nesse panorama, podemos incluir questões da natureza
dos saberes profissionais docentes, as relações entre as teorias de aprendizagem e os processos
de ensino, o impacto das inovações tecnológicas na prática do professor, o problema da violência
na escola e o trabalho docente em ambiente multicultural. Portanto, podemos dizer que todas as
questões relativas ao processo de educação escolar acabam configurando temáticas de inter-
esse para o campo da formação de professores.

Este nosso trabalho se refere à formação continuada de professores de Matemática
participantes do Programa de Formação  Continuada “Teia do Saber”, da Secretaria de Estado da
Educação de São Paulo, realizado nas cidades de Jaboticabal, Araraquara, Registro e Catanduva,
onde a partir da experiência como professor formador apresentamos um panorama  investigativo
explicitando as compreensões que emergiram a partir da realização dessa prática, além de
contarmos com questionários que a eles submetemos. Tomamos como objeto de estudo a sua
aprendizagem profissional e focalizamos as relações entre os conhecimentos veiculados nos
processos formativos e os saberes associados às questões que se colocam na prática profissional
docente na escola, incluindo a proposta da formação ética dos estudantes.

Entendemos que para compreender o processo de formação continuada é preciso
examinar algumas experiências com a formação inicial do professor, que segundo Lüdke (1994),
por meio de seu estudo, em que analisa a literatura sobre formação de professores no Brasil,
indica a necessidade de se repensar o processo, a partir do papel da formação específica, alterando
a direção do eixo que vem norteando a licenciatura, fazendo-o centrar-se no lado das áreas
específicas, visto que a competência básica de todos e quaisquer professores é domínio do
conteúdo específico. Afirma ainda que isso não implica que não haja importante contribuição da
área pedagógica e deve-se partir do conteúdo específico para se trabalhar a dimensão pedagógica
em íntima relação com ele.

Outro aspecto importante que as pesquisas nos cursos de licenciatura em
matemática vem mostrando é que persiste o distanciamento entre teoria e prática. Em todos os
trabalhos citados no estudo realizado por Moreira (2004) sobre a formação na licenciatura e a

EDUCAÇÃO BÁSICA E ÉTICA: NOVAS BUSCAS PARA
A FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFESSOR DE

MATEMÁTICA
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prática docente na escola básica, nenhum deles focaliza de maneira específica às relações entre
os conhecimentos adquiridos nas instâncias formativas e os conhecimentos matemáticos
utilizados na sala de aula.

A relevância da questão da formação continuada do professor postula que
aprofundemos a análise das necessidades e das exigências para a sua formação como condição
necessária para o delineamento dos pressupostos teórico-metodológicos da reconstrução dos
cursos em propostas centradas no entendimento coletivo dos processos da educação assim
como um profundo conhecimento matemático para criar oportunidades de aprendizagem para os
alunos.

Trata-se, portanto, de reconstruir o entendimento coletivo dos professores sobre o
que é a educação e a ciência, atualmente. Igualmente, qual o paradigma científico que dê conta
das complexidades de nosso mundo e sobre a natureza epistemológica da matemática como
ciência, buscando relacionar as práticas com as teorias que as fundamentam, impulsionam e
ampliam horizontes.

Bem como sobre o que são as metodologias do ensino, articuladoras das propostas
político-pedagógicas no interior dos conteúdos específicos como, por exemplo, as tecnologias
educativas em seus avanços, não apenas como instrumentalizadoras das práticas docentes,
mas também como desafiadoras de novas posturas de reconstrução que, a partir delas, tenhamos
um entendimento teórico compartilhado, com novas competências e posicionamentos sociais,
éticos e políticos.

Acima da questão da formação dos educadores coloca-se
freqüentemente o problema dos métodos mais adequados ao ensino,
numa concepção ritualística de método, cujo receituário exigiria apenas
dóceis e hábeis aplicadores em práticas predefinidas por outrem
(MARQUES, 2000, p. 16).

Na atuação profissional é que se colocam os imperativos indeclináveis da formação
continuada, quer no sentido de dar resposta aos problemas emergentes num mundo em
transformação, quer no sentido da adequação e acompanhamento dos avanços tecnológicos e
científicos e das conquistas sociais, e até mesmo na dimensão da reconstrução permanente, por
parte do coletivo da profissão, dos instrumentos da elucidação pedagógica e da organização e
condução das próprias práticas.

Zeichner (1993, p.21) critica a concepção tradicional de formação e de trabalho
docente, baseada na “racionalidade técnica”, que concebe o professor como aquele que deve
“aplicar a teoria produzida nas universidades à sua prática na escola”.

Entende-se, assim, que a formação do professor em serviço se construa no
cotidiano escolar de forma constante e contínua.

Portanto, cursos de formação continuada têm tido o papel, entre nós, não só de
garantir a atualização dos professores, como também de suprir deficiências dos cursos de formação
inicial.
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As relações conceituais apreendidas durante o processo formativo formal
necessitam reconstruir-se de maneira apropriada no exercício da profissão. Em nenhum momento,
pode a formação se supor cumprida, completa em si mesma e exaustiva. Pode se desenvolver
como curso de duração maior ou menor, oficinas, encontros, seminários, congressos, entre outros.

Todas as instituições responsáveis pela educação devem ser envolvidas nos
processos da formação continuada do professor. A atenção especial é para as responsabilidades
da universidade, onde não é atribuído apenas o processo de formação inicial formal, mas a
continuidade para propiciar rupturas exigidas pelo exercício da profissão na concretização das
exigências renovadas.

Nesse sentido, a formação necessita da permanente reconstrução de seus saberes,
que se refere tanto aos conhecimentos científicos sistematizados como também habilidades
profissionais específicas, conhecimentos práticos, saber-fazer, como também no sentido do educar
para a cidadania. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN: Apresentação dos Temas
Transversais e Ética (2000), orientam o exercício da cidadania numa sociedade democrática,
defendendo a importância da escola na formação ética das novas gerações, procurando apontar
o papel da afetividade e da racionalidade no desenvolvimento moral dos alunos e analisa seu
processo de socialização e as diversas fases de seu desenvolvimento. Trata de conteúdos
relacionados ao respeito mútuo, justiça, solidariedade e diálogo.

Segundo Sá (1998), todas as capacidades necessárias ou exigíveis para o
desenvolvimento eficaz da profissão são deveres éticos. Assim, o propósito do exercício
profissional pertence à satisfação da necessidade e passa a ser uma obrigação perante o
desempenho. O dever nasce primeiro que o desempenho de escolher. Não basta escolher a
profissão de ser professor, é preciso que haja uma ligação com a mesma, de modo que seja
prazerosa a prática desenvolvida pelo bem, pelo respeito, com responsabilidade e que seja
concretamente desejável.

Essa reflexão nos aproxima da ação ética no ambiente educacional e, segundo
Boto (2001), implica que “viver sob parâmetros éticos requer a eleição de princípios do agir em
consonância com os quais se possa pautar a trajetória da vida”; “é necessário o exercício continuado
para aprender a escolher, no plano dos valores”. A autora, define ética como “caráter, índole natu-
ral, temperamento”. Igualmente, a “ação ética relaciona-se com a consciência para consigo mesmo,
na integridade do ser humano frente aos seus semelhantes.” (Boto apud CHAUÍ, 1994, p.122).

Com efeito, o desenvolvimento profissional que no nosso entendimento, é o que
permeia a passagem do estudante da licenciatura, formação inicial, para o professor, formação
continuada, em seu ambiente de trabalho, especificamente na escola pública, revela-se como um
cenário coletivo, onde todo agir coletivo está propício à prática da ética cotidiana, concordando
com Boto (2001). Daí, a relevância dada por Aristóteles

para a amizade enquanto entrega desinteressada e presente na mútua
benevolência, cuja interação não poderia deixar de contribuir para o
bem comum. Amizade escolha do outro; como reconhecimento do
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outro no outro e como o encontro de si mesmo nesse reconhecimento
do outro. Amizade como partilha e como projeto: exemplo da
possibilidade, talvez, de uma sociedade mais fraterna. A amizade,
confluência da ética para a comunhão, supõe a reciprocidade do bem
e das fontes do prazer da convivência (p.128).

Esta convivência se dá em qualquer ambiente em que haja interação humana,
inclusive no meio escolar. Desse modo, é de fundamental importância uma boa convivência entre
os docentes e estudantes. Faz-se necessário para a sala de aula de matemática da escola básica
a formação ética disciplinando as vontades, o controle dos instintos, o discernimento entre o
possível e o sonhado, a busca na construção de uma vida equilibrada, valorosa e justa. Nesse
sentido, é papel indelegável do professor auxiliar na superação de desigualdades entre os estudantes
com os quais se relaciona. A superação de desigualdades deve ser entendida neste caso, como
princípio ético fundamental e, para uma análise sistêmica desta compreensão, é importante o
conceito de Rawls a respeito. Para Rawls (2000), qualquer desigualdade de oportunidades deve
melhorar as daqueles que dispõem de menos oportunidades.

É sensato pensar que as regras que organizam a convivência social de forma
justa, respeitosa e solidária têm chances de serem seguidas, pois a justiça permite que as
oportunidades sejam iguais para todos, sem privilégios. Se as regras forem vistas como injustas,
dificilmente serão legitimadas.

É comum encontrarmos estudantes com dificuldades em matemática, faltando
compreensão para conteúdos envolvidos com o seu próprio dia-a-dia, o que pode constituir
obstáculos para que ocorra o aprendizado. Nesse contexto, parece-nos urgente que professores,
pesquisadores e formadores dirijam suas atenções para o processo de desenvolvimento de
estratégias de ética para o acesso ao conhecimento matemático elementar. A matemática por
meio da resolução de problemas está presente na vida. Seus conceitos, princípios, procedimentos
e representações, entre outros demandam e merecem investigação e ações pedagógicas
específicas que contemplem o acesso dos alunos da escola básica. É um trabalho que o educador
matemático precisa reconhecer e assumir como de sua responsabilidade.

Há ainda que se destacar que a matemática não é uma ciência somente para
alguns, é para todos. Todos os estudantes têm condição de atingir um grau considerável de
compreensão dos conteúdos matemáticos. O mito da dificuldade com a matemática presente no
discurso em torno dessa ciência poderá ser facilmente vencido se cada professor, por meio de
sua experiência aliada à ética, promover iniciativas que impeçam não somente os estudantes,
mas às pessoas de dizerem que não sabe matemática – e, o que é pior, de não fazerem matemática.

O aprendizado da ética virá pelo exemplo dos professores, pela revelação, pela
imitação. Para Boto (2001, p. 131) “parte-se do amor de si para desenvolver o amor pelo outro”. A
ética não garante a felicidade, o bem-estar ou êxito, mas supõe ações retas, condizente com as
da moral.

Neste sentido, a afetividade pode aproximar o professor dos estudantes na sala de
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aula de matemática utilizando-se de uma linguagem diferenciada que fará com que eles dominem
as ferramentas matemáticas, ou seja, que compreendam o significado dos símbolos, sinais e
notações, de forma significativa.

Para Freire (1996), é preciso destacar como falsa a separação radical entre
seriedade docente e afetividade. Não é certo, sobretudo do ponto de vista democrático, que tão
melhor será o professor quanto mais severo for, mais frio, mais distante nas relações com os
estudantes, no trato com objetos cognoscíveis que deve ensinar. “A afetividade não se acha excluída
da cognoscibilidade”. Acrescenta ainda que, obviamente, não deve permitir que a “afetividade
interfira no cumprimento ético do dever de professor no exercício de sua autoridade”. Não podemos
“condicionar a avaliação do trabalho escolar de um estudante ao maior ou menor bem querer que
se tenha por ele”.

A afetividade demonstrada com alegria não é inimiga do rigor pelo contrário, quanto
mais rigoroso se torna o professor, mais alegre e esperançoso deve se sentir. Ensinar é um ato
intencional e sua concretização (a aprendizagem) exige esforço dos estudantes, entretanto, não
pode dar-se fora do prazer, da alegria. É preciso, por outro lado, que a prática educativa vivida
com afetividade e alegria dê conta da formação científica séria e da clareza política dos professores,
que não deixem de lutar pelos seus direitos.

É digna de nota a capacidade que tem a experiência pedagógica para
despertar, estimular e desenvolver em nós o gosto de querer bem e o
gosto da alegria sem a qual a prática educativa perde o sentido. É
esta força misteriosa às vezes chamada vocação, que explica a quase
devoção com que a grande maioria do magistério nele permanece,
apesar da imoralidade dos salários. E não apenas permanece, mas
cumpre, como pode, seu dever, Amorosamente, acrescento (FREIRE,
1996, p. 142).

Assim, as buscas para a formação continuada dos professores da educação básica
devem ser pautadas, sobretudo na ética, que deverá ser entendida, não apenas como conceito
subjetivo, mas como um harmonioso conjunto de preceitos morais, socialmente aceitos e
reconhecidos, imprescindíveis para se viver coletivamente. O professor tem a importante missão
de incutir em seus aprendizes este regramento, sem, por outro lado, se esquecer do objetivo de
sua matéria, no caso, a matemática, ciência que o tornará apto ao exercício pleno de seu
conhecimento, ainda mais se aliada à capacidade de exercitar sua cidadania.

Nesse sentido, para D’Ambrósio (2005), o grande desafio da Educação pode ser
sintetizado na sua capacidade de promover a cidadania, no sentido de preparar as pessoas para
serem integradas e produtivas na sociedade, transmitindo valores e mostrando direitos e deveres
para sua atuação, mas com a preocupação para que o resultado seja cidadãos críticos, capazes
de desobedecer a ordens e leis que violam a dignidade humana.

Ainda para D’Ambrósio, o objetivo fundamental da Educação Matemática, é atingir
a paz e viver, com dignidade, num futuro que nos é desconhecido e, especificamente como



Formação de professores para a educação básica

IX CONGRESSO ESTADUAL PAULISTA SOBRE FORMAÇÃO DE EDUCADORES - 2007
UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - PRO-REITORIA DE GRADUAÇÃO

159

formadores de educadores matemáticos, nosso trabalho é desenvolver ou aperfeiçoar nos
professores as dimensões ética e humanitária em seu comportamento profissional. Nos programas
de formação continuada deveriam ser trabalhadas disciplinas como antropologia, sociologia, história
assim como uma nova matemática, as ciências da mente, os novos conceitos de aprendizagem
e os recursos tecnológicos.

Essa nova matemática a ser estudada incluiria discussões sobre a natureza do
conhecimento matemático, bem como assuntos específicos.

Por fim, D’Ambrósio afirma que o mundo passa por grandes transformações. A
civilização está em mudança. É necessário repensar a educação - na qual está inserida a Educação
Matemática -, como um todo, em face das inúmeras e incertas perspectivas que o futuro nos
apresenta.

Concordando com D’Ambrósio desejamos, como educadores, que as novas
gerações sejam éticas e consigam eliminar as iniqüidades e distorções que hoje presenciamos e
acreditamos que a Matemática é fundamental para atingirmos esse objetivo.
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O presente artigo busca tecer considerações sobre a construção do espaço
pedagógico, a partir de observações de atividades de espaço e tempo, em salas de educação
infantil, no Brasil e na Espanha.

Gaston Bachelard1 se refere ao espaço em La poétique de l’espace2, quando trata
da casa como um paraíso particular, dos cantos, do ninho, sempre buscando situar o homem ou
o ser vivo no universo. Durante todo o tempo mostra o jogo de valores que se estabelece entre
estar dentro ou estar fora na determinação do espaço. O ninho, simbólico ou real, é um refúgio do
ser em busca de sua intimidade. Não só a casa, como o ovo, os cantos, são todos imagens da
função de morar. De tal maneira que a imaginação e o abrigo caminham juntos.

A escola como prolongamento da casa nem sempre levou em conta a importância
do espaço e do tempo da criança, trabalhando muito mais com o aproveitamento racional desses
conceitos, em função das metas educacionais dos adultos, ainda que estas tivessem por objetivo
a infância. Haja visto que o mobiliário adequado para crianças é invenção recente.

Um dos recursos interessantes no estudo do desenvolvimento da criança é pela
representação que ela faz do espaço e do tempo pelo desenho. Quando espontâneo, sobre
assuntos de seu interesse, geralmente quando pequena, deseja desenhar a si própria, sua família,
mas os assuntos mudam com a idade. No início, de expressão emocional, depois suas percepções
já podem registrar com mais precisão o que vêem e para isso necessitam de ajuda.

Entre os clássicos da pedagogia, Herbart3 talvez tenha sido um dos primeiros a
afirmar que a educação se apresenta como um campo de encruzilhadas temporais. Segundo ele,
os conteúdos da educação de alguma forma possibilitam um encontro entre os tempos do sujeito,
pois têm de cruzar com seus interesses; os tempos do agente da educação, pois é ele quem vai
ordenar, selecionar e trabalhar sobre os conteúdos; e os tempos sociais, pois os conteúdos têm
de constituir-se em ofertas culturais, de valor científico e social. Daí os tempos da educação
serem tão difíceis, porquanto se abrem com eles diversas temporalidades.

Importa na educação sustentar a criança em suas buscas, dando-lhe o tempo, ou
os tempos, que necessite. A imposição continuada de um tempo único, a pressão para que se
aprenda segundo o tempo do educador, acabam esgotando as buscas, interrompendo, truncando
os processos educativos. Talvez fosse possível afirmar que a única responsabilidade do profes-
sor seria admitir o enigma que cada indivíduo representa, dando tempo ao tempo, ou seja, tempo
aos tempos da educação de cada ser em formação.

             O que está em jogo é o tipo de educação que se trabalha, se mera imposição,
mero laissez faire, ou um verdadeiro trabalho que o sujeito deve realizar. Cada criança tem seu

ESPAÇO E TEMPO

ALMEIDA, Djanira Soares De Oliveira E (Fhdss/Unesp – Franca)
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mundo próprio e seu tempo, por isso o trabalho educativo tem de se pautar pelas seguintes
condições: instrumentos materiais  quando  realizam trabalhos educativos; certo clima ou cultura
institucional, no sentido de um respeito à intimidade de cada escolar; prioridade aos tempos dos
pequenos: a importância de um tempo de espera; proibição absoluta de todo tipo de castigo físico
ou coação; estabelecer um número escasso de normas: só as inevitáveis; dar não só lugar, mas
também crédito à palavra da criança.

Autores como Zabala Vidiella (2006); Zaballos (2002); Bassedas, Huguet, Solë (1998),
são unânimes em afirmar que os espaços são protagonistas na Educação Infantil. São importantes
como em nenhum outro nível de escolaridade. Afetam a professores e crianças, àqueles pela
possibilidade de utilizar um recurso básico e indispensável por seus aspectos ambientais, estéticos
e funcionais; e a estes, pela satisfação com a vivência plural da realidade: o espaço da casa, o
espaço das construções, o espaço do médico, o espaço das representações, o espaço ao ar
livre, o espaço do repouso e assim por diante. Pela multiplicidade dos espaços, se constroem
fantasias,  narram-se experiências, desenvolve-se a linguagem.

Bassedas, Huguet e Solé (1998, p. 33) tratam do espaço corporal, nas experiências
do corpo em movimento, de maneira positiva e ajustada, como base de todas as aquisições
posteriores, como na aquisição de uma imagem de si mesmo, confiança em suas possibilidades,
boa auto-estima, configuração de uma maneira de relacionar-se com outras pessoas. Além disso,
a referência principal da construção de tempo e espaço vem das mesmas noções relativas ao
próprio corpo. Também as construções do processo de orientação e de identificação temporal,
nas construções de duração (p. ex. horários para comer, horários de dormir), sucessão (antes da
escola, na escola, comer, em casa, tomar banho, jantar, dormir), ritmos (esperar para tomar o
ônibus, esperar para almoçar, caminhar devagar ou depressa, cantar com outra crianças),
presentes na vida das crianças desde que nascem, são elaboradas nas medida em que fazem
essas vivências no dia-a-dia.

Benito (2000) fala da importância do espaço para a tarefa dos professores e o
desenvolvimento sensorial, intelectual, cognitivo das crianças:

...conviene igualmente recordar que todas las psicologías
contemporáneas de corte fenomenológico, perceptualista o cognitivista
han enfatizado la función jugada por las experiencias espaciales
primarias en la construcción de las estructuras  sensoriales e
intelectuales de la infancia. 4

Para as capacidades cognitivas, como o raciocínio e o pensamento, estreitamente
relacionadas com a linguagem verbal, também são muito importantes as noções temporais e
espaciais. O contato com os objetos do espaço mais próximo, a sucessão e os ciclos temporais,
são decisivos na organização e na prática da linguagem verbal e das  capacidades cognitivas5.

Vidiella (2002)6 lembra o papel dos agrupamentos, referindo-se historicamente a
como se deu a integração de crianças e jovens. A maneira de integrar as crianças e jovens de
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qualquer meio social à coletividade  foi por processos individuais, no campo ou na cidade,
aprendendo ofícios,  fosse pelos pais, ou por meio dos mestres artesãos.

Os mais ricos aprendiam a leitura, a escrita, outros conhecimentos, mas sempre
de maneira individualizada. Sempre por atividades lúdicas. Chegando o momento em que se
considerou necessário ensinar de maneira generalizada a leitura, a escrita e a chamada “cultura
geral”, a outras camadas sociais, é que se planejou a necessidade de resolver como ensinar ao
mesmo tempo a um número grande de alunos.

A partir do século XVI, define-se que os agrupamentos de alunos seriam de 50 a 60,
do mesmo sexo e da mesma idade, na mesma aula, com um professo/tutor ou com diversos
professores. A estrutura organizativa sempre seria formada com grupos homogêneos e graduados.
O grande grupo e a estrutura social  ainda têm a função de solucionar problemas de ordem e
disciplina, os mais importantes.

Outras formas de organização surgiram nos finais do século XIX e começo do XX,
com grupos fixos e móveis de alunos, equipes de trabalho, oficinas, “rincões”, trabalho
individualizado etc.

Essas novas formas de organização vieram atender a diferentes concepções de
ensino, de educação e a partir de conhecimentos psicopedagógicos. O trabalho em grupo passa
a fomentar a socialização e a cooperação para poder atender a diferentes níveis e ritmos de
aprendizagem, resolver problemas de dinâmica grupal, e possibilitar a aprendizagem entre iguais,
entre outros.

Cabanellas e Eslava (2005), referem-se a como estudam os espaços da infância
do ponto de vista de ciências como a arquitetura, a psicologia, a pedagogia, investigando e
aprofundando as relações entre corpo, objetos e os espaços em constante construção, “proibidos”
e “permitidos”, que acompanham a criança em seu processo vital7.

Segundo as autoras, existiriam espaços infantis criados a partir de uma proposta
pedagógica, com vistas à autodeterminação da infância, pois, como enfatizam, elas nunca são
consultadas sobre como gostariam que fossem seus espaços. Ambientes pouco acolhedores,
são narrados historicamente, alguns adaptados de armazéns, construídos de materiais
inadequados, onde se acumulavam as crianças, muitas delas levando de casa sua própria cadeira.

Foi a partir dos anos 20 do século anterior, que se começaram a criar os primeiros
projetos arquitetônicos a partir de critérios pedagógicos. (CABANELLAS, ESLAVA, 2005, p. 146).
Verifica-se que Fröbel e sua filosofia naturalista tiveram influência sobre o governo alemão para
definir mobiliário, estrutura interna das escolas maternais alemãs da época.

As autoras tomam como exemplo duas experiências arquitetônicas, a escola
Montessori e o espaço pedagógico de Loris Malaguzzi (Reggio Emilia), ambos na Itália, para
apresentar a pedagogia das escolas humanistas, desde Montessori, até as décadas de setenta-
oitenta do século XX, nas escolas reggianas. Na compreensão de que as escolas infantis não são
aparcamientos, mas lugares em que as crianças se educam em ambientes ativos, que estimulam
sua percepção e suas experiências.
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O PAPEL DO ESPAÇO

O espaço e a maneira como é utilizado deixa transparecer o que deve ser o ensino.
Os aspectos físicos do centro educativo são os que mais perduram  e falam do papel que lhes foi
atribuído no momento em que foram pensados. Ou seja, eles são resultado de uma maneira de
entender o ensino, sua função social, naquela determinada época. Mas, além dos aspectos
meramente topológicos, é necessário organizar esquemas sobre como observar espaço e tempo
de diferentes pontos de vista.

Vidiella questiona a forma tradicional de os centros distribuírem o espaço como um
conjunto de unidades espaciais, com as aulas, situadas umas junto das outras, unidas por
corredores, ou passeios. No interior das unidades espaciais, um conjunto de mesas e cadeiras,
enfileiradas duas a duas ou individualmente, de frente para o quadro (pizzarra), e a mesa do(a)
professor(a).

Seria essa  a melhor distribuição espacial ou haveria outra? E diz que concepções
de ensino subjazem a esse desenho para justificá-lo. Ainda que pareça lógica essa distribuição
espacial, esta configuração remete a formas de comportamento historicamente baseadas em
fórmulas disciplinares rígidas, padronizadas e padronizadoras. A função de transmissão e controle
estaria garantida por uma posição superior do professor em relação aos alunos.

 Afirma  Vidiella (2002, p. 136):

Las razones de orden, control y eficacia según una concepción de la
enseñanza y del aprendizaje han determinado los usos del espacio y,
por consiguiente, las características físicas de la mayoría de los centros
escolares.

O dimensionamento, a distribuição do espaço começa a ser diferente quando aquelas
variáveis passam a não ser as mesmas. Por exemplo, se o aluno e não o professor se torna
protagonista. Logo, o cenário tem que mudar porque o foco da atenção se mudou da mesa, da
lousa, para o centro da classe, ou o espaço dos alunos. O entorno físico do aluno passa a ter
importância especial nesse contexto, com mudanças de ânimo, de interesse e motivação.

Todo o entorno físico da escola é importante para que ocorram as aprendizagens;
o clima, o ambiente de convivência, o ambiente estético passam a fazer parte da aprendizagem,
dos objetivos do ensino e dos conteúdos do ensino. Todos eles dependem e ao mesmo tempo
determinam as necessidades espaciais.

Procedimentos que facilitam a atividade mental do aluno, na elaboração pessoal do
conhecimento: a observação, o diálogo ou o debate, a manipulação e a experimentação, são
ações que dependem de espaços que atendam às necessidades dos pequenos. Para conteúdos
procedimentais, são necessários espaços especiais: rincones, pequenos talleres, biblioteca de
classe.

Os cantinhos permitem sonhar, arriscar-se, compartilhar, repousar, criar jogos
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imaginários entre o cheio e o vazio. Esses espaços podem ser fixos em classe, cambiáveis ou
buscados em outros lugares. É o caso dos seminários, dos laboratórios, biblioteca, horto esco-
lar,... Também de acordo com a idade, aulas de um grupo (geral) podem conviver com outro grupo
(aulas especializadas).

Outra metodologia para uso do espaço é ampliar a concepção de espaço físico do
centro escolar, para uma concepção de espaço geral, pela utilização dos serviços oferecidos na
comunidade: bibliotecas públicas, museus, associações, serviços municipais diversos, quadras
esportivas, espaços privados rurais e urbanos de visita negociada...

Para atender aos conteúdos atitudinais, a falta de espaços adequados ou seu uso
particularizado estão relacionados a questões pouco tratadas dentro das relações de hierarquia e
de poder; dentro das funções e papéis que as pessoas ocupam, conforme seus papéis de gênero
ou status social.

Suas manifestações, o sentido que se atribui ao uso do pátio, das dependências
sanitárias e às diferenças de sexo; às diferenças de mobiliário entre dependências de diretores,
professores, funcionários e alunos; características diferentes entre objetos dos refeitórios e dos
lavabos, se enquadram em determinadas atitudes e valores.

Edifícios construídos há muito tempo (a Escola Municipal Casas de Barcelona,
destinada à Educação Infantil, foi construída no século XIII), com outros objetivos de utilização, ou,
no mínimo para outros motivos educacionais, necessitam de outra organização espacial, criando-
se divisões menores, e/ou facilitando as formas de relação mais simples e diretas.

Se antes, a escola foi seletiva e uniformizadora, hoje se propõem escolas em que
todos se conheçam, nas propostas atuais de desenvolvimento infantil e juvenil de caráter global e
personalizador.

O centro pode, ainda, na ótica do serviço à comunidade, oferecer oportunidades de
utilização do espaço escolar e de suas instalações para cumprir metas de inserção e de atuação
social.

A DISTRIBUIÇÃO DO TEMPO

Principalmente em relação aos más pequeños, a variável temporal é necessária,
por uma questão de racionalidade em primeiro lugar, mas, também, por razões didáticas, e,
sobretudo, pela necessidade de, eles mesmos, terem orientação no tempo para  segurança
pessoal.

A hora é a fração de tempo mais utilizada na escola, ainda que não haja
comprovações científicas para isso. O tempo é uma variável importante para os professores que
podem usá-la bem ou mal. A distribuição das disciplinas ou atividades em períodos de uma hora
ou 45 minutos, fixa as atividades de aula e limita variações aos modelos diferenciados de ensino,
exime o professor de saltar, eliminar conteúdos, com fracionamentos e estandardização do
tratamento dos mesmos.
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Bondioli  (2001) relata experiências como a realizada  no município de Cremona,
nordeste da Itália, que debateu a qualidade do tempo da criança, nos diferentes contextos, a partir
de trabalhos apresentados no seminário “Os tempos das crianças”, analisando o dia da criança,
como unidade temporal, dentro do estudo da história do cotidiano, com o objetivo de revelar a
pedagogia presente ns instituições educativas.

Vidiela (2002, p. 139) critica os períodos fixos de aula:

¿Qué sucede cuándo el ritmo se rompe justo cuando habíamos
conseguido una buena participación? ¿Y se esto sucede en el momento
más ininteresante de un debate, de una experimentación o de una
observación? [...] En este sentido, hay tareas para 15 minutos y otras
que exijen atención mucho más prolongada.

Uma sugestão do autor é modificar o horário na semana em que variarem as
atividades. Outro recurso é organizar as formas de agrupamento conforme os conteúdos. Para
ensinar conceitos, procedimentos, atitudes e fatos, que são um conjunto, seria artificial dividi-los.

Sobre o agrupamento de alunos, nada obriga a que seja o mesmo indefinidamente.
Algumas formas de agrupar oferecem maiores oportunidades e melhores aprendizagens que
outras. Também, o grupo não dispensa o esforço individual. Tarefas individuais são um instrumento
para articular um trabalho individual interessante. Há que se lembrar que a escola, o grupo esco-
lar, tem um papel formador, daí a importância de sua estrutura, funcionamento, cultura própria.

 O controle do tempo em crianças pequenas não pode ser muito rígido e nem
desorganizado ao extremo. O ideal é manter uma seqüência estável de atividades, para que a
criança adquira confiança e possa antecipar o que vai acontecer.

            Uma das condições necessárias é regular o tempo de espera. Tempos
longos de passividade são desnecessários e prejudiciais. Por exemplo, aqueles que terminam o
desenho ou outra atividade, vão guardando os materiais; permitir movimento depois de certas
atividades ou assim que terminem as refeições, sem estarem condicionados ao ritmo do demais.
Quem houver terminado, pode higienizar-se, ler livros, fazer jogos, atividades compatíveis com as
anteriores, sem a obrigação de ficarem imóveis esperando os demais colegas.

Procedimentos não rígidos são mais condizentes com o ritmo e os interesses das
crianças e desenvolvem maior autonomia. Os longos tempos de espera produzem enfado, assim
como a excessiva improvisação. Importante que as crianças se envolvam na preparação das
atividades e não fiquem esperando o professor e alguns auxiliares trabalharem. Assim também,
trabalhar por turnos, chamando uma por uma das crianças, traz perda de tempo, de atenção e
desfavorece a motivação.

Esses desajustes na distribuição do tempo têm a ver com a didática
desaconselhável de todos fazerem o mesmo ao mesmo tempo. A ajuda de especialistas contribui
para a diversificação das atividades: educação especial, segunda língua, psicomotricidade, música,
religião, mas é necessário cuidar-se para não compartimentar o currículo com conteúdos
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independentes. Sobre o excesso de especialistas: En las primeras edades, son imprescindibles
vínculos fuertes y estables, y eso supone un número bastante limitado de referencias adultas.
(Idem, p. 213)

Nos pátios e espaços comuns, põe-se à prova (PANIÁGUA, PALÁCIOS, 2005, p.
209) os planejamentos educacionais. E os autores especificam essas realidades, abordando a
Educação Infantil em espaços comuns na Espanha: Em nuestro país al patio se le da bastante
importancia pedagógica: se entiende fundamentalmente como lugar de desahogo de la actividade
motora libre. Ressaltam a importância da participação do adulto na integração das crianças.

Nas atividades, importante uma organização cuidada dos espaços livres, atividades
que desenvolvam habilidades do tipo motor, recuperação de jogos e brincadeiras coletivas
tradicionais, socialização e experimentação ativa no meio social.

As áreas cobertas podem ser utilizadas em dias chuvosos e os materiais serem
adequados às idades e à segurança dos pequenos. E sobre a composição dos espaços, todo o
entorno é importante: La arena, el água, la vegetación o los sufridos insectos son [...] parte
imprescindible. (Idem, p. 211)

Há diferentes maneiras de se conceber o espaço e o tempo e de se relacionar com
eles, entre elas, a possibilidade de compará-los, tal como são construídos na escola, ao espaço
e tempo da produção de bens de consumo no modelo capitalista.

Rubem Alves estabelece essa aproximação, quando trata da construção dos
espaços na escola com que sempre sonhou, a Escola da Ponte, em Portugal8.

O emérito professor da Universidade de Campinas se confessa inconformado com
a escola danosa para crianças e jovens e, extasiado com a visita, estabelece algumas comparações
entre os espaços e tempos da escola e a linha de montagem em vigor na economia capitalista:

As linhas de montagem denominadas escolas organizam-se segundo
coordenadas espaciais e temporais.  As coordenadas espaciais
denominam-se salas de aula. As coordenadas temporais chamam-se
“anos” ou “séries”. Dentro dessas unidades espaço-tempo os
professores realizam o processo técnico-científico de acrescentar aos
alunos os saberes-habilidades que, juntos, irão compor o objeto final.
Depois de passar por esse processo de acréscimos sucessivos [...]A
criança está finalmente formada[...]. É mercadoria espiritual que pode
entrar no mercado de trabalho.

Nas escolas tradicionais, os espaços (as salas) são separados, estanques e
hierarquizados, o que se ensina é que na vida os grupos sociais são separados, uns em cima dos
outros, sem se relacionarem entre si. Da mesma forma, os saberes são ensinados em tempos
definidos, um depois do outro, compartimentados, em compartimentos estanques. (ALVES, 2001,
p. 50)

Trabalhados de maneira lúdica, tempo e espaço devem fazer parte das atividades
cotidianas, de maneira globalizada. Estudos e observações na rede municipal de ensino de
Barcelona (Espanha) e Franca (São Paulo, Brasil),  no período 2006-2007, deram conta de que o
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trabalho com espaço e tempo por maneiras organizativas diferenciadas permite às crianças
vivenciar relações espácio-temporais de maneira lúdica: fazer registros e relatório  de alterações
climáticas na cidade de Barcelona, no mês de outubro de 2006, obtendo os resultados: 24 dias de
sol, 2 nublados, 2  de sol com nuvens, zero dias de chuva; atividade com “rincones”, ambientes
lúdicos para serem trabalhadas as diferentes representações do imaginário infantil: casinha com
mobiliário, inclusive aventais e objetos de limpeza; ambiente dos carros, de diferentes “marcas”,
lugar das artes plásticas. No mural, o esquema das regras para o sorteio antes da atividade;
projeto “Visita á granja”: descrição do espaço, com sinais de direção espacial e no retorno,
representação  no chão com objetos de plástico, na lousa, pelo desenho e finalmente no papel,
pela representação gráfica. Em Franca, além da atividade com “rincones”, práticas  de marcar a
passagem do tempo, pela observação e  registro em calendário no caderno da criança,
acompanhamento do passar do tempo pela alteração das datas do mês. Existem dificuldades de
diversas naturezas em propor atividades externas ao ambiente, para vivenciar outros espaços.

Ainda que seja difícil imaginar um espaço ideal para todas as atividades escolares,
dadas as restrições que se impõem a uma escola real, Rubem Alves sugere esse espaço ideal,
em que não há séries nem salas divididas, mas em que todos partilham o mesmo espaço comum:

A Escola da Ponte: um único espaço, partilhado por todos, sem
separação por turmas, sem campainhas a anunciar o fim  de uma
disciplina e o início da outra. A lição social: todos partilhamos de um
mesmo mundo. Pequenos e grandes são companheiros numa mesma
aventura. Todos se ajudam. Não há competição. Há cooperação. Ao
ritmo da vida: os saberes da vida não seguem programas. [...] E assim
vão as crianças aprendendo as regras da convivência democrática,
sem que elas constem de um programa... (ALVES, 2001, p. 50).

Mesmo que se torne mais complexo o trabalho do professor, ao objetivar os diversos
pontos de vista, por meio deles é possível desenvolver amplos sistemas coordenados de referência,
estabelecer inter-relações, recursos que ajudarão a escola na vivência do espaço e na decifração
do tempo, em busca do desenvolvimento  e da melhor  compreensão das crianças.
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A docência, por excelência, é uma atividade profissional de alta responsabilidade
técnica, política e social, pressupondo-se, portanto, que a formação do educador requer
compromisso e competência, por este motivo, a busca pela melhoria da qualidade do ensino deve
ser uma constante na vida dos educadores. Repensar a ação docente deve ser um desafio
cotidiano, principalmente quando se almeja formar um aluno cidadão, consciente, crítico, ético,
criativo e atuante na sociedade em que vive. E esse desafio se intensifica diante das rápidas e
profundas transformações nos mais variados setores da vida contemporânea.

A percepção de problemas ocasionados por necessidades formativas docente,
além de evidenciar criticas em relação a educação precária que predomina atualmente; expondo
a necessidade de se buscar alternativas e/ou caminhos que conduzam à equalização das mesmas,
trazem à tona constatações relativas ao despreparo dos professores para enfrentar as exigências
da escola, particularmente a pública, de ensino fundamental e médio, que tem como clientela a
maioria desprivilegiada da população brasileira.

No caso específico da disciplina Geografia, percebe-se que a mesma tem sido,
principalmente por parte dos alunos desses níveis de ensino, vista como uma disciplina “inútil e
decorativa”.

Pesquisar sobre as necessidades formativas dos professores, apesar de ser um
campo ainda pouco explorado nos processos de formação inicial e continuada, não se constitui
uma novidade na prática educativa ou na literatura pedagógica. Segundo Rodrigues e Esteves
(1993), é possível encontrar referências às necessidades do educando em Rousseau, Wallon,
Claparéde, Decroly, Dewey, entre outros. Contudo, a análise de necessidades educativas, como
campo teórico e como prática formalmente conduzidas, apareceu no final dos anos 60, e, desde
então tem se firmado como instrumento fundamental no quadro do planejamento e da tomada de
decisão da área educativa em Portugal.

De acordo com as autoras o termo “necessidade” é usado para designar fenômenos
diferentes, tais como desejo, vontade, aspiração, precisando alguma coisa ou alguma exigência,
ou seja, a palavra necessidade é polissêmica, marcada pela ambigüidade.

Já a expressão necessidade formativa é conceituada como, lacuna de conhecimento
dos professores, relativo à área de atuação no desenvolvimento de sua prática pedagógica, e tem
apresentado acentuada penetração no quadro do desenvolvimento de ações de formação,
principalmente na formação contínua de adultos.

ESTUDO EXPLORATÓRIO SOBRE AS NECESSIDADES
FORMATIVAS DE PROFESSORES DE GEOGRAFIA DO

MUNICIPIO DE SERRA NEGRA/SP

 OLIVEIRA, Glória Aparecida Pereira de (FESB - FAAT);  ANDRADE, Samantha Bitencourt de;
PEREIRA, Marli Amélia Lucas  (Unicamp - FAAT)
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Concebida como uma etapa do processo pedagógico da formação, a análise de
necessidades pode centrar-se no formando, visando ampliar os horizontes para auto-formação,
através da conscientização das suas lacunas, problemas, interesses, motivações. Outras vezes
centrando no formador, procura, sobretudo, a eficácia da formação através do ajustamento entre
a formação esperada pelos formados e a formação dada pelo formador ou pela instituição
formadora (RODRIGUES e ESTEVES, 1993).

Em ambos os casos, as autoras consideram que a análise de necessidades surge
associada a um dispositivo de pesquisa, que se quer científica, susceptível de fornecer informações
precisas para orientar e guiar a ação.

 Rodrigues e Esteves (1993) na revisão que realizaram sobre o termo
“necessidades” apontam diversos autores que discutem a questão sob variados enfoques, apontam
também que existem vários modelos de análise de necessidades, servidos por uma grande
variedade de métodos, técnicas e instrumentos.

De acordo com as autoras a análise dos modelos mais conhecidos e usados permite
verificar que eles se diferenciam:

- pelo conceito de necessidade que tomam como ponto de partida;
- pelo papel atribuído aos intervenientes no processo de identificação e avaliação

das necessidades;
- pelos critérios usados, internos e externos ao sistema;
- pelo fato de se centrarem na sobrevivência dos sistemas ou na procura de

potenciais soluções para os problemas;
- pelo grau de confiança e validade;
- pelos instrumentos e técnicas utilizados;
- pelo desenvolvimento concedido a cada uma das etapas do processo de detecção

e análise.
 No modelo de necessidades como discrepância ou lacunas, fundamentado nos

trabalhos de Kauffman (1973) citado em Rodrigues e Esteves (1993, p.16), “uma necessidade é
uma discrepância mensurável entre os resultados atuais e os resultados esperados ou
considerados convenientes”.

Também Guba e Lincoln (citados em Rodrigues e Esteves, 1993), analisam a função
da discrepância entre o estado atual e o estado desejado, identificando cinco modos diferentes de
se conceber o estado desejado/concebido como o estado ideal, permite identificar discrepâncias
nos objetivos.

- concebido como uma norma, permite identificar as necessidades como
discrepâncias sociais;

-  concebido como um mínimo para o qual deve tender o estado atual, permite
identificar discrepâncias essenciais;

- concebido como um desejo, identifica discrepância quanto ao desejado;
- concebido como uma expectativa, identifica discrepâncias nas expectativas,
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ação precisa para orientar e guiar a ação.
Segundo Rodrigues e Esteves (1993), a vantagem desta definição está na clara

descriminação do estado desejado relativamente ao atual, qualquer que seja a forma de conceber
aquele, sendo a necessidade, nesse caso a distância entre um e outro, podendo então aproximar
o conceito de necessidade como problema a resolver. As autoras afirmam que “a resolução de
um problema consiste no processo de passar das condições atuais a outras que se desejam”
(p.16).

A existência de necessidades implica na determinação consciente das formas de
trabalho do professor e das formas que ele acredita que poderia chegar, por sentir um vazio e a
falta de algo entre os seguintes elementos:

- o estado atual ou real (como ele trabalha);
- o estado desejado (o que deve ser), o que pode ser definido segundo

critérios,
do que poderia ser, o que poderá ser, ou o que deve ser.
Garcia (1999) apresenta definições do termo tais como: problemas, carências e

deficiências percebidas pelos professores no desenvolvimento do ensino, discrepância entre o
que é (a prática habitual) e o que deveria ser (a prática desejada).

N a definição de Azevedo e Schnetzler (2001, p.1), necessidades formativas são
“lacunas de conhecimentos dos professores relativos à área de atuação no desenvolvimento de
sua prática pedagógica”.

Com base nas conceituações dos autores citados, pode-se considerar o conceito
de necessidade no(a) professor(a) como algo útil, imprescindível num momento dado desejável,
ligado a valores, que parte de experiências anteriores, definem a procura de algo que falta para
poder, conscientemente, fazer o trabalho docente com maior profissionalismo. Estas necessidades
são individuais e/ou coletivas, o que permite dirigir a formação do professorado face às novas
tarefas da prática profissional.

As autoras ponderam que concebida como uma etapa no processo pedagógico de
formação, a análise das necessidades pode centrar-se no formando, visando abrir horizontes
para a auto-formação, através da conscientização das suas lacunas, problemas, interesses,
motivações.

Marcelo (1998) em outro estudo em parceria com Zabalza (1993), discute
necessidades de formação apontando-a como uma necessidade que é instituída pela discrepância
que se produz “entre a forma como as coisas deveriam ser (exigências), poderiam ser
(necessidades de desenvolvimento) ou gostaríamos que fossem (necessidades individualizadas)
e a forma como essas coisas são de fato” (p.62), ou seja, a diferença entre o estado atual de
desenvolvimento e o estado desejado, dentre outros fatores, determina a necessidade. Segundo
este autor as necessidades podem ser: prescritivas, individualizadas e de desenvolvimento.

- Necessidades prescritivas dão-se:
- através da classificação do marco geral de expectativas para o projeto pedagógico,
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análises do documento, o que se pretende no projeto pedagógico.
- Necessidades individualizadas referem-se à:
- constatação dos desejos dos sujeitos que participarão;
- formulação de hipóteses de cursos que, a partir de distintos pontos de vista, se

ajustarão aos sujeitos, à discussão reflexiva;
- alternativas individualizadoras e marcas de opcionalidade para os participantes.
- Necessidades de desenvolvimento questionam:
- que coisas poderão ser feitas, que poderá ser conseguido além dos mínimos

previstos.
- que experiências colaterais poderão otimizar tanto o processo, como os resultados.
Para Klein (1971) citado por Nóvoa (1992), o estudo e caracterização das

necessidades permitem:
1) focalizar a atenção nos problemas mais salientes; 2) justificar os programas de

ação; 3) oferecer informações sobre a situação de entrada que facilitará a avaliação de mudanças
posteriores.

Rodrigues e Esteves (1993) concluem que o lugar da análise das necessidades na
formação de professores, pode ser considerado como uma estratégia de planificação, capaz de
produzir objetivos válidos e fornecer informação útil para decidir sobre os conteúdos e as atividades
de pré-formação.

Resumindo, pode-se se afirmar que, a análise de necessidades no âmbito das
atividades de formação, permite conhecer as necessidades dos indivíduos a formar, visando:
ajustá-los à organização/sistema, dando-lhes a ilusão de participar responsavelmente nas decisões
diminuindo, por isso, a resistência à formação e a mudança; e ou; satisfazer as suas lacunas,
tornando o formando e os seus problemas e dificuldades no verdadeiro centro do processo
formativo.

Segundo Schnetzler (2000), não basta ao professor ter um compromisso social,
detectar as deficiências  do seu ensino, as necessidades dos seus alunos. É necessário buscar
a integração de conhecimentos teóricos com a ação prática, explicitar saberes tácitos que a
embasam num contínuo processo de ação-reflexão-ação que precisa ser vivenciado e
compartilhado com outros colegas.

As mudanças e as reflexões que há tempos ocorrem no pensamento geográfico
trazem uma discussão que persiste nos departamentos de geografia, que é o ensino de geografia
e formação dos professores. A discussão sobre os novos rumos da geografia impõe a necessidade
de se rever o ensino da geografia no ensino fundamental e médio.

Silva (2003) em seus estudos questiona a atual didática da geografia e dá sugestões
de outras formas de ensino, ações e estratégias. A autora aponta que um grande equívoco que os
cursos de Licenciatura cometem, é permitir que aprender e ensinar geografia seja visto apenas
como uma atividade intelectual, esquecendo-se que a geografia envolve emoção e, por ser uma
ação social, construída entre tensões permanentes, implica em trocas efetivas e afetivas. São
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esses elementos que captados e interpretados darão conhecimentos, possibilitando compreender
melhor as coisas e os espaços nas relações estabelecidas pelas pessoas na natureza e, sobretudo
na vida.

Estudos demonstram que a disciplina geografia é vista numa primeira análise,
principalmente por parte dos alunos do ensino fundamental e médio, como uma disciplina inútil e
decorativa. De acordo com Pereira (1996, p. 48):

No mundo da escola, a sensação de inutilidade advém do senso comum
e do fato de muitos professores de geografia não terem conseguido,
ainda, desvencilhar-se do papel através do qual essa disciplina
consagrou-se: o da descrição dos fenômenos, sobretudo “físicos” e
paisagísticos .

O autor acrescenta que o entendimento, enquanto senso comum transforma o
conhecimento geográfico, num conhecimento apenas contemplativo, fugindo de qualquer
possibilidade de intervenção na realidade.

De acordo com Costa e Vlach (2005):

A situação demonstra que, apesar das discussões acentuadas a partir
da década de 1970 no Brasil, especialmente  no meio acadêmico
com o surgimento da Geografia Crítica, questionando-se a Geografia
Clássica (Tradicional) e a Geografia Quantitativa, de raízes positivistas
e pragmáticas, não alcançou-se o desdobramento desejável no nível
de sua aplicação no ensino, notadamente, nos níveis fundamental e
médio, muito embora essa nova perspectiva ressaltasse a necessidade
de se fazer uma crítica permanente, seja quanto ao propósito político,
seja quanto ao epistemológico e metodológico da Ciência Geográfica.
Disponível em: <http://www.ufop.br/ichs/conifes/anais/EDU/
edu1415.htm> acesso em 20/11/05.

Callai (1999) citado por Costa e Vlach (2005) afirma que  o conteúdo da Geografia
escolar tem sido, na atualidade, o de descrever alguns lugares e problemas, não conseguindo dar
conta de pensar o espaço, visto que:

Pensar o espaço supõe dar ao aluno condições de construir um
instrumento tal que seja capaz de permitir-lhe buscar e organizar
informações para refletir em cima delas. Não apenas para entender
determinado conteúdo, mas para usá-lo como possibilidade de construir
a sua cidadania.
Disponível  em:  <http://www.ufop.br/ichs/conifes/anais/EDU/
edu1415.htm>, acesso em 20/11/05).

Segundo as autoras Costa e Vlach (2005),  a prática da Geografia escolar, que
ainda tem muito a ver com a própria historicidade da Ciência bem como da própria  formação que
se tem nas Universidades: o problema perpassa desde sua  crise epistemológica, evidenciada na
clássica divisão entre Geografia Humana  e Geografia Física.

As autoras afirmam que parece  necessário, então, frente ao não raro flagrante
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despreparo dos professores para enfrentar as exigências da escola pública onde vão atuar, escola
que se quer inserida numa sociedade mais ampla e em rápidas transformações, provenientes
particularmente do momento atual (num contexto globalizado), interrogar sobre o compromisso
assumido pela Universidade quanto à questão da formação do professor de Geografia, destacando
a seguinte indagação: como está representada a Geografia, enquanto ciência, no ideário e no
fazer pedagógico dos professores dos cursos de Formação (Licenciatura em Geografia)?
No contexto desta indagação outras se inserem: os profissionais que estão trabalhando no Ensino
Superior têm consciência do papel da Geografia na formação cotidiana da cidadania? Como eles
promovem a socialização do conhecimento - as disciplinas são  “gavetas” isoladas do todo da
Ciência? Existe uma preocupação na formação em estar associando metodologia, conteúdo,
fundamento político-social e estes ao ensino fundamental e médio?

Para Costa e Vlach (2005),

A preocupação quanto à formação do professor, particularmente o de
Geografia, é pertinente porque dicotomias continuam a persistir no
meio educacional, produzindo lacunas deficitárias e que podem
corroborar para a manutenção de uma sociedade injusta, desigual e
aviltante dos direitos mais essenciais.

A formação do professor de geografia é segundo as autoras,  de fundamental
importância, pois a geografia pode colaborar com o desenvolvimento da sociedade só que para
isso tem que se formar profissionais competentes que dominem sua área de trabalho e
consequentemente não tenha nenhuma lacuna deficitária.

Kaercher (2004) avalia que, o ensino de geografia está sofrendo, de certa forma,
uma estagnação. Nesse sentido, o autor questiona se está realmente havendo uma renovação do
ensino de Geografia, no sentido de melhorar a qualidade técnica, política e ética, deste ensino,
pois para o autor, para haver Geografia Crítica, não basta mudar os temas ou atualizar as aulas,
uma vez que não se trata de um problema de conteúdo. O autor entende que é necessária uma
mudança metodológica, que mude a relação entre professor e aluno, além de um maior diálogo,
não somente entre professor e aluno, mas também, com o próprio conhecimento.

O autor acredita que para ser um bom professor, não basta saber geografia, mas é
preciso saber ensiná-la, uma vez que é necessário:

(...) mostrar aos alunos que podemos entender melhor o mundo em
que vivemos, se pensarmos o espaço como um elemento que ajuda a
entender a lógica, do mundo. Mostrar que saber Geografia não é
sabermos dados ou informações atuais ou compartimentadas, mas
sim, relacionarmos as informações ao mundo cotidiano de nossos
alunos (KAERCHER 2004, p. 224).

Pondera o autor que o problema do descrédito que assola o ensino de geografia
não está nos seus conteúdos, mas sim na concepção de conhecimento e na metodologia dos
seus professores. A partir destas considerações o autor propõe um ensino dinâmico, atual, criativo
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e instigante para que os alunos percebam a geografia como um conhecimento útil e presente na
vida deles, ou seja, uma aprendizagem que relacione os conhecimentos que o aluno já possui e
os novos conhecimentos que ele irá adquirir junto à escola e a ciência.

Segundo Soares (2004), o ensino da geografia deve ser reinventado didaticamente,
sendo que as linguagens do ensino da geografia não devem ser convencionais. Para o autor ao
longo dos anos o que temos é uma geografia sendo produzida nas universidades, e outra sendo
ensinada nas escolas, a qual ele denomina de “geografia dos professores”.

O presente estudo constituiu-se em uma pesquisa exploratória, que de acordo com
Gonsalves (2001, p.65), se “caracteriza pelo desenvolvimento e esclarecimento de idéias, com o
objetivo de oferecer uma visão geral, uma primeira aproximação a um determinado fenômeno que
é pouco explorado”.

A partir das considerações acima expostas, esse estudo colocou como problema
a seguinte questão: quais são, e por que ocorrem as principais necessidades formativas que os
profissionais licenciados em geografia encontram para desenvolver seu trabalho em sala de aula?

Objetiva identificar necessidades formativas/lacunas de formação dos professores
licenciados em Geografia, levantando aspectos que, possivelmente, contribuem para que surjam
estas lacunas.

A presente pesquisa foi realizada no Município de Serra Negra/SP, em uma Escola
Estadual de Ensino Fundamental e Médio  localizada no centro da cidade.

A escola funciona nos períodos da manhã, tarde e noite, atendendo alunos de 5ª à
8ª Série do Ensino Fundamental e 1ª, 2ª e 3ª Série do Ensino Médio além do Ensino Supletivo. Os
alunos são provenientes de diversos bairros da cidade, de diferentes classes sociais, porém, a
maioria se enquadra na classe media baixa.

Como essa pesquisa teve como objetivo identificar necessidades formativas/lacu-
nas de formação dos professores licenciados em Geografia, as participantes da pesquisa são
três professoras licenciadas em Geografia, cuja faixa etária varia de 35 a 55 anos, possuem
formação acadêmica em Geografia (licenciatura plena).  Em relação à experiência docente a
média é de 10 a 30 anos, todas já com bastante experiência profissional.

Todas as participantes lecionam tanto no Ensino Fundamental quanto no Ensino
Médio. A média do vínculo com a escola onde atuam é de 2 a 30 anos, sendo que duas também
trabalham em outra escola. Em relação à formação continuada, todas as professoras já fizeram
algum curso de capacitação, como cursos de Educação do Estado de São Paulo, Laboratório de
Computação, Teia do Saber, as participantes não possuem curso de especialização, mas
costumam participar de seminários e palestras como, Vídeo Conferência, Programa de Educação
Continuada para Educadores.

Como instrumento de coleta de dados foi utilizado o questionário,  que buscou
conhecer a formação inicial desses professores; suas opiniões sobre a formação recebida; sobre
seu trabalho docente, e, quais as lacunas de formação por eles percebidas, que se sanadas
permitiriam a realização um trabalho satisfatório em sala de aula.
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A coleta de dados foi divida em duas partes. Num primeiro momento foi aplicado
um questionário de caracterização dos participantes, e posteriormente, um outro questionário
contendo questões sobre as necessidades formativas.

Os dados coletados foram analisados tendo como parâmetro os pressupostos da
abordagem qualitativa visto que esta possibilita a investigação do problema como um todo,
permitindo ainda compreender a perspectiva dos participantes.

Em relação a primeira questão “Quais as necessidades formativas, ou seja, as
lacunas decorrentes de sua  graduação” as respostas demonstram que todas apresentam
praticamente as mesmas dificuldades por exemplo “Dificuldade no inicio da carreira de transmitir
ao alunos a parte da Geografia Física”(P1) “Faltaram aulas práticas na universidade só vi teorias.”
(P3).

A Geografia Física, que é uma disciplina que está inserida no contexto da ciência
geográfica. De acordo com as participantes da pesquisa, a geografia física foi pouco trabalhada
na graduação, ou seja, foi dado um enfoque maior para a geografia humana, defasando a parte
física. Também a questão da ênfase na teoria, em detrimento da prática, ou a falta de relação
entre ambas, é sinalizada  como uma lacuna de formação

Em relação segunda questão “Quais os problemas que se apresentam com maior
intensidade na prática pedagógica”, as respostas obtidas ratificam o discurso da questão anterior,
pois, foi apontado como um problema “Fazer com que o aluno entenda aquilo que para ele é
abstrato e muito distante da sua realidade” (P1). Tal dificuldade é uma conseqüência da falta de
preparo prático pedagógico, resultante da dicotomia teoria prática sempre apontada nos estudos
sobre formação de professores.

Outro problema sinalizado é em relação ao material/recursos pedagógicos, que
prejudica o andamento da aula e a compreensão do aluno sobre o conteúdo, “Ainda falta material
visual como vídeos imagens de satélites e CDRroom.” (P3).  Realmente certos conteúdos da
geografia são  de difícil compreensão sem a visualização, sem o concreto,  ou seja, é abstrato,
distante do real.

O material didático adequado é importante, pois, somente teoria não é o  bastante
para que o aluno  compreenda determinado assunto, é necessário a visualização  para que o
aluno tenha uma compreensão global da dinâmica que se assenta no espaço geográfico e, por
conseguinte, uma compreensão crítica acerca da realidade tanto do  quadro físico/natural.. Por
outro lado, também este problema do material didático está relacionado a dicotomia teoria prática
no curso de graduação, pois, uma formação consistente que propicie um conhecimento sólido,
possibilita que o professor diante de condições desfavoráveis de ensino, improvise, use sua
criatividade para solucionar ou ao menos amenizar os problemas encontrados.

Em relação à terceira  questão “Qual (is) o(s) motivo(s) que gera(m) essas lacu-
nas”? As respostas dos participantes: “A defasagem da geografia física na faculdade” (P2) e  “A
falta de embasamento teórico-pedagógico “(P3), indicaram mais uma vez, os conteúdos da
geografia física e da falta de relação teoria/prática como causadores das dificuldades,  enfrentados
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por elas nas salas de aula.
Sobre a quarta questão: “De que forma essas lacunas podem vir a ser detectadas

e sanadas, já na formação inicial?” As professoras afirmaram que elas podem vir a ser detectadas
ou sanadas com” Trocas de experiências com profissionais da mesma área e também com
projetos “(P1); Trabalhando melhor a parte metodológica e prática” (P3). Ou seja, as necessidades
podem ser superadas com formação continuada, na discussão com pares em busca de
atualização curricular e pedagógica que oportunize a adaptação e o conhecimento de práticas
inovadoras e mais motivadoras. E o trabalho com projetos que permite uma maior aproximação
entre teoria e prática.

Na quinta questão  “De que maneira você acredita que essas lacunas atrapalham
seu desempenho profissional?” As participantes: responderam “Insegurança ao ministrar aulas
causando dúvidas nos aluno” (P1); “Insegurança no conteúdo trazendo conseqüências ao
conhecimento do aluno” (P3). Mais uma vez percebe-se que a formação inicial está na origem
dos problemas apontados pelos professores, pois, a insegurança apesar de normal no inicio da
docência, pode ser minimizada com um estágio que realmente forneça oportunidades de prática
profissional, que instigue a observação e reflexão e solução para os problemas observados; com
momentos de aprofundamentos teóricos e práticos propiciados pelos cursos, oficinas workshops,
etc., além é claro de professores competentes em seus quadros docentes.

Na última questão foi perguntado: “Como é possível sanar essas necessidades de
formação”? De acordo com as participantes, “Através de estudos e leituras” (P1); Reformulação
da didática na graduação”(P2); “Rever metodologias na graduação”(P3). Realmente é visível
que o foco dos problemas apontados pelas professoras, tem origem na formação inicial, e
especificamente está ligada as questões pedagógicas, ao preparo do professor para sala de aula,
as questão didáticas metodológicas, ao aprofundamento teórico de determinados conteúdos e de
como trabalhar na prática com estes conteúdos.

As questões expostas e discutidas nesse estudo indicam a necessidade de reflexões
sobre aspectos que acreditamos estarem diretamente relacionados com a formação inicial de
professores e as necessidades que surgem já no inicio da prática profissional docente.

Necessidades formativas entendidas como o conjunto de saberes, conhecimentos,
competências e habilidades que o professor deveria ter para conduzir a sua área de conhecimento,
mas que por qualquer motivo não as tem, tão importante como conhecer estas necessidades,
localizar sua origem é propor formas para saná-las.

Muito dos aspectos apontados pelas professoras participantes dessa pesquisa, já
estão sendo revistos na graduação em algumas instituições de ensino, como por exemplo, a
implantação da disciplina Metodologia diferenciadas no ensino de Geografia; Didática do Ensino
da Geografia; Trabalho de campo.

A construção e o  uso adequado  de material didático pedagógico, visando
proporcionar  maior estreitamento entre teoria e prática, também estão sendo inseridos ainda que
através de iniciativas isoladas nos cursos de licenciatura plena.
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Outro aspecto importante a ser apontado é o estágio supervisionado que deve ser
considerado um instrumento fundamental no processo de formação do professor, que  poderá
auxiliar o aluno a compreender e enfrentar o mundo de trabalho e contribuir para a formação de
sua consciência política social. A importância do estágio para o aluno  em processo de formação
pode ser atribuída, principalmente, à possibilidade de oferecer  a construção da identidade
profissional, o que remete à necessidade de constante reflexão e análise crítica da prática
profissional.

A determinação das necessidades dos professores como uma das categorias
estruturantes dos programas formativos deve levar em conta o fato de em determinadas vezes, a
necessidade não se revela em razão do desconhecimento que os próprios professores possuem
a respeito da natureza de novas exigências do trabalho profissional.

A determinação das necessidades do professor para que se possa trabalhar na
perspectiva de um novo projeto pedagógico constitui um fator relevante, para determinar, junto
aos professores, as competências, habilidades reais e as desejadas para desenvolver com sucesso
os propósitos educativos. Toma como base uma caracterização das possibilidades dos professores
e futuros professores, seus saberes, como ponto de partida para uma reflexão da prática e a
definição das metas. Uma nova proposta pedagógica exige uma nova postura profissional dos
professores. No entanto, não pode fazer uma “mudança por passe de mágica”, e sim um processo
de reformulação a partir das experiências, competências e saberes, no processo de inovação
didática.
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Não é possível entender completamente o funcionamento do mundo, mas a
humanidade está em um tempo no qual os acontecimentos apontam para falência das atividades
do sistema; não se sabe quanto tempo esse complexo sistema agüentará nesse ritmo desenfreado
de exploração.

Segundo Leff (2002), uma importante causa dessa problemática, diz respeito ao
processo histórico do qual emerge a ciência moderna, processo esse que deu lugar à distinção
das ciências, ao fracionamento do conhecimento e a compartimentalização da realidade em cam-
pos disciplinares confinados, com o propósito de incrementar a eficácia do saber científico e a
eficiência da cadeia tecnológica de produção. A partir dessa premissa, iniciou-se a busca por um
método capaz de reintegrar esses conhecimentos dispersos num campo unificado do saber.

A análise da questão ambiental exige uma visão sistêmica e um pensamento holístico
para a reconstituição de uma realidade total (ibid), pois diante desse quadro de desenvolvimento
econômico, torna-se impossível produzir riquezas sem se valer da natureza, mas é preciso saber
a melhor forma de apropriação desse recurso sem exauri-los, preservando para as futuras gerações
aquilo que nos foi proporcionado, através da participação, organização, educação e fortalecimento
das pessoas, devendo ser eqüitativo e agradável, abrangendo, também, a cultura, a história e aos
sistemas sociais de cada local onde ocorre.

De acordo com Luzzi (2003) a educação que um povo assume em determinado
momento de seu processo histórico é resultado do diálogo de um conjunto de forças sociais em
conflito que representam concepções sobre o conhecimento, a aprendizagem, a sociedade e o
ambiente natural.

Guimarães (2004) acredita que a educação é o caminho para as mudanças da
sociedade, quando promove o embate entre as forças sociais que desejam manter a sociedade e
as forças sociais que pretendem transformá-la e, que a Educação Ambiental (EA), pode ser também,
um importante instrumento político para possibilitar tais mudanças.

O mesmo autor assinala também que a palavra “ambiental” somente qualifica um
processo mais amplo que é o processo educacional e, dessa forma, a dimensão ambiental é um
dos aspectos presentes na educação. Para ele, a EA é um fenômeno social recente em resposta
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à atual crise ambiental, reconhecida por uma grande maioria mundial e que, além de possuir um
caráter pedagógico, também possui um equivalente caráter político quando considerada como
um instrumento de transformação social, muito em virtude de estar vinculada à prática social,
contextualizando-se na realidade socioambiental (ibid.).

A EA apresenta-se, ainda como uma nova dimensão a ser incorporada ao processo
educacional, trazendo toda uma recente discussão sobre as questões ambientais, e as
conseqüentes transformações de conhecimento, valores e atitudes diante de uma nova realidade
a ser construída (GUIMARÃES, 1995), devendo fornecer instrumentos para a sociedade ampliar
discussões e concretizar ações em relação às questões ambientais.

Entretanto, Loureiro (2004), alerta que a ausência de crítica política e análise dos
problemas vivenciados, possibilita que, contraditoriamente, a EA seja estratégica na perpetuação
da lógica instrumental do sistema vigente, ao reduzir o “ambiental” a aspectos gestionários e
comportamentais. O que leva a reprodução dos equívocos que impedem que a ação educativa
seja um dos pilares na construção de processos democráticos e participativos, voltada para a
qualidade de vida e consolidação de nova relação sociedade-natureza, com bases efetivamente
sustentáveis.

Essa demanda pela EA, não só decorrente dos aspectos legais, mas também dos
problemas ambientais vivenciados por toda a sociedade, provoca a necessidade de formar
profissionais aptos a trabalhar com essa nova dimensão (GUIMARÃES, 2004), tendo o importante
papel de estimular a percepção da necessária integração do ser humano com o meio ambiente.
O que exige investir em formas de trabalho educacional que promovam uma relação harmoniosa,
consciente do equilíbrio dinâmico na natureza, possibilitando, por meio de novos conhecimentos,
valores e atitudes, a inserção do educando e do educador como cidadãos no processo de
transformação do atual quadro ambiental do nosso planeta (id, 1995).

Mediante uma educação, baseada nas dinâmicas sociais que se encontram na
base das realidades e problemáticas ambientais fundada nas intenções, argumentos e valores
implícitos e explícitos no cotidiano dos protagonistas daquela situação, buscando transformar a
realidade através de projetos que se baseiam no diálogo entre os saberes.

Desse modo, a escola e a universidade exercem papel fundamental no processo,
na forma de ampliar, organizar os saberes do aluno, sua visão do mundo e dinâmica dos sistemas
que compõem o contexto. Sendo necessário, internalizar nos espaços institucionais estruturantes
do campo educativo, a formação de uma sensibilidade e de uma leitura crítica dos problemas
socioambientais (CARVALHO, 2004).

Apesar de todo esse “avanço”, poucos cursos voltados para a formação de
professores estão preocupados com a formação ambiental dos licenciandos. Nesse momento de
mudança, a universidade e a escola precisam formular uma proposta educativa que atenda as
novas necessidades, revendo os velhos repertórios usados na educação, os modelos
convencionais de grades curriculares, disciplinares e aulas teóricas ministradas pelo professor
“dono do conhecimento”, de forma que o “dar aula”, deixe de ser um momento no qual, um doa
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conhecimento e o outro recebe passivamente. Ao contrário, o professor deve incentivar a
apropriação do conhecimento pelos alunos e para tanto é necessário que fomente o diálogo e a
troca de experiências, ampliando as oportunidades de novas leituras sobre a realidade.

Essas discussões sobre a formação de professor têm sido focalizadas por
diferentes vertentes teóricas, uma delas é realizada a partir da contribuição teórica de Schön
(2000), que trabalha com a perspectiva do profissional reflexivo, nesse caso, do professor reflexivo.
Em que se acredita, que o ensino é uma das atividades caracterizadas por situações incertas,
instáveis, singulares e nas quais há conflitos de valores.

A reflexão baseia-se na vontade, no pensamento, em atitudes de questionamento e
curiosidade, na busca da verdade e da justiça. Sendo um processo simultâneo lógico e psicológico,
combina a lógica investigativa com a intuição e a paixão do sujeito pensante, unindo cognição e
afetividade num ato específico, próprio do ser humano (ALARCÃO, 1996).

De acordo com Libâneo (1988), é preciso ter presente que o trabalho pedagógico e
a atuação do professor, atendem interesses antagônicos, característicos de uma sociedade
marcada pelas diferenças de classes sociais e com diferentes interesses sócio-políticos.  Sendo
assim, o modo como o professor exerce a sua prática está diretamente ligado a seus pressupostos
teóricos e metodológicos, explícitos ou implícitos.

Todos esses aspectos contribuem para colocar em questão o modelo de formação
de professores que se está praticando, ensejando novas propostas e buscando novas práticas,
tanto na formação inicial como na formação continuada. No que diz respeito à formação do pro-
fessor para atuar como educador ambiental, ou mesmo para tratar das questões ambientais no
âmbito da sua disciplina, como prevêem os Parâmetros Curriculares Nacionais, constata-se a
mesma lacuna.

Apesar das inúmeras pesquisas alertando para a necessidade de se rever as
discussões sobre a abordagem das questões ambientais na universidade, poucas mudanças
significativas aconteceram. A formação de professores, assim como as demais formações, trazem
ainda a marca das abordagens cartesianas, fragmentadas e descontínuas que buscam soluções
pontuais e têm sua origem no paradigma positivista de apreensão e compreensão da realidade.

Torna-se necessário reconhecer a gravidade dos problemas atuais nos vários
setores da sociedade, sobretudo na educação, de forma que possa realmente avançar para a
construção da sociedade que se almeja para o futuro. Para tanto, faz-se necessário uma educação
que ultrapasse a percepção dos problemas socioambientais, mediante uma educação que
promova, verdadeiramente, mudanças na forma de pensar e agir em busca da superação dessa
crise ambiental de que tanto se falava e agora se vive as conseqüências. Assim, é necessário
repensar a formação de professores e o papel da escola nesse processo de mudança.

Diante do exposto, essa pesquisa teve por objetivos: entender de que forma as
questões ambientais estão presentes nas atividades de ensino e aprendizagem, no cotidiano dos
professores e alunos dos cursos de licenciaturas em Geografia e Ciências Biológicas, de duas
universidades de Mato Grosso do Sul, e como influenciam na formação dos futuros professores.
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AS DECISÕES METODOLÓGICAS

Esse artigo é parte de uma dissertação de Mestrado em Educação, e aqui serão
expostos alguns dos dados analisados. Para desenvolvimento da pesquisa, foram selecionadas
duas universidades do Estado do Mato Grosso do Sul, no qual optou-se por investigar os cursos
de licenciatura, que contemplam em seus documentos oficiais a abordagem das questões
ambientais e estão presentes nas duas universidades escolhidas, sendo eles Ciências Biológicas
e de Geografia. Totalizando, portanto, quatro turmas de último ano, duas de Ciências Biológicas e
duas de Geografia.

Essa decisão não significou conformismo em relação à ausência das questões
ambientais nos currículos dos demais cursos, mas sim uma escolha limitada pela constatação
de que, por mais que se discuta sobre a interdisciplinaridade e transversalidade do tema Meio
Ambiente na educação escolar, a responsabilidade quanto ao ensino dessas questões é sempre
cobrada, pela própria escola, dos professores dessas duas áreas.

A pesquisa foi desenvolvida em duas etapas: na primeira foram utilizados
questionários, uma vez que constituem o instrumento de coleta de dados mais adequado para um
estudo de um universo abrangente.  Foram construídos de forma a incluir questões abertas e
objetivas, tendo como finalidade, coletar informações acerca das concepções dos alunos com
vistas atender aos objetivos e aplicados aos alunos dos últimos anos dos cursos investigados,
num total de 78 participantes.

Na segunda etapa da pesquisa, foram realizadas entrevistas com sete professores
dos cursos pesquisados. Os entrevistados foram selecionados a partir de informações obtidas
mediante os questionários respondidos pelos alunos, quando indicavam as disciplinas, que, segundo
eles, melhor trabalharam as questões ambientais. Identificadas essas disciplinas os professores
por elas responsáveis foram contatados e solicitados a colaborar, depois de terem sido informados
sobre os objetivos e a forma de condução da pesquisa.

O que se pretendeu foi identificar as experiências significativas, além de
compreender as dificuldades enfrentadas pelos professores universitários, as limitações que o
processo de ensino formal apresenta para a implementação de ações que visem à discussão das
questões ambientais e à EA presente na universidade.

CONCEPÇÕES SOBRE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E DE
EDUCADORES AMBIENTAIS

A partir dos dados coletados, podem-se considerar alguns aspectos, que foram
considerados importantes, tanto pelo diagnóstico em relação à formação, tal como acontece na
universidade, como pelos possíveis caminhos que se delineiam.

Como por exemplo, o posicionamento dos alunos quanto a se considerarem ou
não educadores ambientais, em resposta a um dos itens abordados no questionário. Em que se
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percebeu que poucos assumem o compromisso com as questões socioambientais como uma
responsabilidade da sua futura profissão, o que é um fator preocupante, pois se espera,
principalmente desses profissionais, professores de biologia e geografia, competência,
conhecimentos e habilidades para desenvolver a EA na escola. Atrelado a isso, está a dificuldade
de se identificarem como professores e de assumir como responsabilidade da sua profissão a
discussão do tema Meio Ambiente.

Ou que optaram por outras sub-áreas da Geografia e da Biologia por isso não se
assumem como professores e educadores ambientais. Os outros que admitem ser educadores
ambientais vinculam isso ao fato de ser um dever de cidadão. Isso é um bom indício, perceber as
suas obrigações na sociedade, entretanto esse discurso foi pouco ilustrado com exemplos de
ações realizadas pelos licenciandos. Por exemplo, nas falas a seguir: “Sim, pois como pessoa
preocupada com o futuro do nosso planeta, tenho a responsabilidade de conscientizar e preservar
o meio em que vivemos” (Ciências Biológicas, Universidade A) e “Sim, pois estou atento aos
meus deveres de cidadão” (Geografia, Universidade B).

Entretanto, espera-se que tais licenciados, além de perceber seu papel de cidadão,
tenham uma visão profissional mais crítica, que assuma o seu dever de cidadão sim, mas também
seu papel especial de educar cidadãos conscientes e capazes de transformar sua realidade, pois
apenas falar que faz porque é papel do cidadão, tornou-se um “chavão”.

As pessoas fazem ou deixam de fazer sem refletirem sobre suas ações, como não
jogar papel no chão, porque cidadãos educados não o fazem, e não por ter consciência dos
problemas que o lixo trará ao meio ambiente. Assim, quando ações tornam-se paradigmas, cos-
tumes da maioria, deixam de ser questionadas e refletidas, o que pode trazer conseqüências
futuras mais graves. A esse respeito, faz-se um questionamento para a reflexão posterior: Em
que a Universidade contribui para avançar na formação desse “cidadão”?

Notou-se um número expressivo de justificativas dos que não se consideram
educadores ambientais por não terem recebido subsídios necessários da universidade. Embora
não tenham explicitado de quais subsídios se tratavam, acredita-se que seja pelo fato de que são
poucos os alunos que tiveram participação efetiva e significativa em projetos dessa área,
desenvolvidos pela universidade, o que fica expresso em declarações como: “Quase não tivemos
o assunto abordado em nosso curso” (Geografia, Universidade A) e “Não, porque eu não estou
dando aulas, nem participo de projetos relacionados ao Meio Ambiente, o que acho necessário
para ser um educador (Ciências Biológicas, Universidade B)”.

Outro dado importante é quanto à formação de professores, ressaltado nas
entrevistas realizadas com os professores, levando em consideração que, além de bacharéis, os
cursos formam licenciados, o que levou também, a analisar a contribuição e preocupação dos
entrevistados nesse processo.

 Um dos professores entrevistados, apesar de ser por formação, Engenheiro
Florestal e não possuir conhecimentos pedagógicos específicos demonstrou grande preocupação
em suprir essa deficiência em suas aulas, acreditando que a melhor ferramenta que possui para
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ensinar seus alunos a serem professores. Demonstrando postura e ética necessárias a docência,
em suas aulas e sabendo respeitar cada um deles:

Essa é uma coisa que fico me policiando um pouco, como sou muito
envolvido com pesquisa, tenho que ficar me policiando, tem que ter a
parte didática tem que ter postura tem que ter ética, eu procuro passar
isso, e demonstrar essa seriedade no trato das coisas do dia-a-dia,
eu tento mostrar isso com o meu jeito mesmo (Ciências Biológicas,
Universidade B).

Um outro professor entrevistado acredita que seus alunos serão capazes de discutir
qualquer tema na sala de aula, quando se tornarem professores, independente do tema ter sido
discutido ou não na universidade, pois os esses temas que se deve trabalhar no ensino básico,
são veiculados pela mídia e, portanto, são de domínio geral.

É válido utilizar as informações veiculadas pela mídia, pois isso é parte do cotidiano
das pessoas, inclusive fazem parte do contexto em que estão inseridos os alunos do ensino
básico, mas para tanto o futuro professor precisa ser crítico o suficiente para avaliar o grau dessas
informações e transformá-las em conhecimentos úteis aos alunos. Esse senso crítico precisa
ser desenvolvido também, durante a formação inicial, pois embora os temas façam parte do
conhecimento da maioria das pessoas, compete ao professor “didatizar” esses assuntos, e didática
não se aprende sozinho ou por conta própria.

Além dessa preocupação, com a formação específica do aluno enquanto profissional
acredita ser necessário, discutir ainda, sobre sua formação social. A fala a seguir remete-se a
preocupação em formar pessoas capazes de pensar e ser críticos frente a situações:

A preocupação é que eles pensem basicamente, porque se eles
pensarem, eles formam uma consciência crítica. Porque se eu não
conseguir fazer eles pensarem em ecologia, significa que não sabem
absolutamente nada (Geografia, Universidade A).

Nas entrevistas, os professores foram confrontados com alguns resultados obtidos
a partir dos questionários, por exemplo, sobre a dificuldade dos alunos em conceituar meio
ambiente. Sobre isso, o mesmo professor, foi questionado sobre a que se deve tal dificuldade,
pois essa deficiência não deveria existir em cursos onde o enfoque maior é “teoricamente” o meio
ambiente. O professor justifica tal fato, com o argumento de que os conteúdos curriculares são
fragmentados e desconexos, e deste modo, existe uma grande dificuldade por parte dos alunos
em fazer relação entre eles.

A partir desta constatação, procurou-se compreender o sentido de formar
educadores ambientais, dentro deste modelo de formação, já que um educador ambiental precisa
ter uma visão ampla e complexa do contexto em que está inserido. Acerca disso perguntou-se, ao
professor, se ele também tem a preocupação em formar educadores ambientais, e sobre isso ele
respondeu:
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Eu me preocupo com a forma, com o método que eles vão trabalhar
esses conteúdos nos ensinos inferiores ao terceiro grau... De repente
quando eles tiverem que falar de petróleo lá pelo primeiro ou segundo
grau, como eles falariam isso? (Geografia, Universidade A).

Assim como seus alunos, esse professor não se preocupou em relacionar a função
de um educador de educar ambientalmente, independente do tema, ou do nível escolar, e a atribui
à formação de professores, apenas a tarefa de ensinar métodos de aula, o que pode fatalmente
comprometer a importante função da escola de formar cidadãos.

À GUISA DE CONCLUSÃO

De acordo com Medina (1999), a educação não pode permanecer alheia à realidade
social, que exige respostas inovadoras e criativas, permitindo formar efetivamente cidadãos críticos,
reflexivos e participativos, aptos à tomada de decisões, condizentes com a consolidação de
democracias verdadeiras e sem exclusão da maioria dos seus membros.

A ação docente deve estar voltada para ações contextualizadas, baseada na relação
teoria/prática. O professor deva ser, também, educador ambiental e, tendo domínio dos saberes
pedagógicos,  estar pronto a entender e discutir a dinâmica do ambiente. Para tanto é necessário
que a sua própria formação tenha contemplado as questões ambientais, não de uma forma
meramente acadêmica, mas envolvendo experiências que favoreçam a articulação entre a teoria
e a prática.

Nesse contexto, o papel da universidade é preparar e sensibilizar os futuros
professores para trabalhar buscando construir um campo para a EA, não como disciplina, mas
sim como um espaço para discussão de seu processo e sua finalidade. Nesse sentido, Morin
(2005, p.19), afirma que “o conhecimento deve mobilizar não apenas uma cultura diversificada,
mas também a atitude geral do espírito humano para propor e resolver problemas”.

Na maioria dos cursos de formação de professores, a estrutura curricular é linear e
desconexa; a “formação científica” tem uma atenção especial e um tempo maior quando comparada
com a “formação pedagógica”, uma vez que os cursos tradicionalmente foram estruturados na
forma de “três mais um”, ficando para o final do curso a formação psico-pedagógica, que pretende
ensinar, muitas vezes na teoria, formas eficazes de trabalho em sala de aula (GRIGOLI e TEIXEIRA,
2001).

 Mesmo quando alguns cursos, visando o melhoramento na formação inicial do
professor, buscam distribuir ao longo dos quatro anos, as disciplinas referentes à formação
pedagógica, a marca da racionalidade técnica continua predominando, uma vez que não se
concretizou o diálogo necessário entre os diferentes componentes curriculares ou entre os
diferentes saberes. Permanece, assim, o maior obstáculo à formação de professores que é
transformar saberes científicos em saberes escolares, úteis na prática da sala de aula.

Faz-se necessário alterar ou transformar os paradigmas que se encontram
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fortemente consolidados e que são baseados, ainda, num modelo de currículo fragmentado e
linear, o que constitui tarefa árdua, porém necessária (CHAIGAR e MARTINS, 2001). Busca-se,
portanto um novo paradigma que considere essa multidimensionalidade da qual o ser humano é
parte, rumo a uma educação capaz de mudar ou moldar comportamentos e pensamentos na
tentativa de entender a dinâmica do universo.

Acredita-se ainda, assim como Bolzan (2002), que ao refletir sobre sua prática, o
professor atua como pesquisador de sua sala de aula, deixando de seguir cegamente as imposições
da administração escolar, determinados pelo sistema, não dependendo de regras técnicas, guia
de estratégias e receitas decorrentes de uma teoria imposta de fora; torna-se ele próprio um
produtor de conhecimento pedagógico, uma vez que conhece e entende a dinâmica de uma sala
de aula.

A lacuna da formação de professores, principalmente nos cursos que contemplam
o bacharelado e a licenciatura simultaneamente, como o caso dos cursos pesquisados, está na
organização do currículo, que tem enfoque mais voltado para a formação do bacharel, o que
reduz as suas preocupações e o tempo destinado à formação pedagógica. Portanto, não se pode
esperar dos alunos esse perfil de professor reflexivo/educador ambiental, comprometido com a
mudança social, sem que antes se discuta sobre a base do modelo de formação de professores.

Sendo assim, acredita-se ser necessário pensar em soluções que preencham
essas lacunas na formação de professores e conseqüentemente no contexto da Educação Básica,
que se encontra tão fragilizada e é um espaço estratégico para a mudança de conceitos, valores
e atitudes necessárias para a formação de uma sociedade socioambientalmente sustentável.

Por fim, frente à crise ambiental, percebe-se a importância de se repensar o modelo
de formação de cidadãos, a urgência de se propor novos significados para o ambiente e de se
restabelecer a harmonia na relação entre homem e natureza.
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Pode-se afirmar que como conseqüência da mobilização ocorrida a partir do final
dos anos 70, em torno da luta por creches e pré-escolas e da expansão da rede de educação
infantil ocorrida nos anos 80 e 90, atualmente, a esfera pública já é reconhecida como um lócus
para a educação das crianças pequenas. Ou seja, a família não é vista mais como a única
responsável pela educação das crianças menores de sete anos; tal responsabilidade pode ser
compartilhada com equipamentos educativos como a creche e a pré-escola, que é um direito das
crianças que deve ser garantido, regulamentado e fiscalizado pelo poder público.

No Brasil, nas últimas três décadas, ocorreu um aumento da visibilidade da
educação infantil nos meios acadêmicos, políticos e sociais. Tanto que ela é reconhecida, em
termos legais, a partir da Constituição de 88 que a coloca como “direito da criança, dever do
Estado e opção da família”, o que é reforçado na LDB de 1996 que a define como a primeira etapa
da educação básica, com destaque para sua função educativa que deve abranger o cuidado e a
educação das crianças pequenas nas creches e pré-escolas. Assim, a educação infantil é colocada
como ponto de pauta nas plataformas das políticas educacionais e sociais e passa a ocupar um
espaço nos debates, encontros e seminários organizados por professores e pesquisadores da
área da educação.

O reconhecimento do direito à educação das crianças pequenas em espaços
púbicos e coletivos é um processo bastante recente cujos resultados ainda estão muito aquém
das reais necessidades da infância brasileira. Apesar do aumento significativo de crianças atendidas
em creches e pré-escolas no Brasil; apesar de uma relativa melhoria nas condições de atendimento
nas creches e pré-escolas (conquistada fundamentalmente em função de uma maior fiscalização,
tanto da população como de órgãos públicos) e apesar das várias iniciativas para se melhorar a
qualificação dos profissionais da área nas últimas décadas, a educação infantil ainda é um nível
educacional com sérias deficiências, mesmo porque a precariedade das condições da educação
pública no Brasil é uma característica que perpassa todos os níveis educacionais.

 Assim, se por um lado, temos alguns avanços significativos na área, por outro, a
constatação é que a política de educação infantil implementada no país, ainda está muito longe de
efetivar a garantia do direito à educação das crianças de 0 a 6 anos de idade.

Considerando que a implantação e consolidação de uma política educacional
ocorrem com alguns passos para frente, outros para trás ou para os lados, alguns saltos, e ainda
alguns momentos de inércia, neste artigo pretende-se discutir a questão da qualidade da educação
das crianças de 0 a 3 anos de idade, tomando como variáveis a formação do professor de educação

FORMAÇÃO DE PROFESSORES
E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

SILVA, Anamaria Santana da (UFMS)
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infantil e o uso que o mesmo faz dos brinquedos e brincadeiras nas creches.

O PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL E SUA FORMAÇÃO

A história da educação infantil aponta para a dupla trajetória das instituições de
educação infantil: a ênfase no aspecto educacional nos jardins de infância, mais tarde chamados
de pré-primário e de pré-escolar e a tradição de guarda visualizada nas creches e escolas maternais
destinadas às crianças pobres e abandonadas. (Vieira, 1999).

Assim, as profissionais que trabalham nessas instituições, também, têm trajetórias
diferenciadas pelas funções desempenhadas, pelos conhecimentos requeridos, pelo público
atendido, pelo status do trabalho desenvolvido e pela formação.

Portanto, os conhecimentos e a formação das profissionais da educação infantil
foram se constituindo de formas diferenciadas: as profissionais de creche que na prática, foram
adquirindo conhecimentos sobre a criança pequena e criando um conjunto de práticas, com ênfase
nos aspectos de higiene, saúde e comportamento. E as professoras das salas de jardim da
infância ou pré-escolar que com formação inicial para o magistério trabalhavam com as crianças
de 5 e 6 anos com o propósito de prepará-las para o processo de escolarização.

A própria construção dessa profissão é um processo recente e essa profissionalidade
vem impregnada das características que a educação de crianças pequenas foi adquirindo ao
longo de sua história. Por um lado, a filantropia, a puericultura, a maternagem, o trabalho doméstico;
características predominantes na educação das crianças de 0 a 3 anos de idade nas creches,
mas também presentes na pré-escola. (Vieira, op.cit.).

Por outro lado, a antecipação da escolarização das crianças, com a realização de
atividades de preparo para a escola do ensino fundamental. Essa é uma marca da educação das
crianças de 4 a e 6 anos de idade na pré-escola que prioriza as atividades de preparação para o
ensino da leitura e da escrita, mas que já vem sendo observada no trabalho com as crianças
menores. As professoras de pré-escola trazem esse modelo escolar para o cotidiano das creches.
(Ávila, 2002).

Sobretudo, o processo de constituição dessa profissão é marcado pelo fato que a
tarefa de cuidar e educar crianças pequenas é pouco valorizado socialmente, é vista como uma
tarefa que não necessita de formação acadêmica e constitui-se numa atividade mal remunerada;
o trabalho manual é pouco valorizado e quanto menor a criança, e quanto maior o contato com o
corpo, mais desqualificada, social e economicamente é a profissão. (Campos, 1994).

É nesse contexto que nasce e se expande uma profissão: professora de crianças
pequenas. Condições precárias de trabalho; formação profissional incipiente; categoria
majoritariamente composta por mulheres; baixo prestígio social; função docente ainda pouco
valorizada.

No Brasil, a partir da LDB de 1996, a educação infantil foi definida como a primeira
etapa da educação básica; a inclusão da educação infantil no sistema educacional, impõe a
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discussão a respeito da questão da formação e profissionalização para o trabalho com crianças
de 0 a 6 anos de idade.

Em 1993, o documento Política de Educação Infantil do MEC já apontava diretrizes
para uma política de recursos humanos:

A concepção de educação infantil que integra as funções de cuidar e educar em
instituições educativas complementares à família, exige que o adulto que atua na área seja
reconhecido como um profissional. Isto implica que lhe sejam asseguradas condições de trabalho,
plano de carreira, salário e formação continuada condizentes com seu papel profissional. (MEC,
1993: 19).

Kishimoto (1992) também chama atenção para a importância do processo de
formação e profissionalismo que define como:

Reconhecimento público de uma demanda por um serviço
especializado que só pode ser feito por pessoal qualificado, munido
de habilidades que envolvem conhecimentos especializados que requer
metas para a busca de resultados e níveis de ‘performance’ a serem
atingidos. (p.75)

Assim, dentro desse processo de profissionalização, a formação ocupa um lugar
estratégico, ou seja, a formação é condição primordial para o processo de profissionalização.

No ano de 2006, realizamos uma pesquisa com o objetivo de identificar o perfil
sócio-econômico do profissional atuante na educação infantil na cidade de Corumbá/MS; nesse
item, apresentaremos e discutiremos os dados referentes à formação desse profissional.1

A respeito da formação profissional, 9 professores declararam ter apenas o
magistério, nível de ensino médio; a grande maioria (89%) dos educadores respondeu que possuem
nível superior.

Através desses dados, podemos afirmar que o nível de formação dos professores
de educação infantil da rede municipal de Corumbá é muito bom e corresponde às exigências
legais colocadas pela LDB 9394/96.

No entanto, podemos levantar algumas questões. Em primeiro lugar, destes que
possuem nível superior, 24 não são formados em pedagogia, ou seja, não têm a graduação que
os habilitaria para atuar na educação infantil.

Dos que possuem nível superior, 79% possuem pós-graduação em nível de
especialização, no entanto, apenas 22 se especializaram em educação infantil.

Assim, os dados apontam que a grande maioria (89%) tem curso superior completo
e desses um número significativo (79%) possui curso de pós-graduação, em nível de
especialização. Mesmo considerando que alguns profissionais não tenham curso na área da
pedagogia e que não tenham especialização em educação infantil, o fato de terem formação em
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nível superior é um dado que aponta para a melhoria das condições de atendimento às crianças.
No entanto, a questão da formação profissional é apenas um dos fatores para se

avaliar a qualidade de atendimento na educação infantil. Gostaria de considerar aqui, uma outra
variável que, no caso das crianças pequenas é fundamental, ou seja, o uso e o significado que os
professores dão para a ludicidade das crianças.

A PRESENÇA DO LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Nesse item, vou apresentar e discutir dados de uma outra pesquisa que procurou
identificar a disponibilidade e a qualidade dos brinquedos nas creches; perceber como as crianças
os utilizam, o que os brinquedos significam para elas e conhecer quais as maneiras que os
professores utilizam esses brinquedos no dia-a-dia da creche. Nesse sentido, o uso e o significado
dos brinquedos foi colocado como uma variável para a análise da qualidade do atendimento dado
às crianças.

A creche é um dos contextos de desenvolvimento da criança; além de prestar
cuidados físicos, ela cria condições para o seu desenvolvimento cognitivo, simbólico, social e
emocional. Portanto, é um local rico para o desenvolvimento da criança.

Diversos autores (Vygotsky, Piaget, Decroly, Montessori, Froebel) já demonstraram
e ressaltaram a importância que o ato de brincar tem para a criança e o seu desenvolvimento.

“As brincadeiras, além de atividades motoras, sensoriais ou
perceptivas, oferecem às crianças oportunidades de interações sociais,
numa aprendizagem de construção do ser social que adquire,
desenvolve e transforma noções e padrões sociais de comportamento,
de sanções, de compensações sociais e do próprio ser humano, já
que na representação de papéis, os conteúdos vividos pela criança
não são somente as personagens ou as pessoas em si, mas aquilo
que elas representam nas relações do cotidiano, criando um mundo
de possibilidades, mascarando-o e desmascarando-o”. (PRADO,1998,
p.115)

Segundo Kishimoto (2000), o brinquedo tem uma grande importância no
desenvolvimento, pois cria novas relações entre situações no pensamento e situações reais.

Assim, o brinquedo e a brincadeira são elementos essenciais para se avaliar a
qualidade do trabalho pedagógico realizado nas creches.

Pensando nisso, foi realizada uma pesquisa nas 8 creches do município de Corumbá
que partiu das seguintes questões: Qual a qualidade e a quantidades dos brinquedos oferecidos
às crianças? Qual o espaço utilizado e tempo disponível para as brincadeiras? Qual o grau de
autonomia das crianças nas brincadeiras? De quem é a iniciativa da brincadeira, das crianças ou
da professora? Os brinquedos estão ao alcance das crianças? Qual a relação da criança com o
brinquedo? Como é a interação entre as crianças nas brincadeiras? As brincadeiras são
espontâneas ou dirigidas?
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Enfim, a proposta da referida pesquisa foi perceber qual a concepção e a forma de
trabalhar do educador e a importância que ele dá para os brinquedos e brincadeiras.2

Os resultados dessa pesquisa serão discutidos a seguir.
Em todas as creches municipais de Corumbá-MS há brinquedos, o que reafirma a

necessidade da brincadeira como atividade essencial para as crianças. Em relação à qualidade
dos brinquedos, pode-se observar brinquedos sucateados, seminovos e novos; no entanto a maioria
estava em situação de sucata. Isso porque a qualidade dos brinquedos adquiridos pela secretaria
de educação é muito ruim (objetos de plástico, frágeis, que se quebram ou descolam com
facilidade). Os brinquedos novos eram aqueles que ainda estavam guardados.

Em relação à disponibilidade dos brinquedos, pode-se perceber que não estavam
disponíveis para que as crianças brincassem na hora que tivessem vontade: ficam guardados em
caixas na sala das crianças ou em outros locais como a sala da diretora, sala dos professores,
sala de aula desativada, brinquedoteca, corredores e depósitos. Ou seja, as crianças os utilizam
somente com a permissão da professora que determina a hora do começo e do fim das brincadeiras.

Assim, a ludicidade da criança é utilizada como um recurso pedagógico. É o que
Waksjop (1990) denominou de didatização do lúdico, ou seja, uma forma de submeter a vontade
e o gosto pela brincadeira que as crianças têm, a objetivos estabelecidos pelos adultos.  Os jogos
acontecem de forma direcionada pelos adultos que determinam o tempo, o espaço, o ritmo, as
regras, os objetos a serem utilizados; enfim é o adulto que define o começo, o meio e o fim da
brincadeira.

Algumas pesquisas atuais têm constatado que essa concepção está muito presente
nas atividades desenvolvidas com as crianças nas creches e pré-escolas.

Kishimoto (2000) realizou uma pesquisa a fim de identificar a disponibilidade de
brinquedos e materiais pedagógicos, seus usos e significações nas Escolas Municipais de
Educação Infantil de São Paulo (EMEIs), freqüentadas por crianças de 4 a 6 anos. A pesquisa
demonstrou que os materiais e brinquedos mais citados (50%) pertencem à categoria do jogo
educativo, destinados à aquisição de conteúdos e habilidades. Os brinquedos menos citados
foram aqueles que se referem ao jogo simbólico. A partir desses dados, a autora chama a atenção
para o fato de que:

“A função simbólica, a criatividade e a socialização das crianças são
pouco relevantes nas escolas pesquisadas, dada a pequena
participação de brinquedos e materiais simbólicos e jogos destinados
à socialização nas unidades escolares”.(p. 5)

As creches municipais de Corumbá-MS possuem, também, brinquedos
disponibilizados no espaço externo, tais como os parquinhos (sejam eles apropriados ou não
para as crianças brincarem, pois alguns estão na direção do sol, outros estão com o mato muito
alto); uma creche municipal possui uma casinha de boneca e outra possui uma piscina infantil.
Em algumas creches, as professoras levam as crianças para brincarem na varanda ou embaixo
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de uma árvore.
A partir das observações realizadas, pode-se afirmar que as creches dividem o dia

da criança em horários específicos para tudo que terão a fazer e para as brincadeiras isso não é
diferente; as creches disponibilizam horários para as brincadeiras, sejam dirigidas ou livres, tanto
na parte da manhã quanto à tarde.

No entanto, as crianças brincam o tempo todo (na hora da refeição, do banho, da
entrada, da saída) e não apenas no momento disponibilizado pelo professor; a criança não separa
esses momentos no seu dia, ela brinca até quando não tem objetos próprios para isso, ela cria,
imagina situações e faz disso a sua experiência. Ou seja, na creche o brincar é muito mais
importante para as crianças do que para os adultos.

Prado (1998) na sua dissertação de mestrado discute o espaço que o lúdico ocupa
no cotidiano de crianças bem pequenas e dos adultos numa creche pública da rede municipal de
Campinas (SP). A autora observou que os adultos tentavam através da organização do espaço e
do tempo da creche, organizar, controlar e cercear as brincadeiras das crianças, submetendo-as
a um controle do permitido e não permitido. No entanto, essas mesmas crianças, em atos de
transgressão, achavam espaços para as brincadeiras espontâneas, atividades livres e gratuitas.

Segundo a autora,

Brincando, nem sempre num ato permitido, as crianças pequenininhas
eram capazes de ir além do que estava colocado, estabelecido,
determinado, e assim, apreendiam o mundo e o significava,
arrebatavam-se e escapavam aos limites do corpo e da mente, eram
plenas, inteiras - brincavam pelo prazer de brincar como um fim em si
mesmo. Brincavam para nada. (PRADO, 1998: 90)

Outra questão a destacar é que os professores das creches pesquisadas não
interagem com as crianças nas brincadeiras que não sejam dirigidas e também não costumam
dar significados para os objetos como as crianças fazem. Por isso, poucas vezes, as crianças
procuram o professor ou o atendente para brincar.

Esse é um tema que tem estado presente na formação de profissionais para a
educação infantil: se a brincadeira é o eixo condutor das atividades nas creches, qual é o papel do
adulto na brincadeira infantil?

Segundo Brougère (1998), a dimensão lúdica é uma característica do ser humano.
No entanto, na sociedade moderna, cada vez mais, os adultos brincam menos: trabalho,
responsabilidades, stress e o conceito generalizado de que ‘gente grande não brinca’ tem impedido
os adultos de exercitarem a dimensão brincalhona de que nos fala Ghedini (1994).

“Todos nós devemos buscar esse objetivo: tomar posse novamente da
nossa dimensão brincalhona, tirando vantagens das possibilidades
que as próprias crianças oferecem aos adultos”.(p. 201)

Complementando a idéia, Faria (1999) afirma que:
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“Brincar com as crianças e permitir o tempo necessário para que elas
possam criar requer do adulto educador conhecimento teórico sobre o
brinquedo e o brincar e muita disciplina e paciência para observar,
sem interferir em determinadas atividades infantis, além da possibilidade
de (re) aprender a brincar, recuperando/construindo sua dimensão
brincalhona. (p. 213)

Portanto, fica claro que o papel do professor nas brincadeiras infantis é muito
importante, seja observando as crianças, seja propondo novas situações para o brincar, seja
introduzindo novos elementos (como brinquedos e espaços estruturados para o desenvolvimento
do brincar), seja participando nas brincadeiras, ou seja, mesmo brincando ativamente com as
crianças.

PARA NÃO CONCLUIR: A NECESSIDADE DE UMA NOVA PROPOSTA DE
FORMAÇÃO

Retomando o objetivo inicial desse artigo, podemos constatar, por um lado, que os
professores da rede pesquisada possuem na sua grande maioria formação universitária (graduação
e especialização), o que pode ser considerado um grande avanço, pois a formação inicial e
continuada do profissional de educação infantil é uma das bandeiras de luta pela melhoria do
atendimento.

No entanto, esses mesmos profissionais quando observados na sua prática
cotidiana não conseguem trabalhar a questão do brincar como uma categoria central na pedagogia
da infância. Primeiro, pela falta de brinquedos ou pelas condições precárias dos mesmos; segundo
porque, nas suas ações cotidianas, os professores não valorizam as brincadeiras espontâneas
das crianças, não interagem com as crianças na hora da brincadeira, enfim, não conseguem
fazer da brincadeira um ato pedagógico. Além disso, a prática pedagógica observada nos mostrou
que, nas creches pesquisadas, as atividades relacionadas aos cuidados do corpo como higiene,
alimentação, sono e outros ainda têm uma importância maior do que o momento do brincar.

Assim, partindo do princípio que o brincar é uma categoria central na pedagogia da
educação infantil; que deve ser o eixo condutor das atividades de cuidar e educar nas creches e
pré-escolas; que a brincadeira é um momento de interação criança-criança e criança-adulto; que
é muito rico em trocas e em produção de cultura; que é um momento privilegiado para as
professoras observarem as crianças (do que brincam, como, onde e quando brincam, o que
falam e fazem quando brincam, o que motiva uma brincadeira, a sua continuidade ou o seu fim);
enfim, partindo do princípio que a brincadeira assim entendida adquire uma intencionalidade
educativa, podemos afirmar que a questão da ludicidade deveria ser central na formação desses
professores.

No entanto, os cursos de formação não têm cumprido esse papel. Silva (2003) na
sua tese de doutorado analisou os cursos de pedagogia com habilitação para a educação infantil
e constatou que:
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se podemos considerar importante a presença do tema brincadeira
nas disciplinas dos cursos de pedagogia, podemos, também, concluir
que a concepção que fundamenta essas disciplinas é aquela que vê a
brincadeira como recurso didático a ser utilizado pelo professor para
conduzir as crianças nas atividades didáticas. Essa concepção é a
concepção presente na escola de ensino fundamental e pode estar
colaborando para a antecipação da escolaridade das crianças
pequenas, uma vez que o jogo e a brincadeira têm sido utilizados com
o objetivo de acelerar o desenvolvimento das crianças e prepará-las
para o futuro: preparar para a alfabetização, para aprender matemática,
para ter bom comportamento na escola, para ser organizada, enfim,
para ser incluída num sistema que exige rapidez, produtividade,
competitividade, consumo, homogeneidade, repetição, sujeição,
reprodução, submissão.

Assim, os cursos de formação, tanto inicial como continuado precisam ser
reformulados e a formação deve apontar para a construção de um novo projeto de educação
infantil;

Um projeto de educação infantil que, tendo como base, a pedagogia
da infância busca uma forma diferente e específica para o trabalho
com crianças pequenas, uma pedagogia que procure respeitar as
especificidades das crianças e da educação infantil, levando em
consideração: o tempo que as crianças permanecem nas instituições
de educação infantil; as atividades realizadas que envolvem os cuidados
com o corpo; a pouca idade das crianças, inclusive bebês; a
importância que o lúdico e as brincadeiras espontâneas têm nessa
faixa etária; a presença do imprevisto; as múltiplas e diversas
linguagens infantis; a importância da participação das famílias. (SILVA,
p. 180, 2003)

 Enfim, um curso que aponte para um profissional que precisa ser inventado e que
seja capaz de elaborar e executar uma proposta pedagógica que garanta a efetivação do direito à
infância e à brincadeira de todas as crianças brasileiras.
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1 A pesquisa foi feita na modalidade Iniciação científica pelo acadêmico de psicologia Luiz Ronaldo Santana, através de um
questionário com perguntas abertas e fechadas, entregue em 7 creches, 2 Centros de Educação infantil, 12 pré-escolas urbanas
e 5 pré-escolas rurais, atingindo um total de 150 funções docentes.
2 Essa pesquisa foi realizada em forma de Iniciação científica pelas alunas Christiane Montenegro de Araújo e Edith Fany Jobbins
abrangendo as oito creches existentes no município, com observações semanais em diferentes níveis e em diferentes momentos da
rotina das creches.
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INTRODUÇÃO

O estudo de como se processa a aprendizagem por meio da interação social é
uma linha de investigação na área educacional que tem nos oferecido um grande número de
pesquisas. A revisão da literatura na área revela ainda que este campo de pesquisa abrange
diferentes áreas do ensino e que as análises e interpretações da interação social no contexto
escolar são realizadas de acordo com diferentes vertentes da psicologia do desenvolvimento,
dentre elas, as que se originam principalmente dos estudos da Psicologia Genética de Jean Piaget
e as da análise sócio-histórica de Lev Vigotski.

Salvador (1997), numa análise do processo de interação advindo da teoria piagetiana,
salientou que a interação social, como extensão da teoria genética de Jean Piaget, tem como
preocupação central a hipótese do conflito cognitivo e o papel da cooperação no desenvolvimento
intelectual.

Sabe-se que, além dos conteúdos cognitivos construídos durante a escolaridade,
estão presentes, no contexto da sala de aula, conteúdos sócio-culturais e afetivos. Assim sendo,
nos últimos anos, outra concepção teórica que tem tido ampla aceitação no campo da psicologia
do desenvolvimento, bem como, grande repercussão na área educacional, são os estudos e
atualizações das teses de Vigotski sobre o papel da interação social no desenvolvimento dos
processos psicológicos superiores.

Para pesquisadores, que tomam como base as idéias de Vigotski, as funções
psicológicas superiores, que têm origem histórica e cultural, diferentemente dos processos
psicológicos elementares, que são de caráter biológico, são construídas na medida em que são
utilizadas nas relações com o objeto a conhecer e nas relações interpessoais que a criança
estabelece ao longo de seu desenvolvimento.

Transferindo esta idéia para a prática educativa, evidencia-se a importância da escola
na constituição dos processos psicológicos superiores, sua estreita conexão com o ensino
sistematizado e a qualidade da interação social estabelecida entre todos os participantes da
comunidade escolar. A prática educativa deve ser encarada como um processo dinâmico em que
estudantes e professores participam ativamente e interativamente, reconstruindo, negociando,
reorganizando e reestruturando significados.

Paralelo a isto, outra linha de pesquisa promissora em educação, a qual também

INTERAÇÃO SOCIAL E SOLUÇÃO DE
PROBLEMAS ARITMÉTICOS NAS SÉRIES

INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL1

COMÉRIO, Marta Santana;  BRITO, Márcia Regina Ferreira de (UNICAMP)
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se tornou objeto de um grande número de pesquisas principalmente no ensino da matemática
escolar foi a investigação sobre a solução de problemas.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (MEC/PCN, 1997) apontam a solução de
problemas como um eixo organizador do processo de ensino e aprendizagem da matemática.
Desta forma, sem dúvida, ensinar matemática por meio da solução de problemas é uma abordagem
consistente com os PCN, pois conceitos e habilidades são aprendidos no contexto da solução de
problemas (Onuchic & Allevato, 2004).

A nossa experiência como professora das séries iniciais do Ensino Fundamental,
bem como dados de pesquisas ¾ como as de Golbert (2002), Smole e Diniz (2001), Starepravo e
Moro (2005) e Vasconcelos (2003) ¾ apontaram também que é grande o número de alunos que
ao terminarem o 1o Ciclo do Ensino Fundamental (1a a 4 a série) não conseguem identificar em
uma situação de solução de problema a operação a ser utilizada, tornando-se conhecida a famosa
frase - “Professora, é para multiplicar ou dividir? É conta de mais ou de menos?”- indicando que
as regras e treinos utilizados nas escolas para ensinar o cálculo aritmético muitas vezes não
propiciam aos alunos momentos para reflexão sobre a sua utilização em determinado contexto de
solução de problema.

Compreender o processo envolvido na solução de problemas pelos alunos torna-
se, então, fundamental para pesquisadores e professores envolvidos com a matemática. De acordo
com Vergnaud (apud Guimarães, 2005), é necessário reconhecer a diversidade de estruturas de
problemas, analisar as operações envolvidas e as operações de pensamento necessárias para
resolver cada classe de problemas. Isto se deve ao fato de que em cada classe de problemas as
dificuldades variam e os procedimentos envolvidos também.

A TEORIA DOS CAMPOS CONCEITUAIS

Gérard Vergnaud (2005, 2003), é diretor de pesquisa do Centro Nacional de Pesquisa
Científica da França (CNRS) e coordenador da rede francesa de pesquisadores em didática dos
conhecimentos científicos. Dedicado aos estudos da formação de conceitos matemáticos
desenvolveu uma série de pesquisas de modo a oferecer aos professores um quadro teórico que
lhes permitam compreender como os estudantes aprendem conceitos matemáticos.

Um campo conceitual é definido por Vergnaud (1983, 1990, 1996) como um conjunto
de situações, cuja análise, tratamento e apropriação requerem o domínio de vários tipos de
conceitos, procedimentos e representações simbólicas que estão conectadas uns aos outros.

As estruturas aditivas e multiplicativas
Vergnaud (1996) considerou o campo das estruturas aditivas, formado por seis

categorias ou relações de base da adição e subtração; contendo algumas delas subcategorias.
- Categoria 1 – composição de duas medidas: duas medidas que se

compõem para dar
lugar a uma terceira medida. Neste caso, não ocorre aumento nem diminuição das
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quantidades envolvidas, apenas uma combinação entre elas, o problema é considerado estático.
Exemplo: Na classe da professora Ana há 29 alunos. Sei que 17 são meninas. Quantos são os
meninos?

- Categoria 2  –  uma  transformação  ligando  duas medidas: uma
transformação opera

sobre uma medida para dar lugar a uma terceira medida. Exemplo: Renato coleciona
figurinhas. Ele deu 5 para Pedro. Agora ele tem 12. Quantas figurinhas Renato tinha antes?

- Categoria 3  –  um  relacionamento  estático  ligando  duas medidas: uma
relação une

duas medidas. Compara duas quantidades distintas, em uma situação. Exemplo:
Márcia tem 12 bombons. Ela tem 4 a mais que Tiago . Quantos bombons Tiago tem?

- Categoria  4   –   composição  de  duas   transformações:   duas
transformações   se

compõem para dar lugar a uma transformação, ou seja, a partir de duas
transformações dadas (T1 e T2), determina-se uma terceira (T3) composição das anteriores.
Exemplo: Moisés tinha 12 Reais. Ganhou 7 de seu pai e depois gastou 5. Quanto ele tem agora?

- Categoria 5 – uma transformação ligando dois relacionamentos:  uma
transformação

opera sobre um estado relativo (uma relação) para dar lugar a um outro estado
relativo. Exemplo: Gabriela devia R$ 15,00 a Patrícia. Ela pagou R$7,00. Quanto ela ainda deve?

      Categoria 6 – composição de dois relacionamentos estáticos: assemelha-se à
categoria 1, diferenciando-se da mesma por envolver números relativos. Exemplo: Paulo devia 14
bolinhas a Gabriel, mas Gabriel agora está devendo 8 bolinhas a Paulo. Quantas bolinhas Paulo
ainda deve a Gabriel?

Vergnaud (1983, 1997) classifica como podemos problemas de estrutura
multiplicativa aqueles que comportam uma multiplicação ou uma divisão, ou ainda a combinação
de ambas.

A análise que Vergnaud fez dos problemas que envolvem a multiplicação e a divisão
mostra que os problemas de estrutura multiplicativa situam-se em geral no contexto de duas
grandes categorias: isomorfismo de medidas e produto de medidas. A outra grande categoria
considerada por Vergnaud, a proporção múltipla, é considerada uma categoria mais complexa e
se refere a problemas de proporcionalidade em que intervêm ao menos três magnitudes, sendo
estão problemas compostos, nos quais se torna necessário mais de uma operação para sua
solução.

Nos estudos apresentados pelo autor, o isomorfismo de medida é a primeira grande
forma de relação multiplicativa, sendo uma relação entre quatro quantidades; duas quantidades
são medidas de um certo tipo, enquanto o restante são medidas de outro tipo.

Exemplo: “Tenho 3 bandejas de iogurte. Há 6 potinhos de iogurte em cada bandeja.
Quantos iogurtes eu tenho?”.
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Por outro lado, os problemas multiplicativos do tipo produto de medidas envolvem
uma relação ternária entre três unidades, das quais uma é o produto das outras duas, tanto no
plano numérico quanto no plano dimensional.

Nunes, Campos, Magina e Bryant (2002) apontaram que, em geral, as situações
envolvendo produto de medidas consistentemente aparecem como significativamente mais difíceis
do que as outras situações multiplicativas. Como por exemplo:

“Júlia tem três camisetas (uma branca, uma xadrez e uma listrada) e dois shorts
(um preto e um branco) que ela usa para fazer caminhada. Se ela combinar, por exemplo, a
camiseta xadrez com o short branco, faz um conjunto. Se ela combinar a camiseta xadrez com o
short preto, faz outro conjunto diferente. Se ela combinar em cada dia uma das três camisetas
com um dos dois shorts, quantos conjuntos diferentes ela pode fazer.”

A situação mostra que os conjuntos são um produto da combinação de um short
com uma camiseta. Os autores chamaram a atenção para a estrutura do problema. “Observe-se
que esses problemas envolvem uma correspondência um-a-muitos, como os outros problemas
de multiplicação, mas essa correspondência está implícita, e deve ser construída pelo próprio
aluno” (Nunes et al., 2002, p.181).

Em relação à estrutura multiplicativa, em problemas de divisão, Vergnaud distingue
dois tipos de divisão: a por partição e a por cota.

Na divisão por partição desconhece-se o valor de cada parte e conhece-se o valor
total e o número de partes. Nesse caso, o valor de cada parte é encontrado dividindo-se o valor
total pelo número de partes. Segundo Moro (2005, p. 218), “na divisão por partição, da totalidade
(dividendo), descobrir a extensão da parte (quociente) conforme um escalar (o divisor), do que
resulta uma medida como a da totalidade inicial sobre o qual o escalar opera.”

Exemplo: Para fazer quatro bolos, são necessários vinte ovos. Se todos os bolos
têm a mesma receita, quantos ovos são necessários para fazer somente um bolo?

Por outro lado, na divisão por cotas desconhece-se o número de partes e conhece-
se o valor total e o valor de cada parte. Nesse caso, o número de partes é encontrado dividindo-se
o valor total pelo valor de cada parte.

Exemplo: Quantos bolos podem ser feitos com vinte ovos, se cada bolo leva cinco
ovos?

Torna-se importante salientar que, assim como as estruturas aditivas, as estruturas
multiplicativas envolvem um aprendizado em longo prazo, sendo necessário que os estudantes
experimentem uma grande quantidade de situações diferentes.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Tendo como premissa básica que a interação social não pode nunca ser considerada
como decorrência de um fator isolado, mas constitui-se entrelaçada a componentes afetivos,
cognitivos, culturais e sociais, com o olhar da perspectiva sócio-histórica da psicologia e os estudos



Formação de professores para a educação básica

IX CONGRESSO ESTADUAL PAULISTA SOBRE FORMAÇÃO DE EDUCADORES - 2007
UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - PRO-REITORIA DE GRADUAÇÃO

202

de Vergnaud sobre os campos conceituais das estruturas aditivas e multiplicativas, esta pesquisa
buscou responder a seguinte pergunta:

A interação social em díade, entre estudantes da 4.ª série do Ensino Fundamental,
influencia o desempenho e os procedimentos adotados na solução de problemas aritméticos?

O objetivo principal do estudo foi verificar se os estudantes submetidos à interação
em díade revelaram progresso na solução de problemas, assim como, examinar a qualidade da
interação e as ações dos estudantes frente à solução dos problemas.

 PARTICIPANTES
Participaram deste estudo vinte e sete alunos de uma 4a série municipal de Ensino

Fundamental de uma cidade localizada no interior do estado de São Paulo. A escolha da classe foi
realizada de forma conveniente com indicação da direção da escola e adesão da professora da
classe.

Procedimentos para coleta de dados
I) Pré-teste: instrumento de avaliação individual, aplicado dentro da sala de aula,

composto por 12 problemas aritméticos, tipo lápis e papel, na forma de teste múltipla escolha.
Salienta-se que a pontuação obtida pelos estudantes no Pré-teste também foi

considerada para a formação das diferentes díades submetidas às sessões de interação social.
II) Interação deliberada em díade
Os estudantes, agrupados em díades, participaram de quatro sessões de interação

social, uma vez por semana, durante quatro semanas consecutivas. Em cada sessão foram
apresentados seis problemas.  As sessões foram realizadas fora da sala de aula, em local indicado
pela direção da escola, onde participaram a díade e o pesquisador,

Como ferramenta auxiliar para a análise qualitativa dos dados, com consentimento
prévio dos pais, todas as sessões foram videografadas.

III) Pós-teste: assim como no Pré-teste, o instrumento foi composto por doze
problemas aritméticos de estrutura aditiva e multiplicativa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Por intermédio da análise quantitativa dos níveis de desempenho alcançados pelos
sujeitos no Pré-teste e Pós-teste (alto, médio e baixo), como demonstra a tabela 1, de maneira
geral, verificou-se uma mudança positiva no nível de desempenho dos participantes no Pós-teste,
após participarem das sessões de interação social em díade.

Tabela 1. Distribuição dos estudantes segundo os níveis de desempenho
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A Tabela 2 apresenta a evolução do desempenho dos sujeitos, após serem
submetidos às sessões de interação, relacionada ao tipo de formação da díade. Observa-se que
as díades assimétricas e simétricas tiveram um comportamento muito semelhante entre si quanto
ao número de sujeitos que progrediram conjuntamente e ao número de díades onde só um dos
elementos progrediu. Nota-se também que grande parte dos sujeitos, distribuídos nas diferentes
díades, assimétricas e simétricas, obteve progresso no desempenho.
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Tabela 2. Evolução do desempenho dos sujeitos para cada um dos diferentes tipos
de díades.

Em adição, uma análise da tabela aponta que não é possível encontrar um tipo de
díade que seja claramente responsável por progressos mais acentuados nos desempenhos dos
sujeitos. Esta constatação sugere que quando os alunos têm oportunidade de trabalhar em díade,
mesmo num número reduzido de sessões, é possível observar progressos significativos no
desempenho matemático, portanto, pode-se inferir que a interação social, independente do tipo
de formação da díade, contribuiu para o avanço no desempenho destes sujeitos.

Estes resultados corroboram com a idéia de que um sujeito pode tirar benefícios
de uma interação, quer se trate de díade simétrica, quer assimétrica, quanto ao nível inicial de
competência; como também apontaram as investigações de Carvalho (2001), César (1999), Sal-
vador (1997) e Pessoa (2002).
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Uma breve apresentação de fragmentos de interação entre os componentes de
uma das díades:

Fragmento 1: Díade assimétrica: Danilo (alto desempenho) e Beatriz (médio
desempenho).2 “Marieta comprou um fogão por R$ 320,00. Ela resolveu pagar o fogão em 8
prestações iguais. Qual será o valor de cada prestação?”.

Os integrantes fazem à leitura silenciosa do problema. Beatriz começa a solucionar
o problema fazendo uma multiplicação (320 x 8 = 2 560). Nota-se um correto cálculo numérico
realizado por Beatriz.

Danilo: Não é de vezes, é de dividir. ( Beatriz lê o problema novamente. Para um
momento, sua feição demonstra incerteza.)

Danilo: Se for de multiplicar o fogão vai ficar dois mil quinhentos e sessenta reais.
Nossa vida! Fica meio caro né? (Danilo pega o papel, faz a divisão e aponta o erro de Beatriz)

Danilo: Você errou aqui. Ele vai fazer as prestações em tantas vezes, mas nem por
isso você tem que multiplicar. Basicamente, você entendeu onde você errou?

Beatriz balança a cabeça afirmativamente, parece ter compreendido o problema.
Para finalizar, pega a folha e coloca a resposta: “Cada prestação custará R$ 40,00”.

Na solução deste problema, nota-se claramente a liderança de Danilo, o qual as-
sume a posição de tutor. Quando ele diz: “Ele vai fazer as prestação em tantas vezes, mas nem
por isso tem que multiplicar” percebe-se também seu esforço para compreender o que Beatriz
estaria pensando. Ao frisar a palavra vezes Danilo parece se lembrar de um problema de divisão,
para uma situação similar, em que se deseja saber o número de prestações, neste caso, a pergunta
seria: “Ela vai pagar o fogão em quantas vezes?”.

Danilo tenta explicar que a solução proposta por Beatriz levava a uma contradição
e estava inconsistente com a interpretação e resposta correta ao problema. Nota-se que, para
fazer isto, ele teve que inferir como Beatriz poderia ter compreendido o problema.

Fragmento 2. Díade assimétrica: Danilo (alto desempenho) e Beatriz (médio
desempenho). “A padaria “Esquina do Pão” faz diferentes tipos de bolos, pães, doces e bolos. Os
bolos podem ser de três tamanhos (pequeno, médio e grande) e os recheios podem ser de seis
tipos: morango, chocolate, abacaxi, coco, doce de leite e banana.Quantos tipos diferentes de bolo
a padaria pode fazer combinando sempre um dos tamanhos com um dos diferentes tipos de
recheio?”

Danilo: Você lembra? Já fizemos uma situação parecida. (Danilo se refere a um
problema similar apresentado na sessão anterior). Combinação quer dizer? Lembra?

Beatriz: Possibilidades.
Danilo: O que você acha que tem que fazer? Você pode fazer a árvore, eu não

gosto. (Danilo coloca no papel 3 x 6 = 18) Você concorda?
Beatriz: Eu acho mais fácil deixar com a árvore de possibilidade, é mais complicado.

(Logo abaixo Beatriz explica porque é mais complicado).
Danilo: Dá mais trabalho!
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Beatriz: É mais complicado. É três tipos de bolo e seis tipos de recheio, daí no total
vai dar dezoito. (Beatriz quer fazer a árvore de possibilidade, mas sabe que é mais trabalhoso do
que a proposta de Danilo).

Danilo: Vai ocupar muito espaço, são dezoito possibilidades. (A ênfase dada por
Danilo em suas falas demonstra que ele está tentando convencer Beatriz a fazer uma multiplicação).

Beatriz: Isso vai.
Danilo: É, demora.
Beatriz: É.
 Por fim, Beatriz desiste de fazer a árvore de possibilidades e acaba aceitando a

sugestão de Danilo.
O fragmento acima permite observar que a estratégia utilizada por Danilo permitiria

solucionar o problema para qualquer número de bolos e recheios e se trata de uma forma mais
elaborada de pensamento e também uma maneira mais econômica de solucionar o problema.
Este fato, a aparente simplicidade da multiplicação utilizada por Danilo, influenciou a aceitação
por sua companheira da díade.

Salienta-se que, a idéia de Danilo ser válida para qualquer número de bolos e recheio
traz embutido o pensamento multiplicativo para este tipo de problema, como se pode perceber
em uma de suas falas, em outra sessão de interação em situação de solução de problema deste
tipo: “Quando eu comecei na terceira série eu fazia assim: uma camisa com uma calça, a mesma
camisa com outra calça e assim sucessivamente. Aí depois eu percebi que multiplicando dava o
mesmo resultado de somando as possibilidades de camisas e calças”.

Na compreensão dos problemas, neste caso, de estrutura multiplicativa do tipo
produto de medidas, é evidente então, que a busca de estratégias mais econômicas para solucionar
o problema funcionou como um “incentivo” para descobrir novas generalizações e relações, bem
como, na conquista gradativa da construção conceitual da estrutura multiplicativa.

Nota-se que a maneira que Danilo escolheu para explicar o seu raciocínio possibilitou
a Beatriz um novo olhar para este tipo de problema. Este é um bom exemplo de como se podem
construir conhecimentos partindo de procedimentos diferentes, mas arranjando formas de
intersubjetividade comuns, ou seja, conseguindo conceber explicações para que o companheiro
entenda um determinado procedimento e que seja capaz de dar um significado pessoal as suas
construções.

No fragmento apresentado, como se pôde observar, se cada um dos elementos da
díade estivesse trabalhando individualmente teria conseguido solucionar o problema, entretanto,
perder-se-ia o enriquecimento pessoal que resultou da interação estabelecida.

Ainda, no caso desta díade, a interação entre os alunos ilustra também a força dos
argumentos de uma das crianças na tomada de consciência e mudança de postura do companheiro.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste estudo, as análises quantitativas e qualitativas permitiram visualizar que na
construção dos conceitos da aritmética elementar, como propôs Vergnaud (1996, 1997, 2003,
2005), estão presentes um conjunto de situações, cuja análise e apropriação requer o domínio de
um conjunto de invariantes (propriedades, relações, objetos) e um conjunto de representações
simbólicas (icônicas, pictográficas, numéricas, diagrama, linguagem natural), ou seja, há uma
grande variedade de situações envolvidas na formação de um conceito e uma ampla gama de
conceitos envolvidos na compreensão de uma situação de solução de problemas.

Ainda, como pontuou Brito (2006), é preciso considerar que a solução de problemas
é uma atividade cognitiva individual, entretanto é uma prática que pode ser enriquecida por meio
da interação, pois a mesma, ao proporcionar momentos de trocas de pontos-de-vista e momentos
para desenvolvimento da prática argumentativa, levam a reflexão e, consequentemente, a aquisição
e ampliação de conceitos.

Por fim, a luz da teoria de Vigotski, salienta-se que momentos de interação entre os
alunos, mediados pela ação do professor, no caso da aritmética, bem como noutros tópicos do
currículo de Matemática, podem ampliar e favorecer a formação dos conceitos científicos.

Em adição, neste processo de significação, pode-se dizer que a linguagem está
crucialmente envolvida. Na representação, porque o significante é ela própria. Na construção do
significado porque ao construí-lo, ao negociá-lo ou compartilhá-lo, a linguagem é essencial. No
conjunto de situações porque, principalmente em sala de aula, as situações precisam ser descritas
e essa descrição envolve a linguagem. (Moreira, 2003).

Em síntese, a interação social em díade, vivenciada pelos participantes deste estudo,
evidencia que um ambiente que privilegia a interação social, pode promover a aprendizagem dos
conceitos matemáticos pelos estudantes, ampliando assim, os limites do seu pensamento e o
desenvolvimento da autonomia moral e intelectual.

Finalmente, as discussões realizadas ao longo desta investigação, mais que tudo
visou instigar, especialmente os educadores, a terem um novo olhar frente às potencialidades da
interação social na construção dos conhecimentos matemáticos.
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1 Esta apresentação é parte da pesquisa realizada pela primeira autora da sua dissertação de mestrado em Educação, a ser
defendida no dia 2 de julho de 2007, no Programa de Pós-graduação em Educação na Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP), sob a orientação da segunda autora.
2 Para garantir que os estudantes não fossem identificados os nomes são fictícios, as palavras em negrito são as enfatizadas pelos
alunos por meio de entonação de voz diferenciada e os gestos ou expressões, assim como, outras informações são indicadas por
meio de parênteses.
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INTRODUÇÃO

 Souza (1996) considera que as disciplinas da universidade referem-se a um conjunto
de informações em constante evolução e não a um conjunto de preceitos ou verdades pré-
estabelecidas. O ensino superior deve estar associado à pesquisa constante ou torna-se
doutrinação. Toda disciplina, em um curso superior, ministrado por universidade pública, deve
atender alguns valores e atitudes fundamentais: cidadania e direitos humanos, ética científica,
ética profissional, participação e responsabilidade. Porém, na Universidade, hoje, existem fronteiras
bem definidas entre as disciplinas e estas fazem parte das relações de poder presentes na
sociedade.

O parecer CNE/CP nº 9, de 8 de maio de 2001, reconhece a importância da educação
para promoção do desenvolvimento sustentável e para superação das desigualdades sociais e
destaca dentre as inúmeras dificuldades para a melhoria da educação, “o preparo inadequado
dos professores cuja formação de modo geral, manteve predominantemente um formato tradicional,
que não contempla muitas das características consideradas, na atualidade, como inerentes à
atividade docente”. (p. 4)

Tendo em vista as necessidades educacionais do país, a revisão da formação de
professores para a educação básica é um desafio a ser encarado de imediato, de forma inovadora,
flexível e abrangente, para garantir efetivamente a consolidação do direito do aluno de aprender na
escola, entendendo-se que

“As questões a serem enfrentadas na formação são históricas. No
caso da formação nos cursos de licenciatura, em seus moldes
tradicionais, a ênfase está contida na formação nos conteúdos da
área, onde o bacharelado surge como a opção natural que possibilitaria,
como apêndice, também, o diploma de licenciado. Neste sentido, nos
cursos existentes, é a atuação do físico, do historiador, do biólogo,
por exemplo, que ganha importância, sendo que a atuação destes
como “licenciados” torna-se residual e é vista, dentro dos muros da
universidade, como “inferior”, em meio à complexidade dos conteúdos
da “área”, passando muito mais como atividade “vocacional” ou que
permitiria grande dose de improviso e autoformulação do “jeito de dar
aula” (BRASIL, 2001, p.16)

Daibem e Minguili (1996, p.17), analisando a forma vigente de organização curricu-

INTERDISCIPLINARIDADE E A EVOLUÇÃO COMO
EIXO INTEGRADOR DOS CONTEÚDOS DE BIOLOGIA:

A VISÃO DE DOCENTES E DISCENTES

FESTOZO, Marina Battistetti ; ALVES, Gilsara ; CAMPOS, Luciana M. Lunardi; ROCHA,
Guaracy Tadeu (Unesp/Bauru)
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lar, consideram que a ligação entre as disciplinas se dá pela “via administrativa e burocrática, que
estabelece pré-requisitos e é também controlada pelo Conselho de Curso”, levando a justaposição
das disciplinas e fragmentação do saber, em oposição à proposta de interdisciplinaridade.

 Segundo Souza (1996, p. 6) interdisciplinaridade significa que:

“diversas disciplinas, sem perda de sua identidade enquanto conjuntos
orgânicos de conhecimentos, contribuem para uma abordagem
conceitual consistente, abrangente e atualizada dos fenômenos
relativos a uma área específica de atuação.”

O processo de intercomunicação, indo em direção à rede interdisciplinar, requer
ainda ponderação, discussão, identificação do que é fundamental. Pressupõe que haja diálogo,
troca e confronto. Ao final, devem ser traçados objetivos comuns, conteúdos que tenham em vista
a totalidade concreta, procedimentos que se dirijam para uma prática social de transformação.

Se existe integração no campo conceitual, com mais razão deve existir uma
integração entre os objetivos. Portanto, ao aluno deve ser possibilitada a percepção de que as
sucessivas disciplinas desenvolvem o seu potencial na direção do perfil pretendido (eixos e núcleos
temáticos possibilitam ao aluno perceber com clareza o papel que cada disciplina desempenha
em sua formação).

Na década de 1990, o Ministério da Educação iniciou estudos para definir as diretrizes
curriculares dos cursos de Ciências Biológicas. Neste contexto, foram objeto de discussão: a
formação generalista, crítica e consistente do biólogo, a carga horária de formação básica, a
relação entre Licenciatura e Bacharelado, a relação entre ensino, pesquisa e extensão, o
oferecimento de disciplinas optativas e a estrutura fragmentada das disciplinas, entre outros
aspectos dos cursos. A justaposição de disciplinas, sobreposição de conteúdos e a divisão de
especialidades desconexas foram alvo de análise e a necessidade de propostas interdisciplinares
foi indicada (NÉBIAS,1996).

  Em 2002, o Conselho Nacional de Educação, através da Resolução Nº 7 de 11
Março de 2002 da CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, estabeleceu as Diretrizes Curriculares
para os cursos de Ciências Biológicas. Neste documento, quando da especificação dos conteúdos
curriculares, verifica-se que “Os conteúdos básicos deverão englobar conhecimentos biológicos
e das áreas das ciências exatas, da terra e humanas, tendo a Evolução como eixo integrador”
(destaque nosso).

Além disso, verifica-se que este entendimento é expresso não apenas em
documentos oficiais brasileiros que norteiam a formação do biólogo, mas também em documentos
que norteiam o ensino de Biologia no Ensino Médio.

A despeito da plena aceitação de que a Evolução é um conceito essencial para
compreensão de aspectos-chave dos seres vivos, e a despeito das diretrizes oficiais que indicam
a teoria da Evolução como eixo integrador dos conteúdos de Biologia, a incorporação deste enfoque
nos cursos de Biologia ainda encontra dificuldades, em razão da formação acadêmica do profes-
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sor e biólogo e também devido à resistência em convicções deles e de seus alunos de que a
Evolução afronta a religião e ameaça alguns valores tradicionais de nossa sociedade (CICILLINI,
1999; TIDON & LEWORTIN, 2004).

Portanto, sendo a Evolução tema integrador entre as abordagens biológicas, justifica-
se o desenvolvimento de investigações que identifiquem como o enfoque evolutivo permeia as
demais disciplinas do curso de Ciências Biológicas, como favorece a articulação entre as mesmas
e no que contribui para a formação inicial dos biólogos.

OBJETIVOS

Investigar a ocorrência de interdisciplinaridade, através do enfoque evolutivo (eixo
articulador), entre as disciplinas do Curso de Ciências Biológicas – modalidades licenciatura e
bacharelado do Instituto de Biociências da Universidade Estadual Paulista – UNESP, campus de
Botucatu.

METODOLOGIA

Esta investigação foi desenvolvida a partir de uma abordagem qualitativa de
pesquisa. Chizzotti (1998) diz que a abordagem qualitativa parte do pressuposto de que há uma
relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência entre o sujeito e o objeto,
um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. O conhecimento não
se limita a um rol de dados isolados, ligados por uma teoria explicativa. O sujeito, que é observador,
é também parte integrante do processo do conhecimento e interpreta os fenômenos, atribuindo-
lhes um significado. O objeto não é um dado inerente e neutro; está possuído de significados e
relações que sujeitos concretos criam em suas ações.

Desta forma, observador e observados tornam-se solidários e comprometidos e
conforme afirma Lévi-Strauss (citado por Minayo, 1996, p. 21) “Numa ciência, onde o observador
é da mesma natureza que o objeto, o observador, ele mesmo, é parte de sua observação”. No
entanto, é fundamental que a pesquisa qualitativa seja fundamentada em bases teórico-
metodológicas sólidas e que avance em direção a uma análise que extrapole as informações
fornecidas pelos atores sociais, visto que o pesquisador possui uma determinada visão de mundo,
crenças e valores e, basear-se somente em sua opinião e dedução, pode sacrificar os resultados
da pesquisa.

Outro aspecto a ser considerado é a relação entre qualitativo e quantitativo e, neste
sentido, Gurvitch (citado por Minayo, 1996) considera que a região mais visível dos fenômenos
sociais pode ser expressa matematicamente, através de equações, médias, gráficos e estatísticas
e que, de forma contrária, o universo de significações, motivos, aspirações, atitudes, crenças e
valores não pode ser numericamente expresso, devido à sua natureza “qualitativa”. Ele entende
que essas abordagens são interdependentes e estão sempre em interação, não podem, assim,
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serem pensadas de forma oposta. Neste trabalho, a abordagem “qualitativa” não se opõe à forma
“quantitativa”. A principal questão está em enfatizar a abordagem e não em opor-se ou mesmo ser
exclusiva.

Nesse sentido, para este trabalho, inicialmente foi realizado um levantamento
bibliográfico enfocando a formação inicial de biólogos e o conhecimento evolutivo como eixo
articulador nesse processo. Foram elaborados roteiros de questionário, estruturação de entrevistas
e roteiro para análise dos planos de ensino das disciplinas. Para a coleta de dados, a investigação
foi feita junto à docentes responsáveis por disciplinas do curso de Ciências Biológicas e discentes
do último ano, modalidades bacharelado e licenciatura, período integral e período noturno, de uma
universidade pública estadual de São Paulo. O curso em questão, oferecido pelo Instituto de
Biociências da Universidade Estadual Paulista-UNESP, campus de Botucatu, prevê, em seu Projeto
Pedagógico, que o biólogo formado nesta instituição “Deverá compreender a Evolução e seus
mecanismos como eixo integrador do conhecimento biológico” (grifo nosso).

Os dados foram obtidos junto a trinta docentes responsáveis pelas disciplinas
(considerando que alguns docentes ministram mais de uma disciplina), vinte discentes do período
integral, 25 discentes do período noturno e aos planos de ensino de 34 disciplinas (só foram
analisados os planos de ensino das disciplinas que responderam ao questionário enviado ao
docente responsável). A elaboração do questionário foi norteada por duas preocupações básicas:
que elas não soassem como “invasão” aos docentes quando questionados sobre a elaboração
do plano de ensino, metodologia e outras abordagens utilizadas nas disciplinas, e que questões
semelhantes fossem apresentadas aos docentes e discentes, de forma que os dados obtidos
pudessem estar relacionados. Posteriormente, após análise destes, selecionou-se alguns
professores (10) para a realização de entrevistas semi-estruturadas. Os critérios utilizados para
seleção foram: professores responsáveis pelas disciplinas mais citadas e coerentes com as
respostas dos alunos e também os professores responsáveis pelas disciplinas que apresentavam-
se contraditórias com as respostas discentes.

Os questionários e o roteiro para análise dos planos de ensino abordaram dois
temas: a) Articulação e contextualização de conteúdos e b) Evolução como eixo integrador dos
conteúdos de Biologia. Na análise dos planos de ensino buscava-se identificar indicações de
integração entre as disciplinas.

Durante o projeto, todos os docentes responsáveis por disciplinas no curso foram
informados do trabalho e receberam o questionário (com exceção de uma disciplina, em função
da impossibilidade de contato com a docente responsável). Algumas disciplinas (oito) não foram
consideradas na análise, pois não obtivemos retorno dos questionários.

O roteiro para as entrevistas com os professores abordou três pontos:
Interdisciplinaridade dentro da estrutura curricular do curso, Plano de ensino da disciplina e Ênfase
na abordagem do conteúdo da disciplina em função da formação profissional dos alunos
(licenciados e bacharéis). Após a elaboração dos roteiros e contatos iniciais, as entrevistas foram
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realizadas e registradas por meio de gravação em cassete.
A tarefa de análise de dados implicou na organização e compreensão de todo ma-

terial coletado, considerando-se as sugestões de Bogdan e Biklen (1994) e delimitação progressiva
do seu foco de estudo - o estudo deve possuir uma coleta de dados que se assemelhe a um funil.

Minayo (1996) faz referências ao emprego de categorias para o estabelecimento
de classificações. Nesse sentido, o trabalho com categorias significa agrupamento de idéias,
elementos ou expressões em torno de um conceito geral, que possa abranger tudo e pode ser
realizado antes do trabalho de campo, com o estabelecimento de categorias prévias, na fase de
coleta ou a partir da coleta de dados. Na presente investigação, os dados foram analisados a
partir das considerações de Bogdan e Biklen (1994) e Minayo (1996).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados obtidos junto aos docentes e discentes foram inicialmente analisados e
organizados de forma isolada e posteriormente reunidos em eixos temáticos, sendo que neste
artigo apresentaremos os eixos: a) Articulação e contextualização entre as disciplinas e b)
Abordagem evolutiva como eixo integrador.

ARTICULAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO ENTRE AS DISCIPLINAS

O primeiro eixo foi elaborado a partir das respostas às questões contidas no
questionário de docentes e alunos e da análise de planos de ensino. Essas questões visavam
investigar a relação entre conteúdos específicos das disciplinas e a presença da perspectiva de
contextualização, que possibilitaria a apresentação dos conteúdos como um todo biológico, num
contexto histórico e social.

A maior parte dos responsáveis pelas disciplinas (87,5%) respondeu planejar a
articulação de conteúdos entre disciplinas. Porém, quando da análise dos planos de ensino,
verificamos que apenas 19 disciplinas (54,28%) explicitam a integração entre seus objetivos. Dados
coletados por meio das entrevistas com os docentes auxiliaram na compreensão sobre a
elaboração do plano de ensino. Contudo, foi observado nas respostas que o Plano de Ensino é
um documento que existe por exigência dos órgãos responsáveis. Não existe discussão coletiva
no momento de sua elaboração, o que prejudica, ainda na elaboração, a integração das disciplinas.
O Plano de Ensino deveria ser instrumento usado pelos professores para auxiliá-los em sua
forma de trabalhar, ajudando-os quanto à forma adequada para integrar as disciplinas. Mas, segundo
os professores, isso não ocorre.

Em outra questão, buscava-se identificar a abordagem interdisciplinar na prática
do professor, diferentemente da primeira pergunta que questionava sobre o planejamento dessa
prática. Verificou-se que a maior parte dos professores (80%) afirma fazer integração. Porém a
percepção de integração dos discentes foi oposta a dos professores: 65% dos alunos do período



Formação de professores para a educação básica

IX CONGRESSO ESTADUAL PAULISTA SOBRE FORMAÇÃO DE EDUCADORES - 2007
UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - PRO-REITORIA DE GRADUAÇÃO

215

integral e 70% dos alunos do período noturno indicou que as disciplinas, em geral, não destacam
uma visão integradora (nota-se que apenas oito disciplinas foram indicadas como exemplos que
promovem a  articulação).

Uma questão de múltipla escolha, para docentes e discentes, investigou como
eram apresentados os conceitos e teorias da disciplina. De uma forma geral, mais uma vez,
podemos observar tendências opostas nas respostas de professores e alunos. A maioria dos
professores diz que suas disciplinas são apresentadas no contexto do conteúdo da própria disciplina.
A segunda categoria de resposta mais indicada é aquela que engloba as disciplinas que abraçam
diferentes perspectivas, fazendo integração dentro do contexto do conteúdo da Disciplina, articulado
à outras Disciplinas, na perspectiva Histórica e inserido em contexto Social. De qualquer forma,
ambas as categorias indicam integração entre conteúdos e/ ou disciplinas. Porém na visão da
maior parte dos alunos do período integral (90%), os conteúdos das disciplinas são apresentados
de forma acabada, final, sem qualquer contextualização. Para 72% dos alunos do período do
noturno não houve integração em suas disciplinas. Relatam também que problemas não são
usados como método de ensino e que não existe apresentação de situações interdisciplinares.

Ainda, questionando-se os alunos sobre a problematização e interdisciplinaridade
na apresentação dos conhecimentos das disciplinas, verificou-se que a maioria respondeu
negativamente à questão (no entanto uma disciplina em particular foi indicada por grande parte
dos alunos como promotora de interdisciplinaridade).

Nas entrevistas com os docentes, este tema foi investigado por meio de questões
que abordavam: significado de integração para o docente; realização de trabalhos dentro de suas
disciplinas; responsabilidade pela integração; percepção de integração nas disciplinas quando
ainda eram discentes; e enfoque interdisciplinar na avaliação.

Para a questão o que é integração, foi observado que o significado de integração de
disciplinas para alguns dos professores está no fato das diferentes disciplinas se completarem
em um mesmo tópico a ser ensinado, sendo que este tópico deve ser trabalhado de forma a
objetivar o enfoque necessário a cada disciplina.

A visão dos professores quanto ao responsável pela integração interdisciplinar sugere
que tanto o professor quanto o aluno podem trabalhar visando à integração de disciplinas. Porém,
quando lhes foi perguntado sobre a percepção dessa integração quando eles próprios ainda eram
alunos, somente um deles afirmou ter percebido integração durante seu curso de graduação.

A partir da análise dos dados referentes ao tema “Contextualização e Integração
entre conteúdos”, pode-se constatar que as respostas dos questionários às questões aplicadas
aos professores indicam que os docentes consideram que a maioria das disciplinas integram e
contextualizam os conteúdos. De forma contrária, os alunos indicam que a maioria das disciplinas
não trabalham integrando e contextualizando conteúdos. Nas analises das respostas dos
professores durante as entrevistas, foi observada a reafirmação destes quanto ao fato de
considerarem que realizam ou tentam realizar a integração e a contextualização. Contudo, na
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análise do plano de ensino destas disciplinas verifica-se que não são muitas as que explicitam no
planejamento a proposta de integração, como os professores relatam.

Esses dados remetem-nos às considerações de Zabala (2002) sobre as decisões
na prática educativa, em especial decisões sobre a seleção e organização de conteúdos. Segundo
este autor, as decisões educacionais são sempre resultados conscientes ou inconscientes do
papel que cada indivíduo atribui ao sistema educativo, relacionada à concepção que se tem de
homem e, conseqüentemente, ao tipo de sociedade que se aspira. Neste contexto, não é possível
tratar a integração / articulação como uma proposta a ser cumprida. Ela deve ser construída, a
partir da compreensão da função social da educação e do paradigma epistemológico.

Considera-se que a educação tem por função formar os indivíduos para que possam
compreender criticamente a realidade e, desta forma, interferir nela. Nesta perspectiva, as disciplinas
não são finalidades, mas meios e processos para o entendimento da realidade. Esta realidade,
segundo Vasconcellos (1995) relaciona-se aos próprios alunos, suas necessidades, interesses,
conhecimentos, experiências anteriores, desenvolvimento, sua escola e a sociedade na qual está
inserido.

Além disso, é importante considerar que o conhecimento na universidade está
caracterizado por “um caráter privilegiado e, sobretudo, controlado pelos mecanismos de sua
produção e saber” (Cunha, 1998, p. 20). Estas reflexões são muito importantes para o entendimento
do processo de distribuição/ produção que ocorre no ensino superior. Assim, não se pode considerar
a seleção, a organização e a apresentação de conteúdos (forma de ensinar) como neutras, pois
a maneira de ensiná-los e também a importância que se atribui a eles, expressa modelos e imagens
do tipo de pessoa que se quer desenvolver e sociedade à que se anseia.

Mas Zabala (2002) alerta para o fato de que, muitas vezes, o professor não tem
consciência sobre a relação existente entre a seleção e organização do conteúdo, a maneira de
ensinar e os ideais de pessoa e sociedade, ou seja, não tem consciência das finalidades da
educação. Sendo assim, deve-se fazer um exame ponderado de como organizar os conteúdos,
já que eles estão condicionados pela tradição e pressão de diferentes classes sociais e mediados
pela estrutura disciplinar. A forma como lidamos com a realidade está, deste modo determinado
pela divisão do saber. Segundo o autor:

“Todos os nossos referenciais culturais ou epistemológicos estão
mediados por uma estruturação do saber fragmentado em múltiplas
disciplinas. Essa maneira de ver e interpretar o mundo é o resultado e
a conseqüência de uma formação que aceitou a compartimentação
do saber em cadeiras ou matérias como a única forma de apresentar
e organizar o currículo escolar” (p. 49)

Para rever esta divisão do saber, deve-se assumir com profundidade o papel do
ensino e definir a melhor maneira de apresentação dos conteúdos, favorecendo o processo de
ensino aprendizagem, seguindo as finalidades de ensino e, principalmente, formando um indivíduo
que possa compreender e transformar a realidade.
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As disciplinas dentro da universidade são um “recorte do conhecimento mais amplo
de determinada área”. Este recorte deve possibilitar que se vá mais a fundo no estudo, o que é
imprescindível, porém insuficiente para formar um indivíduo completo. (Pires, 1996). Deve-se,
portanto, atingir uma etapa superior: quebrar a rigidez e o isolamento em que se encontram as
disciplinas e abrir espaço para a interdisciplinaridade. Esta interdisciplinaridade deve ir além da
troca de informações sobre objetivos, procedimentos, conteúdos e compatibilização de bibliografia
entre os pesquisadores e professores, deve-se, portanto, possibilitar maior integração entre
“caminhos epistemológicos” do ensino, pesquisa e extensão na universidade. Desta forma,
segundo Bicudo (1995, citado por Daibem e Minguili, 1996, p. 18)

“Na universidade, especificamente nos cursos de graduação, é necessário que
professores e alunos caminhem na direção da clareza do curso onde lecionam e estudam, vendo-
o como um todo dinâmico, cujo fio articulador é a idéia do profissional a ser formado.”

Considerando o exposto, é importante ressaltar alguns dados coletados nas
entrevistas referentes às opiniões dos docentes em relação ao papel do professor na formação
do bacharel e do licenciado em Ciências Biológicas, e levou-se em consideração as opiniões
manifestas sobre os conteúdos e as avaliações que devem ser aplicados para cada tipo de
profissional.

As respostas sugeriram que, apesar do fato da Universidade disponibilizar aos
alunos dois tipos de formação profissional, as disciplinas que formam o currículo do curso não
trabalham com esta perspectiva. Nas respostas é possível observar que os docentes sabem da
importância que suas disciplinas desempenham na formação do profissional e também da
relevância da discussão sobre os dois tipos de profissionais a serem formados, no entanto, atribuem
a sua não efetividade aos fatores de desunião entre os professores e a grade curricular.

Para o professor que atua na área das disciplinas pedagógicas, não são os
conteúdos ou número de créditos que devem ser diferentes para cada tipo de profissional, e sim
uma diferença na forma com que as aulas são trabalhadas.

Deve ser considerado importante na formação difereciada dos profissionais
Bacharéis e Licenciados o papel da Instituição e o auto-comprometimento de cada aluno, mas o
papel principal é o do docente, pois cabe a ele suprir algumas inseguranças e questionamentos
que os alunos se fazem, as vezes até mesmo por imaturidade.

Desta forma, o papel do docente na formação dos profissionais é de extrema
importância, já que estes são os responsáveis diretos pela formação de um profissional competente
(Cunha 2005). A atividade docente compreende as interdeterminações entre formas e conteúdos,
além de compreender os processos de produção da identidade dos alunos e do saber das suas
experiências (PIMENTA, 2005).
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ABORDAGEM EVOLUTIVA COMO EIXO INTEGRADOR

Segundo Futuyma (2002), a palavra teoria usada em “Teoria da Evolução” é usada
como em todas as ciências. Não é uma especulação ou mesmo hipótese que não tenha
fundamento. Assim, como outras pesquisas científicas, foi comprovada através de experimentações
e observações:

“(...) foi elaborada a partir de provas, testada e refinada e esclarece
literalmente milhares de observações feitas ao longo da totalidade da
Ciência Biológica e da Paleontologia.” (Futuyma, 2002, p. 42).

Desta forma, como qualquer outra teoria em ciência, é atualmente a melhor
explicação dos fatos observados e vem sendo aperfeiçoada de acordo com novos conhecimentos.

A teoria da Evolução pressupõe uma abordagem histórica dos seres vivos e a partir
deste princípio, podemos explicar a diversidade dos organismos, semelhanças, diferenças,
adaptações e interações entre os seres. Além disso, a partir deste mesmo princípio, pode-se
compreender o tempo geológico e principais eventos da história do planeta. Assim, a evolução
deve ser abordada sob esta perspectiva, a fim de fazer com que o aluno construa uma visão da
ciência em constante modificação.

Para algumas pessoas, a Teoria da Evolução mostra-se controversa pois parece
incompatível com as religiões, especialmente quanto à natureza e origem dos homens. Os
antievolucionistas dizem que a Evolução excluiu da sociedade fundamentos de moralidade e ética
e que prega uma visão materialista do mundo, justificando a lei do mais forte. Porém,

“A maioria dos biólogos que estudam a Evolução concorda que as
questões referentes à crença espiritual não podem ser decididas pela
Ciência, que, pela sua natureza, é limitada a determinar causas naturais
observáveis, não pode pronunciar-se a respeito de assuntos
sobrenaturais e não pode dar respostas a perguntas filosóficas ou
éticas fundamentais.” (Futuyma, 2002, p. 42)

Assim, muito embora os cursos licenciatura em Ciências Biológicas formem
profissionais para a atuação em Biologia no ensino médio, muitos destes têm dificuldade em
abordar o assunto “Evolução” ou em compreendê-lo como eixo integrador dos conteúdos de Biologia.

Deste modo, o segundo bloco temático deste trabalho foi organizado por respostas
às questões que investigaram, junto aos docentes e junto aos discentes do Curso de Ciências
Biológicas, a presença da Evolução como eixo integrador.

Assim, questionou-se aos professores e alunos se estava contemplada nas
disciplinas a perspectiva de que “a unidade, a diversidade e as características adaptativas eram
conseqüência da historia evolutiva”.

Após análise das respostas, pode-se perceber que a maioria docente afirmou
trabalhar sob esta perspectiva.  Duas disciplinas negaram o fato de trabalharem sob esta
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perspectiva. Já a maior parte das respostas discentes indicou que somente algumas e/ou poucas
disciplinas contemplam a perspectiva evolutiva.

Comparando-se os dados obtidos junto aos docentes e os obtidos junto aos alunos,
verifica-se que enquanto 24 das 34 disciplinas afirmam que contemplam a perspectiva de que a
unidade, a diversidade e as características adaptativas dos organismos são conseqüências da
sua história evolutiva, apenas 10 disciplinas são citadas pelos alunos e, ainda assim, por uma
minoria de alunos.

Aos docentes, foi questionado se “Ao longo de suas aulas e desenvolvimento do
conteúdo programático, são apresentados problemas e/ou situações que são trabalhados em um
contexto interdisciplinar e sob a perspectiva evolutiva?”. As respostas positivas, presentes em
maior número, são bastante variadas. Também foram observadas diferenças qualitativas relevantes
nas respostas que contenham as duas abordagens: trabalhar com a perspectiva interdisciplinar e
evolutiva.

Também perguntou-se se “O (a) Professor(a) já se deparou, no decorrer de suas
aulas, com situações nas quais a abordagem evolutiva entrou em conflito com convicções suas
e/ ou de seus alunos? Como isso aconteceu e como a situação foi discutida?”. Verificou-se que,
em sua maioria, os professores responderam negativamente a esta questão, afirmando que nunca
se deparam com situação semelhante. Porém, seis disciplinas afirmaram já terem enfrentado
este tipo de situação, relatando-as.

Quando se comparam os dados “disciplinas que afirmam trabalhar com a
perspectiva evolutiva” e “disciplinas nas quais a abordagem evolutiva conflitou com convicções
pessoais”, verifica-se quem em apenas duas disciplinas há relação positiva entre as duas questões.

CONCLUSÃO

A documentação interna do curso ao qual os docentes e discentes participantes
estão vinculados especifica que o biólogo deve ter formação voltada para atuar multi e
interdisciplinariamente, e que a Evolução é o eixo integrador dos conteúdos. Os professores, em
questionário e entrevista, afirmam que este enfoque está presente em suas disciplinas e no curso
como um todo. Porém, não é essa a visão que têm os alunos.

Pode-se entender esta como uma oportunidade ímpar para reflexões e construção
de novas realidades!
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Apresentamos este relato de experiência na expectativa de socializar informações
e aprendizagens, mas também buscamos aprofundar o debate sobre os pressupostos teórico-
metodológicos da formação continuada de professores nos tempos atuais.

O relato está organizado em três partes: na primeira, situamos a experiência, o
projeto e seus objetivos; na segunda parte, pretendemos apresentar o seu desenvolvimento e
reflexões que se deram durante o processo, especialmente sobre a idéia da experiência de
formação que toma como eixo a análise crítica da prática pedagógica.; na terceira parte,
pretendemos discutir e aprofundar o debate das turmas cujos focos de formação foram
“alfabetização e letramento” e “educação matemática”, retomando os objetivos iniciais.

UM PROJETO QUE PRETENDE ARTICULAR PRÁTICA PEDAGÓGICA E
FORMAÇÃO TEÓRICA

Uma proposição da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte, com o
apoio do FNDE, e a Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, levou à
elaboração do projeto LASEB – Latu Sensu em Educação Básica -, especialização como formação
continuada para professores do Ensino Fundamental, Médio e Educação de Jovens e Adultos. Um
curso de 450 horas, desenvolvido em um ano, sem custos para os alunos-professores,
paralelamente à ação docente na escola, dirigido essencialmente para professores regentes e
coordenadores pedagógicos.

O objetivo principal doLASEB pode ser assim resumido: “aprofundar estudos e
análises sobre a prática escolar” e foi projetado para 160 alunos-professores, organizados em
torno de temáticas específicas que promoveram a organização curricular, definidas como áreas
de concentração: Alfabetização e Letramento, Educação Matemática, História da África e Cultura
Afro-brasileira e Juventude e Escola. Cada área reuniu 40 alunos nas primeiras turmas que
iniciaram em maio de 2006 e concluíram em junho/2007.

A partir da organização nas áreas de concentração, o curso pretendia aprofundar
estudos nos campos disciplinares próprios, conhecimentos esses articulados às demandas de
ensino das práticas de sala de aula. Além disso, pretendia construir espaços de integração entre
os quatro grupos de professores, que realizaram estudos, seminários e oficinas em comum,
sempre buscando respaldo na teoria e nos relatos de experiências para melhor compreender a
realidade da educação pública.

LATO SENSU EM DOCÊNCIA
NA EDUCAÇÃO BÁSICA – LASEB/UFMG

ZAIDAN, Samira;GOMES,Maria de Fátima Cardoso (UFMG)
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Um dos pontos mais debatidos na elaboração do projeto foi o de critério de escolha
dos alunos-professores. A realização de prova de seleção, como normalmente se faz para os
cursos de especialização, foi logo descartada pela equipe da FaE, pois não teria sentido se os
alunos-professores desejados para fazer o curso eram exatamente aqueles que mostrassem
mais dificuldades em suas práticas, além, obviamente, de quererem fazê-lo. Optamos, então,
pela realização de inscrições sob certos critérios e de sorteio do número de alunos dentro do
número de vagas. Os critérios escolhidos, ao final, foram: professores de escolas consideradas
de vulnerabilidade social e, dentre eles, 10% portadores de deficiência, 40% de auto-declarantes
como negros e 50% situados numa categoria denominada “outros”; em seguida, abriria-se para
todas as demais escolas, seguindo as mesmas porcentagens. Na inscrição, os professores
candidatos apresentaram documentos e um “memorial” de relato e análise de sua experiência
profissional, este último proposto para ser ponto de partida e referência para o desenvolvimento
do curso.

O LASEB apresentava ainda, no seu processo curricular e organização, os seguintes
eixos metodológicos:

- formar o professor como um educador comprometido com o
desenvolvimento humano e com as questões políticas e sociais;

- oferecer sólida base teórica de conhecimentos específicos e pedagógicos,
de modo que o profissional também consiga organizá-los adequadamente e apresentá-los nos
diversos contextos de ensino visando a melhor aprendizagem do aluno, sem perder a linguagem
científica;

- reconhecer a riqueza e a diversidade cultural de nossa sociedade e, ainda,
que os seus alunos fazem parte dela;

- adquirir competências para trabalhar em grupos, escutar e dialogar com os
alunos e com os pares, bem como com toda a comunidade educacional;

- adquirir competência para articular projetos, sendo capaz de evidenciar as
contribuições de sua área e o conhecimento no contexto.

No âmbito da Faculdade de Educação, o projeto do curso se baseou no acúmulo
conceitual e metodológico de núcleos e grupos de pesquisa e em projetos de ensino e extensão,
anteriormente já desenvolvidos, assim envolvendo professores de todos os departamentos.

A compreensão da transformação vivida pela educação básica no Brasil nas últimas
décadas também foi um forte componente para a organização e desenvolvimento deste curso,
engajada que se encontra a própria Faculdade em estudos e na sua discussão. Particularmente
na Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte, implantou-se no início dos anos noventa o
Programa Escola Plural, significando esse uma proposta de grande reformulação dos tempos e
espaços escolares, sob o princípio da educação para todos, na organização em ciclos e no trabalho
coletivo dos profissionais. Alimentou esta proposta, portanto, já uma longa trajetória de parcerias
de trabalhos entre a FaE e a SMED, desaguando no LASEB um certo acúmulo teórico que se
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pensa poder ser socializado e discutido com os docentes.
Acreditamos que esse projeto se situa no “modelo construtivo” (NOVOA, 1992), na

medida em que se coloca na perspectiva de interação e reflexão, articulando teoria e prática,
formandos e formadores num processo de colaboração e de produção a partir da ação e reflexão.
Também o plano curricular que o sustenta propôs-se a articular momentos de estudos, debates,
desenvolvimento de atividades, vivências, elaborações com um caráter mais formal, sempre em
relação à prática na sala de aula e os seus desafios atuais.

Assim sendo, a importância da oferta deste curso se fazia tanto pela necessidade
de melhor formação e qualificação docente, quanto pela possibilidade de sistematizar experiências
dos docentes em articulação com pesquisas. Foi ainda entendida como uma oportunidade de
desenvolvimento de experiência de cursos desta natureza na própria Faculdade, com vistas à
produção de conhecimentos e consolidação de uma política de oferta no contexto de uma instituição
que se pretende democrática e com forte sentido público e de justiça social.1

UM DESENVOLVIMENTO COLETIVO, DESAFIANTE E INSTRUTIVO

O LASEB desenvolveu-se de maio/2006 a junho/2007 com quatro turmas e 157
alunos-professores do ensino fundamental e médio (houve uma evasão de 3 alunos), maioria de
mulheres, auto-definidos como pardos e negros e numa faixa de idade de 30 a 50 anos2.

Aulas ou oficinas aos sábados durante todo o dia e algumas noites de sexta-feira
com seminários coletivos, as quatro turmas tiveram um desenvolvimento considerado bastante
positivo durante todo o Curso. Os alunos-professores que, como se vê pelo perfil geral são mais
velhos e fizeram seus cursos de graduação já há mais tempo, mostraram-se muito orgulhosos
de estudar na UFMG, colocando no curso um ritmo de empolgação, alegria e dedicação.

O desenvolvimento das disciplinas específicas por turma e por tema (Alfabetização
e Letramento, Educação Matemática, Estudos sobre a África e Juventude) ocorreu entremeado
por três disciplinas mais gerais (educação, sociedade e cultura; pesquisa e intervenção na escola;
currículo, teoria, política e prática), oficinas (biblioteca, informática, teatro, produção de textos,
etc) e a ACPP – análise crítica da prática pedagógica, que pretendia ser uma momento de articulação
de todo o curso.

O grande desafio da organização do LASEB foi a ACPP, com uma coordenação
geral e seis professores (cada professor assumiu vinte alunos-professores, portanto, dois
professores e dois grupos por cada turma), significando momentos especiais distribuídos ao
longo do ano e entre as disciplinas, para melhor articulação da teoria e prática, de análise dos
desafios da prática e discussão de possibilidades de ações, embasadas teoricamente. A proposta
de análise da prática indicava no plano do LASEB a construção e o desenvolvimento de “projeto
de ensino”, levando a que cada estudante formulasse questões e sobre ela elaborasse um projeto
de intervenção na escola ou sala de aula. A compreensão inicial de que esse projeto deveria ser
construído, desenvolvido e analisado ao longo do Curso foi muito tensa, expressando os alunos-
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professores enormes dificuldades relacionadas com o tempo existente. Contudo, no decorrer do
Curso, em conjunto com os alunos-professores, a Coordenação repensou a proposta inicial,
buscando nos projetos de ensino elaborações mais amplas e com metodologia científica, porém,
finalizando com análises parciais, deixando com os alunos-docentes e nas escolas, ao final do
curso, inúmeras propostas de ações ainda em desenvolvimento.

Com as avaliações e auto-avaliações dos alunos-professores e dos coordenadores
foi possível observar algumas transformações, atendendo os objetivos inicialmente propostos no
projeto do LASEB:

- Postura pessoal – receptividade, simpatia, capacidade de dialogar, melhor
compreensão do seu papel docente nos processos pedagógicos, entusiasmo, flexibilidade diante
do trabalho e da sala de aula; ampliação da auto-estima;

- Escolhas pedagógicas mais embasadas em conteúdos disciplinares e
conceitos essenciais das áreas de conhecimento, assim como também nos procedimentos diante
das dificuldades de aprendizagens e nas avaliações dos alunos; mais segurança diante de maior
domínio dos conhecimentos das áreas;

- Postura mais clara e embasada diante da pesquisa e da perspectiva da
pesquisa sobre a prática escolar; de melhor entendimento do conhecimento acadêmico e do
conhecimento escolar e na busca por novas fontes de informação para melhor ancorar sua ação
docente.

TURMA 1 - ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

Esse tema de estudo foi uma demanda da Secretaria Municipal de Educação por
ser, hoje, ainda um dos maiores problemas enfrentados nessa Rede de Ensino – o ensino e
aprendizagem da leitura e da escrita.

Para realizar a formação dos professores nessa área, utilizamos dos Cadernos da
Coleção Alfabetização e Letramento produzidos pelo Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita –
CEALE – órgão complementar da Faculdade de Educação da UFMG, que vem realizando um
importante trabalho de formação continuada, juntamente com o Ministério da Educação – MEC –
no Brasil. O objetivo dessa formação teórica não se distancia da prática de sala de aula, mas
busca primordialmente articular a teoria com suas possibilidades práticas, explorando situações
escolares que poderiam ser compreendidas e/ou alteradas em função da reflexão teórica, além
de propor e discutir atividades e exercícios (Coleção Alfabetização e Letramento, caderno 1, 2005).

Nossos objetivos centraram-se em possibilitar aos alunos-professores compreender
e distinguir os conceitos de alfabetização e letramento e as relações entre estes conceitos.
Identificar os principais fundamentos teóricos que sustentam os dois conceitos e as conseqüências
desses no processo de ensino-aprendizagem da língua escrita (Soares e Batista, 2005). Juntamente
com o aprofundamento desses conceitos revelou-se de grande importância relacionar ensino e
aprendizagem da linguagem escrita refletindo sobre as concepções de linguagem, desenvolvimento,
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ensino-aprendizagem da língua escrita, cultura e sala de aula (Gomes e Monteiro, 2005).
Além daqueles conteúdos consideramos de fundamental importância na formação

dos professores compreender, distinguir e refletir criticamente sobre as concepções de língua,
linguagem, texto e interação (Val e Vieira, 2005). Entender como lemos e compreendemos os
textos escritos (Cafieiro, 2005). Assim como refletir sobre o processo de apropriação da língua
escrita, os conceitos de linguagem e de produção textual ( Vieira e Val, 2005). E também as
relações que se estabelecem entre os aspectos ortográficos do português e o sistema fonológico
do português (Oliveira, 2005). De outro lado, faz-se necessário compreender as posições atuais
sobre métodos, metodologias e didáticas da alfabetização. Situar o lugar dos métodos no conjunto
das transformações do campo da alfabetização e compreender algumas de suas especificidades
Também se faz necessário localizar em práticas alfabetizadoras, pressupostos metodológicos
dos diversos métodos e processos de alfabetização (Frade, 2005).  .E como síntese desse
processo de formação possibilitamos a reflexão sobre a organização do processo de alfabetização
dos pontos de vista da sala de aula e da escola como um todo. A identificação das dimensões
institucional, diagnóstica e de organização curricular na organização do trabalho de alfabetização
(Frade e Silva, 2005). Sem, no entanto, deixar de lado a discussão das implicações pedagógicas
desses conceitos no processo de ensino-aprendizagem da língua escrita.

Nessa primeira turma as reflexões teóricas e práticas trouxeram angústias,
ansiedade, mas também inspiraram transformações duradouras nas práticas pedagógicas de
muitas professoras. Essa turma foi constituída somente de mulheres, sendo a maioria com mais
de 30 anos, casada e de etnia negra. Segundo suas próprias reflexões elas estão olhando com
outros olhos os alunos procurando tornar visíveis, alunos até então, invisíveis. Reformularam os
tempos escolares em função dos projetos de intervenção que elaboraram e vivenciaram dentro
das escolas em que trabalham. Enfim, a articulação entre teoria e prática tão objetivada foi em
grande parte concretizada por muitas professoras dessa turma de alfabetização e letramento do
LASEB – 2006/2007.

TURMA 2 – EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

A escolha deste campo de estudos para uma turma foi também uma demanda da
Secretaria Municipal de Educação e que coincidiu com nossas análises da necessidade de
aprofundar o conhecimento matemático escolar.

Nossos estudos (ZAIDAN, 2001; ZAIDAN e OUTROS, 2005) indicam que o ensino
de Matemática passa por transformações específicas nos últimos anos, para além do que também
ocorre com as demais disciplinas. Analisamos, a exemplo do que também faz D´AMBRÓSIO
(1996), que o ensino de Matemática se constituiu historicamente articulado a uma perspectiva
seletiva e classificatória da educação básica, de modo que a Matemática sempre se colocou
como uma disciplina considerada difícil e com altos índices de reprovações dos alunos ano a ano.
Com as recentes reformas educacionais e movimentos em escolas e redes de escolas com
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projetos político-pedagógicos diversos, todos voltados para a universalização da educação e
inclusão, as tensões e questionamentos colocados para as aprendizagens na educação básica
são muito fortes. Então, por sua própria tradição de ensino seletivo, pelas dificuldades de
aprendizagens, analisamos que são maiores essas cobranças e demandas por mudanças sobre
o professor que ensina Matemática, colocando a necessidade de redefinir sua prática.

Sabe-se que nos anos iniciais do ensino fundamental o ensino de Matemática é
bastante secundarizado, ficando o professor essencialmente preocupado com a alfabetização3.
Nesse sentido, o ensino dos fundamentos da Matemática, como parte da educação básica, tem
colocado a necessidade de construção de um novo conhecimento escolar.

A escola é a instituição encarregada de transmitir conhecimento
científico, mas o conhecimento escolar não é conhecimento científico.
A escola realiza transposições ou adaptações que transformam
“conhecimento científico” em “saber ensinado”. Essa transposição
realiza-se com base tanto em critério de controle social quanto em
critérios de tipo psicopedagógico (adaptação do discurso científico,
para possibilitar sua compreensão por alunos e alunas). Isso torna
necessária a elaboração de uma epistemologia do conhecimento es-
colar, igual à epistemologia do conhecimento científico e à
epistemologia do conhecimento cotidiano, já existentes. (GOMES-
GRANELL, 1998)

Assim sendo, compreendemos que a turma cujo foco foi a Educação Matemática
deveria ter seu plano curricular voltado para ampliação das condições do docente para a construção
do “novo conhecimento matemático escolar”. Significamos esta idéia com o estudo dos conteúdos
– conceitos e definições matemáticas – múltiplas metodologias de ensino – jogos, atividades,
resolução de problemas e outros recursos didáticos – procedimentos avaliativos de alunos onde
se pudesse identificar avanços, dificuldades, tratamento de erros, etc e organização do próprio
docente para a ação de ensinar. A tudo isto, corroborando a perspectiva da complexidade da
prática pedagógica, se coloca como central a idéia da relação professor-aluno, no entendimento
de FREIRE (1983) onde não há conhecimento fora de um contexto, buscando no diálogo,
cooperação e na construção coletiva, sem perder a diretividade, orientações para a ampliação
das práticas docentes4.

Os alunos-professores da turma de Educação Matemática mostravam-se muito
assustados inicialmente por lidar com a própria Matemática, preocupados em não conseguir
entender eles próprios os conteúdos e em serem avaliados por professores de Matemática. Grande
maioria dos alunos era de professores dos anos iniciais, principalmente do 2º. ciclo (com alunos
de idade entre 09 e 12 anos), esses muitas vezes mais desconfiados. Cerca de dez professores
era formado em Matemática, buscando no curso exatamente a retomada dos estudos do ensino
dos seus fundamentos. Com o passar do tempo, ganhou lugar uma visão mais positiva da própria
Matemática, diríamos, uma visão mais positiva do conhecimento matemático escolar. A
heterogeneidade da turma com professores de todos os anos do ensino fundamental foi
extremamente rica, possibilitando que um conceito pudesse ser tratado na sua essência e nas
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suas múltiplas abordagens, conforme a idade do aluno e suas condições de aprendizagem.
As idéias de Matemática e de Etnomatemática, da Educação Matemática e da

Educação Matemática Crítica, foram consideradas novas e muito bem recebidas, pois
apresentavam uma diversidade que flexibilizava a perspectiva mais técnica e transmissiva que
sempre marcou o ensino da Matemática. Para isso, todo o tempo tentava-se com que o
desenvolvimento dos conteúdos nas diversas disciplinas fosse bem articulado, sem deixar de
causar estranheza em alguns a atitude de maior cobrança de habilidades operatórias, efetivadas
pelos professores.

Outra idéia importante que orientou a turma de educação matemática foi a de
análise dos tempos dedicados na escola à construção de conceitos matemáticos, compreendidos
como necessariamente longos (para além de um ano letivo) e demandando mais articulações
entre os docentes. Contar, medir, analisar, tratar informações, por exemplo, são conceitos/
conhecimentos não restritos a um ano de atividade escolar, devendo ser ano a ano ampliado e
sistematizado dentro do nível de compreensão da turma específica, de modo que nos anos finais
do ensino fundamental possam ser mais bem compreendidos. Essa visão não linear, espiralada,
demanda compreensão conceitual, escolha e articulação de tempos e ações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quando já estamos iniciando uma segunda turma, fazemos análises sobre a
primeira experiência. Percebemos que a proposta curricular geral foi bem interessante e
desenvolveu-se bem, pois também os alunos-professores mostraram interesse no aprofundamento
de estudos e nas articulações diversas com as práticas escolares. Como exemplo, apresentamos
alguns depoimentos colhidos em auto-avaliações de alunos-professores:

Há perspectiva de continuidade dos Projetos de Intervenção, Ensino e
Pesquisa-Ação nas escolas – em todas as áreas de concentração.

Mudamos nossos olhares e práticas diante dos alunos que apresentam
dificuldades de aprendizagem – tornar visíveis alunos invisíveis.

Reformulamos o currículo da escola em função de resultados de
pesquisa e intervenção.

Renegociamos os tempos escolares em função de projetos de
intervenção envolvendo diversas áreas de conhecimento.

Os projetos e o curso trouxeram vida e movimento para as escolas.

Após longo tempo no magistério já estava me sentindo um pouco
desestimulado, cansado, até mesmo ‘perdido’ na profissão. O curso
mudou essa realidade, sinto-me revigorado, menos ansioso em sala
de aula, o relacionamento com os alunos melhorou.

Foram muitas angústias, sentimentos de incapacidade, mas também
muita ajuda por parte de alguns professores e colegas que nos
incentivaram bastante.
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As oficinas e seminários foram vividos com grande satisfação pelas turmas, contudo,
sempre aparecendo a reclamação do pouco tempo para cada uma. O tempo foi sem dúvida o
problema mais constantemente citado nas avaliações dos alunos-professores do LASEB, onde a
maioria tinha jornada dupla de trabalho. Compreendemos, ao longo do ano, o tamanho do esforço
deste grupo de docentes que além da jornada extenuante propunha-se ao quase abandono do lar
para o estudo no fim de semana. No enfrentamento desta dificuldade, estabeleceu-se nas salas
uma forte relação de colaboração, formando-se ainda duplas de trabalho e estudo. Gostaríamos
de ter aprofundado mais as vivências dos grupos e turmas através de ações culturais na cidade.

Como construção teórico-metodológica da formação continuada, entendemos que
os procedimentos da relação teoria e prática, expressos na idéia de “análise crítica da prática
pedagógica”, mereceram muita atenção da coordenação e dos professores do LASEB, mostrando
realmente ser um referencial rico e com potencial, como inicialmente planejado, embora não
tenha sido de fácil desdobramento. Ou seja, a partir da análise de sua própria prática e da
possibilidade de refazer propostas de ação pedagógica, ou de propor novas experimentações, o
aluno-professor tem importante possibilidade para aprofundar conceitos e saberes pedagógicos.

Nas escolas municipais cujos professores fazem parte do Curso, podemos
considerar que os processos escolares têm se tornado mais complexos, seja pelas novas
exigências do mundo contemporâneo, seja pela perspectiva da “escola para todos”, ali existente
há mais de uma década com o Programa Escola Plural. Contudo, nessa perspectiva de formação,
é preciso saber fazer escolhas, apostar em intervenções mais localizadas e recortadas da prática,
sem a pretensão de abarcar tudo. A partir daí, planejar ações mais ancoradas em teorias didáticas
e disciplinares, em construção de habilidades, como foi possível realizar tanto na área de
matemática quanto na área de alfabetização.  Teorizar a prática, com registros do professor,
buscar orientações de estudos, de modo a sistematizar avanços e dificuldades, num processo
contínuo de ampliação dos conhecimentos escolares e saberes docentes.
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RODAPÉ

1 Coordenadora da área de concentração – Educação Matemática
2 Coordenadora da área de concentração – Alfabetização e Letramento e Coordenadora Geral do LASEB

NOTAS

1 No cotidiano do curso, uma coordenação se constituiu com professores que se tornaram referências de cada uma das quatro
turmas e equipe administrativa.
COORDENAÇÃO GERAL: Maria de Fátima Cardoso Gomes
COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Profa. Ângela Imaculada Loureiro de Freitas Dalben
COORDENAÇÕES DAS ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO
Alfabetização e Letramento - Maria de Fátima Cardoso Gomes
Educação Matemática - Samira Zaidan
Juventude e Escola - Maria José Braga
História da África e Cultura Afro-Brasileira - Aracy Alves Martins
COORDENAÇÃO DAS DISCIPLINAS COLETIVAS: Adla Betsaida
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Ana Maria de Castro Rocha
Marcos Alves

2 Os alunos-professores do LASEB tinham as seguintes características:
- 19 do sexo masculino e 138 do sexo feminino;
- 37 solteiros, 89 casados, 27 divorciados e 1 viúvo;
- 21 negros, 70 pardos e 61 brancos;
- 2 com até 30 anos; 58 entre 30 e 40 anos; 80 entre 40 e 50 anos e 15 com mais de 50;
- 05 professores portadores de deficiência.

3 “O ensino de Matemática na Educação Fundamental”, Secretaria Municipal de Educação – Prefeitura Municipal – Belo Horizonte,
2004.

4 As disciplinas específicas, entremeadas por disciplinas gerais, oficinas e a ACPP (análise crítica da prática pedagógica)
contemplaram: a educação matemática; números de contagem: surgimento, organização e significados; números de medidas:
surgimento, organização e significados; iniciação à Álgebra; Geometria plana e espacial; tratamento da informação estatística e
probabilidade; o ensino de matemática e os projetos interdisciplinares.
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INTRODUÇÃO

O objetivo desse trabalho é analisar modos de participação do adulto na produção
de significações de palavras e gestos de crianças, em um berçário de creche, a partir de um
referencial teórico-metodológico histórico-cultural, especialmente dos aportes de L.S. Vygotsky
(1984; 1987) e M. Bakhtin (1987, 1990). Acreditamos que tal análise, ao auxiliar a compreensão do
papel do adulto em sua interação com as crianças, possibilita a construção de alguns pontos de
partida para uma investigação da formação continuada de professores de educação infantil, que
considere as especificidades do trabalho com bebês e crianças pequenas.

Desde a década de oitenta temos vivido, na educação infantil, a transição de um
modelo assistencial para um modelo pedagógico de educação e cuidado de crianças de zero a
seis anos, que tem sido acompanhada por um processo de produção de uma nova identidade
para o educador de creche: a de professor (Oliveira, 2006). Com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação 9.394/96, a educação infantil passa a ser considerada a primeira etapa da educação
básica, o que coloca para suas instituições e para os profissionais que nelas atuam possibilidades
de organização e funcionamento análogas aos demais níveis de ensino.

Como aponta Machado (2000), esse ingresso das instituições de educação infantil
– de seus profissionais, crianças e famílias – nos sistemas educacionais brasileiros tem sido um
processo marcado por contradições e desafios, no qual se encontram e confrontam tendências
próprias ao campo da educação infantil e outras que lhe são estranhas, mas bastante arraigadas
em nossa história da escolarização. Campos (1999, p.126) nos lembra, por exemplo, que nossas
escolas “estão acostumadas a trabalhar com o conceito abstrato de ‘aluno’, sem considerar a
criança ou adolescente concreto que se esconde atrás desse rótulo”. Machado (2000) alerta para
a disseminação de práticas avaliativas e excludentes que atingem até mesmo os bebês, colocando
em questão um modelo de escolarização caricato que vem se difundindo na educação infantil.

Tais contradições e desafios indicam a necessidade de construção de propostas
de atendimento sustentadas em aportes teóricos que dêem conta das necessidades e
características do desenvolvimento e da aprendizagem de bebês e crianças pequenas. Desse
modo, a própria formação do professor de educação infantil precisa se pautar nas especificidades

MODOS DE PARTICIPAÇÃO DO ADULTO
EM PROCESSOS DE PRODUÇÃO DE SIGNIFICAÇÕES:

APONTAMENTOS PARA A INVESTIGAÇÃO
DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

DE EDUCAÇÃO INFANTIL

CRUZ, Maria Nazaré da  (UNIMEP)
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do trabalho com a criança pequena, distanciando-se do modelo da escola de ensino fundamental.
Embora a exigência legal de formação específica seja essencial para qualquer projeto de melhoria
do atendimento educacional de bebês e crianças pequenas, ela não será suficiente se essa
formação não se nortear pelo reconhecimento tanto do papel social da educação infantil quanto
do papel das interações sociais e dos educadores na apropriação de significações culturais pela
criança.

Neste texto, focamos nossa contribuição na análise das interações sociais e do
papel do educador, considerando que é a mediação do adulto que viabiliza a apropriação pela
criança de significações histórico-culturais que serão constitutivas de sua compreensão do mundo
e de si própria. Para isto, submetemos dois episódios de interação em um berçário de creche
universitária, construídos em pesquisa anterior1, a uma re-leitura, com o objetivo de indicar, a
partir da análise dos modos de participação dos adultos na produção de significações de gestos
e palavras da crianças, alguns pontos de partida para a investigação sobre a formação de
professores de creche.

Assumimos a compreensão de que o início do processo de apropriação de
significados pela criança é marcado por movimentos do adulto de interpretação e atribuição de
sentidos às produções da própria criança. Para Vygotsky, a imersão da criança em um universo
humano - cultural e simbólico - implica que suas ações são sempre inseridas pelos outros em um
sistema de significação social. Ao discutir o desenvolvimento do gesto de apontar, ele afirma que:

“Inicialmente, este gesto não é nada mais que uma tentativa sem
sucesso de pegar alguma coisa, um movimento dirigido para um certo
objetivo, que desencadeia a atividade de aproximação (...) Quando a
mãe vem em ajuda da criança, e nota que o seu movimento indica
alguma coisa, a situação muda fundamentalmente. O apontar torna-
se um gesto para os outros. A tentativa mal-sucedida da criança
engendra uma reação, não do objeto que ela procura, mas de uma
outra pessoa. Consequentemente, o significado primário daquele
movimento mal-sucedido de pegar é estabelecido por outros. Somente
mais tarde (...) é que ela, de fato, começa a compreender esse
movimento como um gesto de apontar. Nesse momento, ocorre uma
mudança naquela função do movimento: de movimento orientado pelo
objeto, torna-se um movimento dirigido para uma outra pessoa, um
meio de estabelecer relações” (1984, pp. 63-64).

Embora seja discutível se a explicação apresentada por Vygotsky chega a dar conta
do processo de constituição do gesto de apontar, parece-nos que as linhas básicas de sua
argumentação podem servir como apoio para a compreensão de como ações, movimentos,
vocalizações da criança tornam-se significativos. Tal argumentação indica que a significação existe,
primeiro, para outros e apenas depois para a criança e destaca, deste modo, o papel do outro na
interpretação e na atribuição de sentido ao movimento da criança. Isto nos leva a indagar sobre
quais são os modos de participação do adulto nos processos de produção de sentido das ações
da criança, sobre o que ele interpreta e o que sustenta (ou em que se baseiam) suas interpretações.
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MODOS DE PARTICIPAÇÃO DO ADULTO NA PRODUÇÃO DE SIGNIFICAÇÕES

Tomemos, como ponto de partida para a discussão dessas questões, a análise de
uma situação de interação envolvendo duas educadoras, Elizandra e Luciana, e duas crianças,
Natália e Gisele:

As crianças acabaram de ser alimentadas. Elizandra (educadora) está
cantando, retira Natália (15m; 20d) do cadeirão, coloca-a no chão e,
com o corpo flexionado de frente para ela, segura suas mãos,
balançando o corpo de Natália no ritmo da música. Natália sorri e vira
a cabeça de um lado para o outro acompanhando o movimento do
corpo. Elizandra solta Natália e vai retirar outra criança do cadeirão.
Natália vira-se para trás e sai caminhando.
Neste exato momento, Luciana (educadora) retira Gisele (13m; 5d) do
cadeirão e coloca-a no chão, de forma que ela fica bem na direção
para onde Natália caminha. Natália encontra Gisele, segura suas mãos
e começa a balançar o corpo de um lado para outro (Elizandra con-
tinua cantando). Gisele fica olhando para Natália e depois vira a cabeça
na direção de Luciana (que está de costas). Olha novamente para
Natália e depois na direção de Luciana. Natália pára de balançar o
corpo e puxa devagar Gisele pelas mãos, andando de costas. Gisele
se deixa levar e olha, ora para Natália, ora na direção de Luciana e
Elizandra.
Natália pára, balança o corpo mais uma vez (olhando na direção de
Elizandra), solta a mão esquerda de Gisele e dá uma balançada no
seu braço direito.
Elizandra: Vai dançá?
Natália troca a mão com a qual segurava a mão direita de Gisele, de
modo que passa a segurá-Ia com a sua direita, e balança novamente
o corpo.
Elizandra: Dança! (E continua cantando).
Natália começa a andar, de forma que ela e Gisele ficam girando de
mãos dadas (apenas as mãos direitas).
Luciana: Balancê!
Elizandra: Balancê! Vira pra lá, vira pra cá! Vamos por uma musiquinha
aí.
As meninas continuam girando. Elizandra liga o rádio e diz:

- Ó lá! Ó as mulheres de areia. (referência à música que toca).
As meninas param e olham em direção à Elizandra, que dança. Natália
balança o corpo e volta a girar, ainda segurando Gisele pela mão.
Gisele fica parada, olhando Elizandra, até que o movimento de Natália,
que ainda segura sua mão, obriga-a a virar-se. Gisele fica atrás de
Natália e com a mão livre empurra as suas costas. Natália vai para a
frente, soltando a mão de Gisele.
Luciana: Opa!
Natália balança o corpo e os braços, junta as mãos na frente do corpo
(ainda “dançando”) e pára.
Elizandra: Cabô (a música que tocava no rádio acaba).
Gisele vai fazer outra coisa e Natália ainda gira mais um pouco e
depois sai em direção a outras crianças.

No início do episódio, Natália participa de um movimento dirigido por Elizandra,
acompanhando-o, sorrindo e movimentando a cabeça. Quando Elizandra solta suas mãos, Natália
caminha (aparentemente sem direção definida). Gisele é colocada em seu caminho e, nesse
encontro fortuito, Natália repete com Gisele o movimento anterior, como se ele ainda “ecoasse”.



Formação de professores para a educação básica

IX CONGRESSO ESTADUAL PAULISTA SOBRE FORMAÇÃO DE EDUCADORES - 2007
UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - PRO-REITORIA DE GRADUAÇÃO

234

Natália pára de balançar o corpo e seu movimento começa a ganhar novos
contornos: ela puxa Gisele pelas mãos, andando de costas; depois volta a balançar o seu corpo e
o braço direito de Gisele. Elizandra pergunta: “Vai dançá?”, interpretando o movimento das crianças,
nomeando-o e atribuindo-lhe sentido. O movimento continua se modificando: Natália troca a mão
com a qual segurava a mão de Gisele e balança novamente o corpo. Mais uma vez Elizandra
intervém (ao dizer: Dança! e continuar cantando), atribuindo à ação das crianças o estatuto de
uma prática cultural determinada.

Natália e Gisele começam a girar com apenas as mãos direitas unidas e Luciana
interpreta este movimento como um tipo determinado de dança (“Balancê!”). Elizandra confirma e
expande a interpretação de Luciana. Ela diz “vira pra cá, vira pra lá” (embora as meninas girem
apenas em um sentido) e liga o rádio, “adequando” a situação à interpretação que faz dos gestos
das crianças. Além disso, Elizandra dança no ritmo da música que toca no rádio, executando ela
própria um movimento semelhante ao de Natália (de balançar o corpo). Natália ao vê-Ia dançando,
volta a balançar o corpo e recomeça a girar com Gisele.

É interessante notar que em momento algum Gisele acompanha os movimentos
de Natália. No início, ela deixa-se levar e olha, ora para Natália, ora em direção aos adultos. Depois,
ela fica parada, mas o movimento de Natália obriga-a a virar-se. No final, Gisele acaba empurrando
Natália e libertando-se de suas mãos.

Se pensarmos na questão sobre o que é ou não relevado pelo adulto nas suas
interpretações dos gestos e dos sons das crianças, seremos levados a perceber que os adultos
destacam alguns aspectos da situação concreta e “ignoram” outros. Nenhuma das ações ou
reações de Gisele, por exemplo, é relevada pelos adultos em sua interpretação dos movimentos
das meninas. Se os olhares, ou outras reações de Gisele são percebidos pelos adultos, eles não
são destacados como elementos potencialmente significativos na interação; não são tomados
como suporte para nenhuma interpretação explícita. O mesmo movimento das crianças que foi
interpretado como “dança” pelos adultos, poderia ter sido compreendido como uma espécie de
“briga/desentendinento”, se se destacasse a participação de Gisele como base para a interpretação.

Isto sugere que a interpretação do adulto não se baseia apenas no movimento das
crianças. Quando Elizandra diz “Vai dançá?”, interpretando o movimento de Natália, ela parece
atribuir-lhe uma significação, a partir do contexto de sua própria ação. Não é apenas o gesto da
criança de balançar o braço que suporta a sua interpretação, mas também o seu próprio movimento
anterior, “dançando” com Natália e o fato de ela própria estar cantarolando. Do mesmo modo, a
fala de Luciana (“Balancê!”) articula o movimento das meninas (de girar com as mãos direitas
unidas) com a fala anterior de Elizandra, ampliando o sentido atribuído a este movimento, ao
interpretá-Io como um tipo determinado de dança.

Assim, o contexto da ação e da fala dos próprios adultos é o que parece sustentar
suas interpretações, levando-os a relevar, no movimento das crianças, os elementos que os
aproximam da atividade de dançar. Isto implica “ignorar” outros elementos, como o modo de
participação de Gisele e mesmo certos aspectos do movimento das meninas. Melhor dizendo, o
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fato de basear sua interpretação em um contexto significativo determinado conduz o adulto a
atribuir o sentido de “dança” mesmo àquelas ações ou movimentos que poderiam - a partir de um
outro olhar - ser considerados como contraditórios com sua interpretação.

Pode-se dizer, então, que há um modo de olhar, relacionado ao lugar social do
adulto e à posição que ele ocupa na dinâmica interativa, determinando a interpretação que ele faz
dos gestos da criança.

Para aprofundar a investigação sobre o que determina e como se opera este “modo
de olhar”, passemos a examinar uma outra situação na qual um outro adulto, Sara, responde às
palavras de uma criança, Tamara, atribuindo-lhes significações determinadas.

Sara está trocando Tamara (12m; 24d) e conversa com Marina e
Elizandra (educadoras).
Tamara: Papai! Papai! (baixinho) Papai !
Marina: Papai (...) (baixinho)
Sara: Ah! Tá um negócio com o pai que eu nunca vi! Papai,
papai, papai. Papai dali, papai daqui. É pouco pro papai ficar todo
meloso!
Marina ri.
. . .
Tamara: Vavá, vavá. (baixinho) Vavá!
Sara: Vovó? (colocando Tamara sentada). Deixa a vó ver você chamar
ela de voo-vóó! Cadê a vovó? Nossa! Como é que será naquela casa,
hein?
Tamara: Vavá.
Marina: Por que?
Sara: Ah, minha filha!  A primeira...  Primeira, não. É a segunda neta.
Sara (para Tamara): A vovó deve ser um melô!

Neste episódio, o adulto parece atribuir referentes específicos às palavras da criança.
Inicialmente, Marina repete a palavra papai e parece expandir, de algum modo, a fala da criança
(não é possível compreender, na videogravação, o que o adulto diz neste momento).

Sara diz “Tá um negócio com o pai...”, aparentemente dirigindo-se a Marina. Depois
ela repete a fala da criança, enfatizando-a pela própria repetição e por acrescentar “papai dali,
papai daqui”. A palavra enunciada pela criança é tomada aqui como indicadora de sua ligação
afetiva com o pai e de suas relações familiares. Ao dizer “É pouco pro papai ficá todo meloso”,
Sara parece dirigir-se à criança, comentando sobre o que imagina ser a reação do pai ao ouvi-la
dizer “papai”.

O mesmo tipo de movimento pode ser identificado em sua resposta à fala “vavá”.
O adulto comenta sobre uma possível reação da avó e, novamente, faz referência às possíveis
relações familiares da criança (“Como é que será naquela casa, hein?” / “A vovó deve ser um
melô”). Aqui, o adulto, ao mesmo tempo em que atribui referentes e sentidos específicos às palavras
da criança, interpreta o próprio fato de a criança enunciá-las. Falar e repetir “papai”, assim como
falar “vavá”, indica ligações afetivas da criança e faz supor possíveis reações daqueles que são
tomados como referentes destas falas - o pai e a avó.

Este modo de proceder à interpretação da fala da criança parece indicar que o
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adulto assume uma determinada orientação em relação a esta, a partir de elementos exteriores à
situação atual. Há, em suas enunciações, elementos que possivelmente se ligam a suas
experiências anteriores relacionadas às primeiras palavras da criança, especialmente ao valor
cultural-afetivo de algumas delas.  Suas enunciações parecem ainda implicar concepções sobre
família e sua relação com a criança pequena bem como seu conhecimento dessa família – a de
Tamara – em particular.

Dito de outro modo, as enunciações do adulto parecem articular outras situações,
outros discursos, outras vozes, ao incorporar perspectivas tão diversas, em relação à palavra da
criança, quanto a sua própria, a da criança e a de seus familiares; ou seja, uma perspectiva
culturalmente determinada.

De acordo com Bakhtin, esta articulação de vozes, de perspectivas constitui um
aspecto essencial de toda enunciação. Ele afirma que:

“Enunciações não são indiferentes umas às outras. e não são auto-
suficientes; elas são conscientes de e refletem-se uma à outra. Esta
reflexão mútua determina seu caráter. Cada enunciação , ocupada
com ecos e reverbarações de outras enunciações às quais ela está
relacionada por uma esfera comum de comunicação falada” (Bakhtin,
1987, p. 91).

Assim, para Bakhtin, a significação de uma enunciação é sempre determinada
pela sua interação com outras vozes (Wertsch, 1985), e só pode ser compreendida a partir de
outras enunciações concretas sobre o mesmo tema, de um conjunto constituído de opiniões,
pontos de vista e julgamentos de valores (Bakhtin, 1987).

Este conjunto constitui, para Bakhtin, o contexto de toda enunciação, sendo que,
de acordo com suas concepções, a idéia de contexto refere-se não apenas às situações concretas,
mas principalmente à perspectiva dos interlocutores, ao contexto discursivo e ideológico das
enunciações.

De acordo com Bakhtin, a palavra do outro - ao ser compreendida - suscita sempre
uma resposta (ou atitude responsiva) em seu interlocutor, resposta essa que a introduz em um
novo contexto.

Todo ato de compreensão é uma resposta, na medida em que ele introduz o objeto
da compreensão num novo contexto - o contexto potencial da resposta” (Bakthin, 1990, p. 94).

Assim, ao responder à fala da criança, o adulto a circunscreve, a partir de um dado
contexto que determina sua compreensão/interpretação e, portanto, o próprio sentido desta fala.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: APONTAMENTOS PARA A INVESTIGAÇÃO DA
FORMAÇÃO DE PROFESSORES

No caso dos dois episódios acima, é possível afirmar que não é a relação com um
referente determinado que sustenta a interpretação do adulto e a produção de sentido, já que a
compreensão da fala da criança pelo adulto implica sua inserção em um contexto determinado.
Também a articulação palavra-situação concreta não é suficiente para explicar os modos como
se opera a interpretação do adulto, já que a própria situação é sempre interpretada. A interpretação
envolve um modo de olhar, uma orientação determinada em relação à situação. Os aspectos que
são ou não relevados na interpretação parecem ser determinados pelo contexto significativo a
partir do qual o adulto compreende as produções das crianças.

É importante lembrar que Bakhtin, ao definir a enunciação como produto da interação
social, não circunscreve a situação imediata como instância central para a produção dos sentidos.
Brait (2002, p.37) afirma que “ao apontar para ‘um contexto mais amplo’, Bakhtin já acena com a
participação do interdiscurso, ou seja, da história e da memória, nem sempre explícitas na situação,
mas sem dúvida participantes ativas da produção de sentidos”.

Assim, compreender as mediações do adulto educador na apropriação pela criança
de significações culturais implica situar esse mesmo adulto em seu trabalho, em sua vida, em
seu contexto histórico-cultural. Significa, ainda, olhar atentamente para a própria organização de
seu trabalho, num momento em que diferentes heranças se cruzam, provenientes tanto da história
do atendimento às crianças pequenas quanto dos modelos de escolarização disponíveis, num
processo de criação de uma nova identidade para o seu fazer.

É nesta perspectiva que gostaríamos de indicar alguns problemas que tem se
constituído em ponto de partida de nossas investigações sobre a formação docente para a educação
infantil. Um deles é o problema da compreensão de como, nesse entrecruzamento de heranças,
estão sendo produzidas pelos próprios professores concepções sobre as finalidades e objeto de
sua atividade, bem como sobre aqueles a quem ela se dirige, as crianças pequenas e suas
famílias. Outro implica a tentativa de traçar que práticas (e como) vão se consolidando em sua
atividade docente coletiva, buscando compreender como os professores lançam mão das diferentes
tradições, instrumentos e regras que informam o seu fazer docente.

Parece-nos, ainda, fundamental indicar que tais problemas implicam que conforme
os processos de investigação consigam envolver em seu bojo os próprios agentes dessa
construção de uma nova identidade docente, possibilitando-lhes espaços para reflexão coletiva,
suas contribuições caminharão na perspectiva de uma maior articulação entre pesquisas e práticas
educativas da educação infantil, no enfrentamento do desafio de compreender e de intervir nos
processos em curso.
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INTRODUÇÃO:

As últimas três décadas têm assistido a um amplo debate sobre diferentes análises
da História da Matemática como fonte para auxiliar os processos de construção do conhecimento
matemático pelos alunos, impulsionado pela criação do grupo internacional de estudo das relações
entre História e Pedagogia da Matemática (HPM), em 1983, filiado à Comissão Internacional de
Instrução Matemática (ICMI). Tal debate vincula-se a diversos eixos temáticos, e no que se refere
à formação de professores há um consenso entre os pesquisadores na área de que é necessário
que se desenvolva na formação de professores um conhecimento integrado de competências
didáticas, conhecimentos matemáticos e conhecimentos históricos. Um grande número de estudos
tem defendido a necessidade de se abordar tanto os aspectos históricos internos da Matemática
quanto os relativos aos elementos sociais, culturais e filosóficos dos diferentes momentos históricos
na formação de professores, inclusive com a participação da própria História da Matemática Es-
colar.  Para este trabalho, buscaremos nestes estudos pontos que julgamos importantes na
formação do professor de educação básica sobre concepções de integração da História da
Matemática na Educação Matemática e formas de atuação do professor nesta integração.

CONCEPÇÕES SOBRE A INTEGRAÇÃO DA HISTÓRIA DA MATEMÁTICA EM
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA:

Os pontos de vista e as experiências sobre o trabalho em sala de aula que integre
a História da Matemática em Educação Matemática são muito variados e dependem da escolha
epistemológica feita pelo professor. A seleção, a apresentação e a interpretação dos dados
históricos decorrem da visão que cada sujeito tem da História, dos valores que estão presentes
em sua análise da cultura e da sociedade e de suas concepções a respeito de como o indivíduo
elabora seu conhecimento da Matemática.

 Para Waldegg (1997, 44-45) as questões que podem ser postas à História da
Matemática são essencialmente epistemológicas, porque são provenientes de situações de
apreensão de conceitos e de construção de saberes. Assim, como a história revela o
desenvolvimento dos conceitos matemáticos contidos nos programas acadêmicos, o problema
metodológico que se apresenta ao professor é: qual gênero de história se irá trabalhar? A história
enquanto anedota, que apresenta os aspectos humanos da construção dos conceitos e busca,
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INTEGRAÇÃO DA HISTÓRIA DA MATEMÁTICA

NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
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principalmente, motivar os alunos? Ou a história que nos permite interrogar a propósito das
condições da construção de um saber, da transformação das noções e da evolução os objetos
matemáticos? Waldegg apresenta, então, quatro diferentes perspectivas para a abordagem da
História da Matemática em sala de aula que mostram o papel da epistemologia no projeto didático:
a dos obstáculos epistemológicos, a dos mecanismos de passagem, a da transposição didática
e a do estatuto dos objetos matemáticos. Com relação aos obstáculos epistemológicos, elas se
referem à identificação na História dos mesmos obstáculos encontrados pelos estudantes de
hoje na construção de um conceito. A abordagem dos mecanismos de passagem vê na história e
no desenvolvimento individual uma analogia de etapas a serem percorridas para a construção de
um conceito. A abordagem pela transposição didática busca na história das ligações entre os
conhecimentos formais e escolares novas maneiras de compreender as diferenças entre as
concepções do ensino e a prática da matemática. Por último, Waldegg apresenta a existência de
pesquisas que tentam ligar a construção de certas categorias teóricas ao curso da história e
dentro da evolução do pensamento científico dos alunos e que questionam o hábito dos professores
de introduzir os aspectos estruturais dos conceitos matemáticos antes dos aspectos operacionais,
seguindo uma marcha contrária à da História.

Furinghetti (2005), por sua vez, distingue dois temas básicos: a história para refletir
sobre a natureza da matemática como um processo sócio-cultural e a história para construir
objetos matemáticos. A escolha de um destes quadros teóricos determinaria o tipo de trabalho
feito em sala de aula: o primeiro se refere à idéia de “humanizar a matemática” e o segundo aos
problemas relacionados com o ensino/aprendizagem da Matemática. Furinghetti (2005) explica
que a expressão “humanizar a Matemática” não tem um sentido muito claro, apesar de ser
normalmente citada como um dos motivos para o uso da História no ensino de Matemática. A
autora atribui essa dificuldade ao fato dessa expressão envolver questões matemáticas e filosóficas.
O ponto crucial da discussão filosófica é a existência ou não dos objetos matemáticos. Para os
que pensam ser a matemática pura independente das atividades humanas, a resposta é
problemática, enquanto para os que vêem a Matemática como parte da atividade humana, a História
exerce um papel afirmativo. Entretanto, a autora verificou em suas pesquisas com professores e
estudantes de Matemática que “humanizar a Matemática” é muitas vezes associado com a utilização
de anedotas, estórias e vinhetas, relacionadas a fatores afetivos que intervêm nos processos de
ensino e aprendizagem e justificadas com base nos sentimentos pessoais de satisfação dos
professores com os resultados obtidos.

Miguel & Miorim (2004) categorizam as diferentes perspectivas teóricas no campo
de investigação História na Educação Matemática em: perspectiva evolucionista linear, perspectiva
estrutural-construtivista operatória, perspectiva evolutiva descontínua, perspectiva sociocultural e
perspectiva dos jogos de vozes e ecos. A perspectiva evolucionista linear defende o
recapitulacionismo de cunho biológico, que vê no desenvolvimento psíquico da criança, ou seja,
na ontogênese, uma repetição abreviada da evolução filogenética e recorre à História para identificar
a ordem cronológica em que os tópicos matemáticos surgiram e que deverão ser recapitulados
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no ensino. Foi um princípio norteador para o ensino da matemática amplamente adotado e serviu
como justificativa para o “uso” da História da Matemática em Educação Matemática pelos positivistas
e por Félix Klein, entre outros.  A perspectiva estrutural-construtivista operatória é caracterizada a
partir dos estudos de Piaget & Garcia (1987) e defende uma forma invariante de atuação dos
mecanismos cognitivos, operatórios e gerais de passagem tanto na filogênese quanto na
ontogênese. Para Miguel & Miorim (2004), apesar de Piaget e Garcia negarem seguir o “princípio
genético”, tal similaridade de construção do pensamento matemático em termos pessoais e
históricos seria uma defesa do argumento recapitulacionista. Com esta concepção, esta
perspectiva recorre à História da Matemática como fonte para a busca de conflitos cognitivos que
permitam a passagem de uma etapa da construção do pensamento matemático para outra.

Do mesmo modo, para Miguel & Miorim (2004), a perspectiva evolutiva descontínua,
baseada na noção de obstáculo epistemológico de Bachelard que foi importada para a Educação
Matemática por Brousseau (1983), também defende o argumento recapitulacionista. Ao buscar
na História da Matemática obstáculos epistemológicos que se manifestem tanto na filogênese
quanto na psicogênese, de certa forma esta perspectiva também se apóia no “princípio genético”
para montar as situações-problema que permitiriam aos alunos superar as dificuldades da
construção de um conceito. Assim, a História permitiria identificar os obstáculos epistemológicos
constitutivos de um conhecimento matemático e construir situações-problema para superá-los.

As outras perspectivas descritas por Miguel & Miorim (2004) abordam a História da
Matemática de uma forma mais contextualizada, procurando identificar os elementos externos
que interferem na construção dos conhecimentos matemáticos. Baseada nas idéias de Vigotski,
a perspectiva sociocultural enxerga o conhecimento matemático como resultante da negociação
social de significados e a História da Matemática como uma fonte de experiências humanas que
podem ser trabalhadas nas atividades didáticas em matemática, através de um diálogo com as
práticas atuais e o contexto da época da produção do conceito. Também usando o referencial
teórico vigotskiano, a perspectiva dos jogos de vozes e ecos usa os construtos teóricos do discurso
de Bakthtin e Wittgenstein para buscar na História da Matemática contradições entre as vozes
históricas produzidas na sistematização do discurso teórico da matemática e as vozes dos
estudantes, para propiciar que as características do conhecimento científico normalmente não
trabalhadas na escola, como intuição, concepções que ferem o senso comum, diferentes formas
de organização do discurso matemático, etc., sejam discutidas e apropriadas pelos estudantes.
Em oposição ao defendido pelo “princípio genético”, estas abordagens da História da Matemática
em sala de aula têm buscado retratar as feições próprias do conhecimento matemático,
dependentes dos matizes sócio-culturais que influenciaram os diferentes períodos históricos. Além
disto, também questionam o papel das interações entre um aluno e os outros e entre aluno e
professor, desconsideradas nas abordagens anteriores, que encaram o acesso ao conhecimento
como uma tarefa individual.

Apresentadas algumas das escolhas epistemológicas possíveis de serem adotadas
pelos professores, entendemos que também as interfaces entre História, Educação Matemática
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e História da Educação devem ser discutidas na formação dos professores. Entender os diversos
movimentos que estiveram envolvidos na elaboração dos currículos, na escolha dos saberes a
serem reproduzidos, na constituição das diversas disciplinas escolares e na atribuição diferenciada
de importância a uma ou outra dessas disciplinas pode ajudar o professor a dar um novo valor às
demandas sociais da educação e perceber a característica de “filtro social” que a Matemática
tem. A partir deste entendimento, o professor pode não só desenvolver conteúdos específicos aos
vários níveis de ensino, mas também trabalhar as concepções que nossos alunos têm a respeito
de si próprios e a respeito da matemática. Acreditamos que abordagens históricas da Matemática
possam ajudar a modificar crenças: ao recriarem um conceito matemático por meio de uma
abordagem histórica, os alunos poderiam se sentir capazes de produzirem matemática, de entendê-
la, de a ligarem aos problemas originais que lhe davam significado e consistência.

A História da Matemática pode servir como uma fonte de problematizações a serem
trabalhadas de forma interdisciplinar, pelas informações culturais e sociológicas que aborda. Logo,
pode ser ponto de partida para atividades que mobilizem toda a escola em relação a uma
determinada temática e constituírem projetos de ensino que possibilitem um amplo estudo sobre
uma época, uma cultura ou uma determinada sociedade. Com isso, a Matemática poderia ser
interligada a outras disciplinas escolares, quebrando o seu isolamento característico. Por
conseguinte, consideramos importante desenvolver propostas que contemplam olhares horizontais
no eixo tempo e apresentam o modo como diferentes grupos sociais em uma mesma época
trabalham os conceitos matemáticos de modo diferente. Podemos também considerar a
possibilidade de um caminho inverso: partir da matemática pronta e acabada de hoje e buscar em
suas origens as intuições, os problemas e os conceitos que se imbricaram em sua constituição
histórica para ampliar a significação dos estudantes e pesquisadores de matemática. Com isso,
negamos que a abordagem histórica tenha que ser obrigatoriamente um reflexo do que foi a História
da Matemática que a historiografia positivista nos herdou: seqüencial, linear, determinista e
indutivista.

O PAPEL DO PROFESSOR NA INTEGRAÇÃO DA HISTÓRIA NA EDUCAÇÃO
MATEMÁTICA:

Ao analisar as experiências acumuladas sobre o uso da história na educação
matemática, Furinghetti (1997) apresenta algumas questões básicas: o grande entusiasmo dos
professores envolvidos na integração da História da Matemática à Educação Matemática e sua
confiança na utilização da história; a não homogeneidade da formação e treinamento dos
professores em História da Matemática, com conseqüente diferenciação nas fontes de pesquisa
que eles utilizam; as opiniões favoráveis ao uso da história em sala de aula baseadas em impressões
subjetivas e não em estudos sistemáticos e regulares sobre os retornos do curso; o fato de cada
experiência ser um “micro-mundo” e não existir uma rede organizada de classes e professores
com experimentos análogos, o que torna difícil comparar resultados e estabelecer caminhos para



Formação de professores para a educação básica

IX CONGRESSO ESTADUAL PAULISTA SOBRE FORMAÇÃO DE EDUCADORES - 2007
UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - PRO-REITORIA DE GRADUAÇÃO

243

a pesquisa; a necessidade de um maior intercâmbio de informações entre os pesquisadores de
história da matemática e os pesquisadores em educação matemática.

Para Furinghetti (1997) é importante analisarmos o papel do professor no processo
de interação entre a História da Matemática e a Educação Matemática. Segundo ela, por um lado
o professor age como um filtro das sugestões apresentadas pelos que desenvolvem os currículos
e pelos historiadores da matemática; por outro lado, os professores fornecem os retornos, ‘out-
puts’, dados pelos alunos que permitem a avaliação das experiências.  Após fazer uma pesquisa
com professores sobre a relevância da disciplina História da Matemática na formação de
professores, Silva (2001, p. 158) elenca as seguintes funções: “função diretamente relacionada
ao conhecimento da História da Matemática; função metodológica e epistemológica; função utilitária
visando ao uso da História da Matemática em sala de aula; função diretamente ligada ao
conhecimento da História da Educação Matemática.”

Silva (2001) relaciona as funções da História da Matemática na formação de
professores com as diferentes concepções de matemática. Para aqueles que vêem a Matemática
como uma ciência pronta e acabada e o ensino como uma relação de dominação, a História da
Matemática encontra pouco espaço no processo de ensino-aprendizagem. Em contrapartida,
estudar a História da Matemática como uma das múltiplas manifestações culturais da humanidade
torna o conhecimento matemático significativo e facilita o entendimento das relações entre este
conhecimento e o homem, em um dado contexto cultural.

Furinghetti (1997) considera que para discutirmos o uso da História da Matemática
em Educação Matemática precisamos notar que existem duas correntes principais de intervenção
da História no ensino de Matemática: a primeira objetiva promover a matemática, a outra refletir
sobre matemática. Enquanto a primeira corrente está ligada ao aspecto social da disciplina e a
sua imagem, a segunda liga-se aos aspectos interiores à disciplina, como o seu desenvolvimento
e seu entendimento. Para essa autora, as intervenções da história na educação matemática que
buscam refletir sobre a matemática são as mais complexas. Elas podem se referir a intervenções
locais, quando introduzem um conceito e/ou um procedimento que são específicos de um único
caso, ou se reportarem a intervenções globais, nos casos em que o uso da história abrange um
modo próprio de trabalhar com diferentes tópicos e situações. Deste modo, as abordagens ingênuas
que buscam transpor passagens históricas diretamente para a sala de aula permanecem em um
nível superficial e não alcançam as situações didáticas que são significativas para a aprendizagem.
Por esta razão, muitos autores preferem a expressão “integração da história” ao invés da expressão
“uso da história”.  A palavra “integração” pressupõe um uso da história no ensino de matemática
que se desenvolve de acordo com os seguintes passos: escolha dos objetivos no ensino de
matemática e da história da matemática; desenvolvimento destes objetivos, de acordo com as
especificidades dos dois campos envolvidos e análise dos resultados cognitivos obtidos por
pesquisas educacionais e epistemológicas (Furinghetti, 1997, p. 61).

Entretanto, para que o professor trabalhe com um ensino voltado para a
compreensão da realidade natural e social de forma a permitir que os conceitos estudados tornem-
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se instrumentos para uma análise ativa das situações, acreditamos que a História da Matemática
a ser problematizada precisa estar necessariamente ligada à cultura que a produziu e apresentar
as construções humanas ligadas aos seus significados compartilhados. Desse modo, acreditamos
ser de importância fundamental a preparação do professor para uma compreensão mais pro-
funda de sua própria prática. Nesse sentido, encontramos nos estudos sobre a presença da
História da Matemática na formação de professores a constatação de que essa disciplina não tem
recebido a atenção que julgamos necessária, frente ao que até agora apresentamos.

A HISTÓRIA DA MATEMÁTICA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL:

Apesar da recomendação pelos próprios documentos oficiais de educação em
relação à utilização didática da História da Matemática, nos diversos congressos, encontros e
seminários sobre Educação Matemática, História da Matemática, História na Educação Matemática
e afins, muito se discute sobre as dificuldades da integração da História da Matemática em
Educação Matemática: poucos são os cursos superiores de licenciatura que trabalham essa
disciplina, o material produzido sobre História da Matemática não é suficiente e, além de tudo, falta
o reconhecimento da escola como instância produtora de conhecimento matemático.

Segundo Silva (2001, p. 144), a disciplina de História da Matemática só foi tornada
obrigatória no Instituto de Matemática da USP em 1968, apesar de estar prevista no currículo
desde 1934, data de criação do curso de Matemática. A oferta desta disciplina passou por sérias
dificuldades, como a ausência de bibliografia em língua portuguesa e a falta de professores
preparados para ministrá-la. Em 1985, membros da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) e
da Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional (SBMAC) prepararam um
documento sugerindo um currículo mínimo para a licenciatura em Matemática que, apesar de não
incluir a disciplina de História da Matemática, indicava que ela fosse oferecida pelas instituições
conforme a disponibilidade e o interesse dos professores capacitados. Para Silva, o prestígio da
SBM entre os professores de Matemática serviu para que várias universidades seguissem esta
sugestão e incluíssem a disciplina História da Matemática em seus currículos, no elenco das
obrigatórias ou das opcionais.

Entretanto, ainda de acordo com Silva (2001, p. 147), os cursos que oferecem
essa disciplina diferem significativamente em relação aos conteúdos de suas ementas, à bibliografia
adotada, à carga horária e aos pré-requisitos estabelecidos. Além disso, embora no Brasil a maior
parte das Instituições de Ensino Superior seja privada, a disciplina de História da Matemática é
mais frequentemente oferecida nas universidades públicas e, mesmo que já exista um número
razoável de obras sobre História da Matemática publicadas em português e espanhol, muitas
estão esgotadas e o leitor em geral tem dificuldades de acesso à bibliografia especializada. Por
outro lado, embora temas específicos sobre História da Matemática estejam incluídos na avaliação
nacional dos cursos de graduação do país, o provão, e existam recomendações nos atuais
Parâmetros Curriculares Nacionais do MEC para que os professores apresentem os conceitos
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em uma visão histórica, contraditoriamente a História da Matemática não está incluída nos
conteúdos mínimos exigidos pelo MEC para os currículos de Matemática.

Como sugestões para a formação inicial ou continuada de professores em História
da Matemática, Silva (2001, p. 160) sugere o trabalho cooperativo entre o professor de Matemática
e o de História ou Filosofia para superar as dificuldades metodológicas no trabalho com fontes
primárias, análise de dados, tratamento de informações etc.; a realização de seminários e pesquisas
com fontes primárias; a vivência de atividades aplicáveis na prática de sala de aula; a apresentação
de referências bibliográficas para o estudo da História da Matemática e a discussão sobre estratégias
para a utilização de fontes primárias. Assim, torna-se de fundamental importância nos cursos de
licenciatura que não se apresente aos futuros docentes somente uma história internalista e
descontextualizada da Matemática, mas também os fatores externos de sua produção, aceitação
e transmissão, de maneira crítica e articulada com os conteúdos que esses professores irão
trabalhar em suas salas de aula. Desse modo, não bastaria apenas apresentar o desenvolvimento
histórico da Matemática; seria importante também desenvolver o conteúdo matemático do ensino
superior dentro de uma perspectiva histórica, se não em todas as disciplinas, pelo menos naquelas
em que o professor se disponha a servir de referência para os professores em formação.
Entendemos que se o futuro professor tiver em sua formação um modelo de trabalho com
abordagem histórica, poderá, a partir de suas próprias convicções, refletir sobre essa prática,
ajustá-la ao seu estilo característico de trabalhar e desenvolver mais facilmente seus próprios
métodos de integração da História da Matemática em sala de aula. Do mesmo modo, o trabalho
conjunto entre a universidade e a escola poderia fazer parte da formação de alunos/futuros
professores, por meio da instituição de grupos de estudo que agregassem representantes docentes
e discentes de diferentes instituições de ensino com interesse no desenvolvimento de teorias e
práticas de integração da História na Educação Matemática.

Miguel (2005) defende um programa de pesquisa que investigue o modo como os
campos da história, da filosofia e da sociologia da educação matemática poderiam fazer parte, de
forma crítica e qualificadora, da formação inicial e continuada de professores de matemática.
Esses campos de investigação deveriam ter como objeto a educação matemática escolar:

“Mesmo que falar em educação matemática escolar em vez de matemática esco-
lar seja uma opção, essa opção não constitui, a nosso ver, uma mera escolha terminológica sem
maiores conseqüências. Ela nos remete, antes de mais nada, ao controvertido problema de se
saber em que medida e de que formas as práticas sociais de caráter educativo – escolares ou
não – participariam, de forma ativa e criativa, da produção de cultura matemática ou de cultura de
um modo geral” (Miguel, 2005, p. 143).

Além disso, Miguel (2005, p. 144) afirma que embora a prática social da educação
matemática não seja percebida como tão importante quanto a prática social da produção
matemática, a educação matemática é absolutamente necessária para que essa produção se
realize, sobreviva e cumpra os seus propósitos sociais. Continuando, lembra que foi por meio da
atividade de ensinar matemática que a própria atividade matemática se profissionalizou na Europa,
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no final do século XIX, criando a identidade profissional do matemático. Ao percebermos a escola
como espaço de produção cultural, estaríamos diante de um problema simultaneamente histórico,
sociológico e filosófico que nos levaria a questionar o fato de se pensar a educação matemática
escolar como “uma mera correia de transmissão acrítica de uma cultura matemática considerada
pura, universal, formal, autônoma, absolutista, não-controvertida, certa e neutra” (Miguel, 2005, p.
147).

Assim, este autor defende a realização de esforços para que as fronteiras entre os
campos de investigação da história, da filosofia e da sociologia da educação matemática escolar
se tornem cada vez indistintas como uma forma de possibilitar a pesquisa sobre como diferentes
fatores interferem na prática social da educação matemática escolar.  Ao compartilharmos dessa
opinião, entendemos que a contribuição deste tipo de pesquisa para a formação de professores é
fundamental no sentido de orientar as concepções e práticas de integração da História da
Matemática na sala de aula.

CONCLUSÃO:

A Matemática revela novos modos de pensar que enriquecem o intelecto humano.
Mais que uma disciplina de estudo, ela é um patrimônio da humanidade, o resultado do esforço
coletivo dos homens e mulheres que de alguma maneira lhe deram forma, a transmitiram e a
enriqueceram. Partilhar esse conhecimento é, além de função da educação, um dos sentidos da
vida em sociedade: é participar da distribuição dos vários tipos de bens comuns, construídos na
busca da sublimação, da evolução, de aperfeiçoamento. Uma concepção de educação que valo-
rize as dimensões emocionais, psicológicas, cognitivas e sociais do aluno deve se ligar às
possibilidades que a Matemática pode oferecer ao homem de expandir sua compreensão sobre o
mundo que o rodeia, sobre sua capacidade de lidar com os conhecimentos matemáticos e sobre
as conexões da Matemática com as outras ciências. Assim, mesmo entendendo a capacidade de
abstração em Matemática como essencial para a constituição de novos conhecimentos e de sua
relativa independência de contexto para se desenvolver (muitas vezes o desenvolvimento teórico
da Matemática ocorre de forma independente de um problema: a própria abstração matemática
produz conseqüências de suas teorias que se transformam em novas teorias), vemos na História
da Matemática a possibilidade de atribuir significados referenciais aos conhecimentos matemáticos
e desta forma permitir uma maior compreensão da Matemática.

Para se alcançar um trabalho docente com estas pretensões, entendemos que a
ampliação dos espaços de apresentação de atividades desenvolvidas com a História da Matemática
em sala de aula, a troca de experiências, a discussão dos objetivos e das prioridades encontrados
nos desenhos de projetos de ensino de Matemática que integrem a História e a avaliação de
resultados obtidos pode colaborar imensamente na formação do professor de educação básica.
Além de estudar teorias, julgamos necessária a participação dos futuros professores na discussão
das práticas, das ações pedagógicas efetivamente constituídas, das possibilidades e dos resultados
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obtidos, da reflexão sobre as práticas, sobre a construção dos conhecimentos pedagógicos na
escola, a criatividade do rofessor, suas expectativas e esperanças.
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INTRODUÇÃO

Atuando nos vários cursos de licenciatura da Faculdade de Ciências e Tecnologia,
Unesp/Campus de Presidente Prudente - SP e no “Grupo de Pesquisa Ensino e Aprendizagem
como Objeto da Formação de Professores” (GPEA), de caráter multidisciplinar, temos nos
questionado sobre qual formação é necessária para que o professor seja capaz de exercer a
docência de maneira responsável e crítica.

A questão levantada pelo GPEA está centrada na relação entre os processos de
formação inicial de professores (licenciaturas) e as concepções de ensino construídas pelos
professores em suas respectivas disciplinas. Tal questão está motivada pelo fato de que um
mesmo padrão de ensino tem-se imposto sobre as ciências de origem, a despeito das opiniões
correntes de que cada disciplina exige uma forma específica de ensino. Essa hipótese está em
sintonia com o questionamento de Chervel (1990) relativo à existência ou não de traços comuns
no ensino das diferentes disciplinas. Em outras palavras, indagamos até que ponto o ensino das
disciplinas, praticado na escola, assegura semelhanças ou diferenças entre elas.

Questões dessa natureza conduziram o grupo à realização de uma pesquisa ampla
com professores do ensino fundamental e médio da Rede Estadual de Ensino do município de
Presidente Prudente. Nossa expectativa, com essa investigação, é contribuir com o debate sobre
a formação inicial de professores, uma vez que, geralmente, tal formação não contempla a
necessária articulação entre o aspecto pedagógico e a concepção epistemológica relativa à área
do conhecimento, à qual se relaciona.

Neste artigo apresentamos resultados preliminares dessa pesquisa, relativos ao
perfil dos sujeitos, professores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio da rede estadual do
município de Presidente Prudente.

O PERFIL DOS PROFESSORES DE ENSINO FUNDA-
MENTAL E MÉDIO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE: RESULTADOS PRELIMINARES DE UMA
PESQUISA MULTIDISCIPLINAR SOBRE O ENSINAR

COMO OBJETO DA FORMAÇÃO INICIAL1

MORELATTI, Maria Raquel M. ; RABONI2, Paulo César de A. ;RABONI, Edméa A. R. S. ;
ORTEGA, Eliane M. V. ; MARIN, Fátima A. D. G.  ; SILVA, Ilíada P. da ;TEIXEIRA, Leny R. M.

;FÜRKOTTER, Monica  ;  MENDONÇA, Onaide S. C. de; RAMOS, Regina C. ; COELHO, Sonia
M. MEDEIROS, Emerson A. de ; LIMA, Guilherme da S. ; REVOREDO, Mariana ;

SOCHA4,Rosana R.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A noção de currículo é bastante complexa e seu significado atual sintetiza
transformações produzidas em função das relações que se estabelecem na sociedade. Segundo
Goodson (1997, p.79), “longe de ser um produto tecnicamente racional, que resume parcialmente
o conhecimento tal como ele existe num dado momento histórico, o currículo escolar pode ser
visto como veículo portador de prioridades sociais”. Para Forquin (1993), no currículo estão
expressas não só as prioridades sociais, como também as formas pelas quais elas são postas
em prática.

Dentre os vários componentes do currículo, as disciplinas escolares, atualmente
correspondendo às matérias de ensino, constituem um elemento essencial. Como parte integrante
do currículo, estão sujeitas às contingências e as vicissitudes da concepção e implementação de
propostas curriculares.

Ao longo da sua história, a escola se organizou de maneira a representar no currículo
o conjunto de saberes resultantes das produções científicas consideradas essenciais nas diferentes
áreas do conhecimento humano, tendo em vista os fatores internos e externos da área, oriundos
das políticas educacionais e do contexto social.

 Em que pesem os vários determinantes para a definição das disciplinas e suas
relações com a cultura da sociedade, um aspecto a ser destacado é o de que “as disciplinas
escolares constituem um conjunto peculiar de conhecimentos, dispostos especificamente para
fins de ensino” (SAVIANI, 2000, p.33). Segundo Pais (1999), o conjunto desses conhecimentos,
denominado saber escolar, tem como fonte original o saber científico. Por isso, a escola passou a
organizar os conteúdos a serem ensinados na forma de currículo e disciplinas. Saviani (2000,
p.34) relaciona currículo com: controle do processo pedagógico; definição de prioridades a partir
das finalidades da educação e do público a que se destina; ordenação e seqüenciação. Chervel
(1990) se refere à disciplina não somente como conteúdos de ensino, mas, também, como métodos
que permitem aos alunos assimilarem o mais rápido e o melhor possível a ciência de referência.

A especialização disciplinar é conseqüência da estruturação dos diferentes cam-
pos do conhecimento, no decorrer do século XIX. Esse processo se faz a partir da definição
aprofundada de objetivos, conteúdos, métodos de investigação, teorias, discursos e hipóteses
sobre a realidade, compartilhados por estudiosos. Busca-se, nesse sentido, validar a identidade
peculiar das diferentes disciplinas e lhes conferir legitimidade, diante do significado social que
representam, ao propiciar leituras de mundo e propor alternativas para os problemas
contemporâneos.

No entanto, o conhecimento escolar não é reflexo fiel dos conhecimentos científicos.
Passa por transformações e, via de regra, está sempre em defasagem em relação às ciências
que supostamente lhe deram origem, tendo em vista a dinâmica da sociedade e da própria
investigação científica. Embora com a intenção de difundir o saber, na realidade, estabelece-se na
escola uma distância entre saber erudito e saber ensinado, conforme afirma Chervel (1990). É
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sob essa perspectiva que o autor aponta a escola como o lugar do conservadorismo, da inércia,
da rotina, dada a dificuldade que ela apresenta para seguir o “progresso” das ciências que tem
como pressuposto difundir.

Diversas fontes de influência determinam as transformações pelas quais passa o
saber. Mais particularmente, na relação entre saber científico e saber escolar, processa-se o que
tem sido denominado por Chevallard de “transposição didática”, assim definida:

Um conteúdo do conhecimento, tendo sido designado como saber a
ensinar, sofre então um conjunto de transformações adaptativas que
vão torná-lo apto a tomar lugar entre os objetos de ensino. O trabalho
que torna um objeto de saber a ensinar em objeto de ensino, é chamado
de transposição didática. (1991, p.39)5

Dessa forma, são visíveis as várias iniciativas no campo da transposição didática,
realizadas por professores, especialistas e outros profissionais envolvidos com Educação,
materializadas em propostas curriculares, livros didáticos e outros materiais de apoio, e nas
atuações em sala de aula.

No entanto, no âmbito da escola, o currículo é influenciado por inúmeros fatores, de
tal forma que essa transposição está longe de ser regular e simétrica, pois está sujeita a uma
cultura escolar produzida na própria escola. Nesse sentido, como afirma Saviani (2000), a
organização dos conteúdos para fins de ensino tem mais um caráter de invenção da cultura do
que de transposição didática em sentido estrito.

As discussões pertinentes à transposição didática, atentas às especificidades das
disciplinas e à função da escola, de possibilitar o acesso ao conhecimento e promover a cidadania,
requerem uma reflexão sobre as atribuições do professor, verificadas na prática quanto à definição
dos objetivos de ensino, das metodologias, do desenvolvimento do conteúdo, do contrato social e
didático, da vinculação com a realidade, da avaliação etc.

 Isso implica uma reflexão mais aprofundada sobre o papel desempenhado pelos
professores, já que eles são os principais agentes da transposição didática que possibilitam ao
aluno apropriar-se do conhecimento científico para compreender, interagir e transformar a sua
realidade.

Qual formação será necessária para que o professor seja capaz de exercer essa
função com propriedade e tenha, portanto, competência para ensinar? O que constitui o saber
docente? Como professores de diferentes áreas do conhecimento transformam o objeto de
investigação da sua área de referência em conteúdo de ensino?

Segundo Tardif (2002), o saber docente é um saber plural, integrado por saberes
relacionados à formação profissional, às disciplinas, ao currículo e à experiência. Cabe à formação
inicial articular esses saberes, promovendo o desenvolvimento pessoal, profissional e institucional,
fornecendo ao professor um instrumental que lhe ajude a superar parte das dificuldades encontradas
por ele, em especial no início de carreira, que podem resultar na acomodação às formas vigentes
de ensino.
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Os saberes da docência têm sido pesquisados por vários autores, apontando que
o papel dos mesmos tem oscilado diante da dinâmica da história das tendências educacionais.
Assim, houve momentos em que o aspecto teórico foi valorizado e, em outros, a prática ganhou
destaque.

  Shulman (1986), por sua vez, advoga que o conhecimento do professor supõe
um conhecimento do conteúdo, tanto quanto o conhecimento pedagógico do objeto estudado e o
conhecimento curricular. O autor considera o conteúdo como o “paradigma esquecido”, porque
nunca foi levado em conta, de forma apropriada, na formação de professores. Defende que o
conhecimento do conteúdo deve ser entendido pelos professores, não só como compreensão de
fatos ou conceitos dentro de uma área, mas como domínio das suas estruturas essenciais.
Conhecer tais estruturas significa compreender as maneiras pelas quais os princípios fundamentais
de uma disciplina são organizados. Isso implica entender a estrutura sintática de uma disciplina,
ou seja, as regras de evidência e prova que regulam a produção desse conhecimento. Portanto,
apenas o domínio do conteúdo não é suficiente para o ensino, embora o bom domínio do mesmo
seja, para o autor, a condição para fazer as transformações pedagógicas do conteúdo nas mais
diversas modalidades que a atividade curricular permite.

A partir destas questões, entendemos que a formação do professor deve possibilitar
a construção de saberes ou conhecimentos em uma  perspectiva teórico-prática, crítico-reflexiva,
gerando autonomia  no pensamento e nas decisões da prática docente. Essas características,
cada vez mais exigidas e esperadas na atuação do professor, são as que, a nosso ver, favorecem
a progressiva construção da sua identidade pessoal e profissional. Em síntese, a formação de
professores requer, tanto o desenvolvimento de um compromisso sócio-político, como a construção
de uma relação consistente entre o domínio do conhecimento da área de atuação e as formas de
traduzir em ensino tais conhecimentos para a diversidade de alunos, em diferentes contextos
escolares.

OBJETIVOS DA PESQUISA

Na presente pesquisa, temos como objetivo geral identificar e explicar concepções
de ensino de professores das séries finais do ensino fundamental  e do ensino médio de Pres.
Prudente/SP. A pesquisa pretende, ainda, verificar a existência de diferentes padrões de concepção
de ensino, relacionando-os com o processo de formação inicial.

Caso seja identificado que há um mesmo padrão de transposição didática, a despeito
dos pressupostos epistemológicos, das orientações teórico-metodológicas (ensino e pesquisa) e
das práticas próprias que caracterizam a especialização disciplinar, estaremos diante de uma
situação complexa que sinaliza para dois caminhos distintos, passíveis de análise: identificar e
analisar “procedimentos” que possam ser comuns às diferentes disciplinas na maneira de
encaminhar o processo de ensino e aprendizagem;  proceder ao questionamento a respeito da
eficiência deste mesmo padrão de transposição didática para atingir os objetivos particiulares das
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disciplinas específicas.
A discussão de tais resultados remeterá à análise do papel desempenhado pelos

cursos de formação de professores, no sentido de oferecer as condições necessárias para que,
no âmbito da escola, estes profissionais atuem de forma responsável.

No presente texto, como exposto anteriormente, o objetivo é apresentar os resultados
da primeira etapa da pesquisa, relativos ao perfil dos professores participantes.

METODOLOGIA DA PESQUISA

Esta pesquisa tem como sujeitos os professores da rede pública estadual de 25
escolas de Ensino Fundamental e Médio do município de Pres. Prudente. A partir da descrição
que fazem do seu trabalho e da reflexão sobre sua prática e formação docente, pretendemos
identificar e discutir os padrões de ensino, relacionando-os ao processo de formação inicial.

A abordagem metodológica empregada para investigar tal questão é de natureza
qualitativa-descritiva, do tipo “survey”. Os dados foram coletados por um questionário misto
(questões abertas e fechadas), visando à identificação dos diferentes aspectos do ensino, bem
como à compreensão que os professores têm a respeito do seu próprio processo de ensinar e de
sua formação. O questionário foi aplicado no período do planejamento escolar, em fevereiro de
2005, simultaneamente, em todas as escolas do município. Esse critério de aplicação foi utilizado
para assegurar a participação do maior número de professores das diferentes áreas. Dos 597
professores existentes na rede pública estadual naquele momento, 387 (65%) responderam ao
questionário. Cabe ressaltar que o número de professores sofre variações ao longo do ano letivo.

O questionário foi elaborado e depurado a partir de uma aplicação piloto a um grupo
de professores. A versão final constou de 35 questões, estando dividida em três partes. A primeira
procura identificar o perfil do professor e sua experiência no magistério. As demais se distribuem
em dois eixos: descrição das atividades de ensino, envolvendo aspectos do contrato didático
(critérios de escolha dos conteúdos, organização das seqüências didáticas, finalidades do ensino,
avaliação, dentre outros) e do contrato social (regras de trabalho na sala de aula); metacognição
ou reflexão do professor sobre sua prática docente e sua formação inicial.

A tabulação dos dados, em curso, está fundamentada na análise de conteúdo das
respostas, seguida da definição de categorias. Para o tratamento das mesmas, estamos compondo
um banco de dados no programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) for Win-
dows, possibilitando a construção de tabelas e a realização de vários cruzamentos.

Visando analisar o modelo de formação subjacente aos cursos de licenciatura,
procederemos também a uma análise documental dos projetos pedagógicos. A discussão dos
dados terá como base autores de referência no âmbito da natureza do conhecimento das áreas e
seu ensino, bem como da formação de professores. As reflexões poderão subsidiar a discussão
a respeito dos projetos de formação inicial de professores.
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QUEM SÃO OS PROFESSORES PESQUISADOS: A PRIMEIRA ETAPA DA
PESQUISA

Os dados aqui descritos pretendem caracterizar o perfil dos professores envolvidos,
tendo em vista tornar mais significativos os dados revelados, conforme os objetivos da pesquisa.

Nesse sentido, priorizamos apresentar os professores da amostra segundo alguns
aspectos: disciplinas que ministram, situação funcional, tempo de experiência no magistério,
formação inicial (década, instituição) e formação continuada. O perfil traçado é importante para a
contextualização das respostas relativas às concepções de ensino dos professores e suas relações
com a formação inicial.

Dada a natureza do procedimento utilizado na coleta de dados, a amostra foi
constituída por 387 (65%) professores de um total de 597, pertencentes ao município de Presidente
Prudente, em fevereiro de 2005.

Os professores escolheram, para responder ao questionário, uma das disciplinas
que têm lecionado nos últimos anos. Dos 387 respondentes, 86 (22,2%) escolheram Português,
78 (20,2%) Matemática, 45 (11,6%) História, 44 (11,4%) Geografia, 26 (6,7%) Ciências e os demais,
com percentuais abaixo de 10%, escolheram Física, Inglês, Espanhol, Química, Biologia, Filosofia,
Educação Física e Educação Artística. Essa escolha  parece estar diretamente relacionada com
a disciplina que o professor tem lecionado e com o número de aulas de cada uma das disciplinas
na grade curricular. Essa afirmação foi inferida tendo em vista que 83 (21,4%) professores têm
ministrado Português, 75 (19,4%) Matemática, 42 (10,9%) História, 38 (9,8%) Geografia e 30 (7,7%)
Ciências. Esses percentuais guardam proporção com o número de professores da rede, por
disciplina, com exceção de Língua Inglesa, provavelmente por serem professores, também, de
Língua Portuguesa.

Os professores, em sua maioria (76%), são efetivos e 22% admitidos em caráter
temporário (ACT), sendo que 2% não responderam.

Nos três anos anteriores à coleta de dados, a carga horária semanal de 312 (77%)
professores esteve acima de 30 horas e 66 (17%) atuavam, também, na rede particular de ensino,
em sua maioria com pequena carga horária (abaixo de 10 horas semanais).

Os dados sobre anos de atuação no magistério mostram uma concentração de
professores (aproximadamente 45%) com 11 a 20 anos de experiência. Cerca de 25% de
professores têm até 10 anos de experiência, enquanto outros 25% têm entre 21 e 30 anos. Apenas
5% têm mais de 30 anos de experiência.

Em relação à formação inicial, os professores indicaram o primeiro e o segundo
cursos superiores realizados, tipo de instituição e ano de conclusão dos mesmos.

No que diz respeito ao primeiro curso realizado, o grupo mais numeroso é composto
por 105 professores formados em Letras/Língua Portuguesa, correspondendo a 27,1% do universo
pesquisado, e 59 docentes formados em Matemática, equivalendo a 14,2%. Esse grupo, constituído
por 164 docentes, representa 42,37% do universo dos professores.
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Verificamos a presença de um segundo grupo, de 167 professores, formados nas
seguintes disciplinas: 35 (9%) em Geografia, 25 (6,45%) em Educação Física, 24 (6,2%) em
História, 47 (12,1%) em Ciências, 20 (5,2%) em Educação Artística e 16 (4,1%) em Estudos
Sociais. Esse grupo corresponde a 43,1% dos respondentes.

O terceiro grupo, menos numeroso, é composto por 51 (13,2%) professores
formados em diferentes cursos: Arte, Biologia, Ciências Contábeis, Ciências com Habilitação em
Matemática, Ciências com Habilitação em Química, Ciências Sociais, Desenho Industrial, Direito,
Engenharia Cartográfica, Farmácia, Filosofia, Física, Pedagogia, Química e Zootecnia. Cinco
professores não responderam qual foi o primeiro curso que fizeram.

Podemos observar que a grande maioria dos professores (96,4%) realizou o
primeiro curso na área específica de formação de professores (Licenciaturas).

Com relação ao tipo de instituição na qual se formaram, 177 (45,7%) professores
são oriundos de instituições públicas, 208 (53,7%) de instituições particulares e dois não
responderam.

Quanto ao período de formação desses docentes, percebemos que 117 (30,2%)
concluíram o primeiro curso superior na década de 1970 e 145 (37,5%) na década de 1980. Na
década de 90 o índice ainda é elevado, 92 (23,8%) professores. Apenas 5 (1,3%) docentes se
formaram na década de 60 e 21 (5,4%) entre o ano 2000 e 2004.

Os formados na década de 60 representam a menor parcela, apenas 1,3% do
conjunto dessa amostra. Merece destaque a permanência de componentes desse grupo na rede
pública estadual, em 2005, uma vez que já deveriam ter concluído o tempo de magistério necessário
para adquirir o direito à aposentadoria na década de 90. A sua permanência sugere que podem ter
retornado à docência pós-aposentadoria ou que tenham ficado um longo período sem lecionar,
considerando-se que o tempo exigido para a aposentadoria é de 25 anos de serviço e 50 anos de
idade para as professoras e 30 anos de serviço e 55 anos de idade para os professores.

De modo semelhante, os formados na década de 70, deveriam ter atingido o tempo
necessário para aposentar-se entre 1995 e 2004, no caso das mulheres, e entre 2000 e 2009, no
caso dos homens. Os formados na década de 80 representam a maior concentração de professores
na ativa (37,5%). Na década de 90 esse percentual decresce, atingindo 23,8%, e caindo de modo
expressivo no período 2000-2004, para 5,4%.

Verificamos, como já foi mencionado, uma concentração de professores formados
nas décadas de 70/80, o que representa, em termos de exercício docente, um mínimo de 15 anos
e um máximo de 25 anos.

É interessante destacar que 153 (39,5%) professores fizeram um segundo curso
superior. Desses, 80 (52,3%) fizeram Pedagogia, 58 (37,9%) cursaram outras licenciaturas, e os
demais (9,8%) realizaram outros cursos. Destacamos, ainda, que 11 (2,8%) professores da
amostra freqüentavam um segundo curso superior na época da coleta de dados.

 O cruzamento das disciplinas escolhidas para preenchimento dos questionários
com o primeiro e o segundo cursos superiores realizados permite dizer que, nos casos em que o
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primeiro curso não tem ligação direta com a disciplina escolhida, o segundo curso tem. Por exemplo:
1º. Curso – Ciências Contábeis e disciplina Geografia, 2º. Curso Licenciatura em Geografia; 1º.
Curso – Engenharia Cartográfica e disciplina Matemática, 2º. Curso Licenciatura em Matemática.

Em relação ao tipo de instituição na qual o segundo curso foi realizado, observamos
que a grande maioria (cerca de 80%) o concluiu em instituições privadas. Dos 80 professores que
cursaram Pedagogia como segundo curso, 76 (95%) são egressos de instituições privadas, sendo
que 48 (60%) deles de uma mesma IES da cidade de Presidente Prudente.

Em relação à formação continuada, os professores responderam sobre participação
em eventos de capacitação na Diretoria Regional de Ensino (DE), oficinas e minicursos. Nos três
anos anteriores à coleta de dados, 103 (26,7%) professores participaram de 2 ou 3 capacitações
na DE e 143 (37%) não fizeram capacitação ou não responderam. Chama atenção a incidência
de respostas em branco a essa questão. No caso específico das oficinas, 240 (62%) professores
não fizeram ou não responderam, o mesmo ocorrendo com 268 (69,3%) professores, no caso
dos minicursos. Entretanto, a situação é diferente quanto se trata de pós-graduação lato sensu,
na medida em que 101 (26,1%) professores afirmaram ter feito curso de especialização. Desses,
38 (7,2%) indicaram curso de Letras/Língua Portuguesa,  10 (2,6%) Matemática e 29 (28,7%)
fizeram diferentes cursos na área de Educação e Gestão.

No caso específico da pós-graduação stricto-sensu, apenas 19 concluíram mestrado
e 2 doutorado. Cabe destacar que, dos 19 mestrados,  6 são em Educação e 12 em áreas afins
(Língua Portuguesa, História, Geografia, Ensino de Ciências etc.).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos dados relatados é possível inferir alguns indicativos quanto ao perfil dos
professores da rede estadual de ensino, vinculados ao município de Presidente Prudente. Os
indicativos, elencados a seguir, são essenciais para a interpretação dos dados da pesquisa.

- Há uma grande influência na rede pública das concepções e práticas dos
professores de Matemática e Português, uma vez que esses professores compõem quase metade
da rede.

- Trata-se de uma rede estável, com a maior parte de professores efetivos,
no entanto, com uma carga horária semanal elevada (acima de 30 horas/aula), o que significa
pouco tempo para preparação de aulas, avaliação dos alunos, formação, estudo e outras atividades,
incluindo lazer e descanso.

- Dos professores da rede pública, apenas 17% atuavam, concomitantemente,
na rede particular de ensino.

- É uma rede que pouco se renova, já que cerca de metade dos professores
possui entre 11 a 20 anos de trabalho no magistério; 25% dos professores têm menos de 10 anos
e os outros 25% acima de 20 anos.

- A escolha do primeiro curso se deu pela área relacionada à formação de
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professores ou licenciaturas, na grande maioria dos investigados. Entretanto, esse dado não in-
dica, necessariamente, a opção por ser professor. Os critérios para a escolha desses cursos
podem estar relacionados a fatores, tais como facilidade de ingresso, custos, proximidade
geográfica e turno parcial.

- Em relação ao primeiro curso, a rede está constituída de forma equilibrada,
por professores oriundos de instituições públicas e privadas.

- Quanto ao segundo curso superior, realizado por 40% dos professores
investigados, há predominância da formação em instituições privadas (80%), com grande
concentração no curso de Pedagogia (52,3%), seguido das outras licenciaturas (37,9%). Isso
indica a intenção desses professores de permanecerem no magistério, seja para seguir carreira,
assumindo funções de coordenação, supervisão e direção escolar, seja para aprimorar ou
regulamentar sua especialidade.

- A rede possui professores formados a partir da década de 60 e a maior
concentração se encontra nas décadas de 70 e 80. A universalização do ensino nessas décadas
e a conseqüente expansão do ensino superior contribuíram para a concentração de docentes
formados nesse período. Esses dados indicam, ainda, que na rede estão professores formados
por cursos baseados em diferentes legislações sobre licenciaturas. A maior parte foi formada em
um período em que estava vigente, na prática, o modelo conhecido como “3+1”, sem qualquer
articulação entre conteúdos específicos e pedagógicos. A partir da década de 90, com o advento
da LDB algumas modificações foram introduzidas na tentativa de superar tal desarticulação. A
legislação vigente a partir de 2002, ao prever o cumprimento de 400 horas de Prática como
Componente Curricular, ao longo de todo o curso, e de 400 horas de Estágio Curricular
Supervisionado, ao longo da segunda metade do curso, pretende alterar esse modelo. Porém os
reflexos dessa proposta ainda não se fizeram sentir na rede, tendo em vista que apenas 5,4% dos
professores investigados se formaram no período de 2000 a 2004.

- A presença na rede, de professores formados em diferentes décadas, in-
dica a possível influência de diferentes orientações pedagógicas, implementadas pela Secretaria
de Educação do Estado de São Paulo ao longo desses anos, tais como dos Guias Curriculares
editados em 1975, bem como das Propostas Curriculares para o Ensino de Primeiro Grau nas
décadas de 80 e 90. No final da década de 90, iniciam-se as discussões sobre uma outra tendência
de orientação pedagógica, dada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais de Ensino Fundamen-
tal e Médio, com influência ainda reduzida sobre a formação dos professores em exercício.

- Em relação à formação continuada, os professores priorizam os cursos de
especialização em detrimento dos cursos de formação continuada oferecidos pela DE
(capacitações), oficinas e minicursos. Apesar da necessidade de investigar a natureza dos cursos
de especialização citados, fica registrado um caráter credencialista da formação e uma
preocupação dos professores em progredir na carreira e obter uma melhoria salarial. Revela-se,
ainda, uma certa contradição na opção por cursos de especialização, dada a elevada  carga
horária de trabalho semanal dos professores e ao fato de  tais cursos não serem gratuitos.
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Os indicativos aqui apresentados darão subsídios para analisar as respostas dos
professores e situar de que maneira a descrição que os mesmos fazem de suas concepções e
práticas estão relacionadas aos  processos de formação, objeto das próximas publicações.
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INTRODUÇÃO

A matemática está presente em quase todos os setores da sociedade e dominar
seus conceitos torna-se cada vez mais imprescindível ao cidadão contemporâneo. Segundo
D’Ambrósio (1986), inegavelmente hoje não se pode ser operacional no mundo sem dominar
matemática, mesmo que seja de uma forma não reconhecida nas escolas.

O número de pessoas que não possui domínio dos conceitos matemáticos é
demasiadamente elevado, e saber matemática transformou-se em um diferencial entre as pessoas,
principalmente no mercado de trabalho.

“A maioria das pessoas acha à matemática ‘difícil e chata’ e se sente insegura de
sua capacidade de resolver problemas fáceis ou simples cálculos”. (Gómez-Granell, 1996, p.
258). O paradoxo parece estabelecido: a matemática é um dos conhecimentos mais valorizados
e necessários nas sociedades modernas, altamente “tecnologizadas” e, ao mesmo tempo, é um
dos mais inacessíveis para a maioria da população, confirmando-se assim como um importante
filtro no sistema educacional. (Gómez-Granell, 1996, p. 258).

Inúmeras pesquisas apontam que uma grande parcela dos alunos está terminando
a escolaridade obrigatória sem que saibam o mínimo dos conceitos matemáticos necessários.
Isto tem gerado uma série de críticas quanto às metodologias adotadas por muitos professores,
quanto ao tipo de ensino que esse professor proporciona e que tipo de ensino lhe foi proporcionado.

No ensino de matemática tem predominado a manipulação de regras e algoritmos
sem que os alunos entendam os seus significados.

Havia, e ainda há matemáticos e mesmo educadores matemáticos
que vêem a Matemática como uma forma privilegiada de conhecimento,
acessível apenas a alguns especialmente dotados, e cujo ensino deve
ser estruturado levando em conta que apenas certas mentes, de alguma
maneira “especiais” podem assimilar e apreciar a Matemática em sua
plenitude. (D’AMBROSIO,1986, p. 9).

E para muitos alunos que se tornaram professores, esta é a única referência que
possuem para o exercício da prática docente.

Assim, cabe ao curso de formação inicial de professores estruturar um currículo

O QUE CONHECEM OS ALUNOS INGRESSANTES
NO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNESP DE

PRESIDENTE PRUDENTE SOBRE A MATEMÁTICA
QUE IRÃO ENSINAR NAS SÉRIES INICIAIS DO

ENSINO FUNDAMENTAL?

GUSMAI1, Daniel Martins; MORELATTI2, Maria Raquel Miotto
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que abranja aspectos peculiares dos alunos e que ofereça subsídios para que os mesmos estejam
preparados para enfrentar as mais diversas situações com que irão se deparar, na sua prática
docente. Para D’ Ambrosio:

[...]a reflexão sobre sua própria aprendizagem de Matemática deve
ser traduzida para a ação como professor de Matemática. É essencial
que o programa de formação de professores facilite esse processo,
criando indivíduos críticos de sua própria ação e consciente de suas
futuras responsabilidades na formação de matemática de nossas
crianças. (1993, p. 40)

No entanto, o trabalho com tais aspectos só será possível, caso o professor possua
uma base sólida quanto aos conhecimentos matemáticos. Do contrário, o desenvolvimento das
mesmas fica comprometido, já que todas as atividades desenvolvidas em sala de aula são
estritamente dependentes dos conhecimentos que o professor possui, sejam eles matemáticos
e/ou pedagógicos.

Embora se tenha observado inúmeras mudanças no meio educacional, em espe-
cial quanto a determinação de um currículo no curso de formação inicial de professores, ainda há
a sensação de que o professor que sabe, ensina, e o aluno que não sabe, que aprenda se puder.
Infelizmente, existe uma tendência natural para que o ensino com estas características se perpetue,
e isto se deve a fato, de que há uma pré-disposição, por parte dos professores, em reproduzir o
tipo de ensino vivenciado. Isso se acentua uma vez que os professores vivenciaram, enquanto
eram alunos, o ensino tradicional.

Em suma, antes mesmo e começarem a ensinar oficialmente, os
professores já sabem, de muitas maneiras, o que é o ensino por causa
de toda a sua história escolar anterior. Além disso, muitas pesquisas
mostram que esse saber herdado da experiência escolar anterior é
muito forte que ele persiste através do tempo e que a formação
universitária não consegue transformá-lo nem muito menos abalá-lo.
(TARDIF, 2002, p. 20).

D´Ambrósio (1993) relata que as pesquisas sobre a ação de professores mostram
que, em geral, o professor ensina da maneira que lhe foi ensinado. Diante desta constatação, fica
evidente que a formação de professores tem seu início no ingresso da criança na escola, e que o
ensino com características tradicionais possui suas raízes na história escolar dos futuros
professores.

Infelizmente, ainda há muitas pessoas – professores do primário e do secundário,
e mesmo professores universitários – que acreditam que basta entrar numa sala de aula e abrir a
boca para ensinar, como se houvesse uma espécie de casualidade mágica entre ensinar e fazer
aprender. (TARDIF, 2002, p. 121)

 “Dificilmente um professor de Matemática formado em um programa tradicional
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estará preparado para enfrentar os desafios das modernas propostas curriculares”. (D’AMBRÓSIO,
1993, p. 38). Para tanto, é fundamental fortalecer o conhecimento específico e repensarmos a
Matemática presente nos cursos que habilitam os professores a trabalharem nas séries inicias,
para que os futuros professores, assumam o compromisso de não reproduzirem o tipo de ensino
que muito provavelmente tiveram, a fim de que seus alunos estabeleçam a relação esperada com
a Matemática, vendo-a como um saber que o cative e estimule a compreender melhor as situações
a sua volta.

Se o trabalho matemático, que se realiza nas escolas, tivesse maior
relação com a vida das crianças e dos adultos fora dela, seria possível
que as crianças se interessassem mais e, positivamente por ela e
ainda, que a temessem menos. (LERNER, 1996)

O grande desafio da educação matemática é determinar como traduzir
essa visão da Matemática para o ensino. Nossa sociedade em geral,
e nossos alunos e particular não vêem a Matemática como a disciplina
dinâmica que ela é, com espaço para a criatividade e muita emoção.
(D’ AMBRÓSIO, 1993, p. 35)

Ao que parece, este estigma de que a Matemática é “difícil e chata”, é compartilhado
tanto pelos alunos, como também pelos professores, em especial, os professores que são
responsáveis pela alfabetização matemática, o que tem gerado uma demanda de alunos que
chegam ao 3º ciclo sem que saibam o mínimo dos conceitos matemáticos que os credenciariam
para tal. Como os licenciados em Matemática, não são alfabetizadores, uma parcela dos alunos
termina a escolaridade obrigatória, praticamente com os mesmos conhecimentos de quando
entrou no 3º ciclo, e o estigma mencionado acima, não é apenas reforçado, como também é
renovado.

No ano de 2005, iniciamos uma pesquisa qualitativa sobre a formação de
professores das séries iniciais do Ensino Fundamental, que tem por objetivo investigar a
aprendizagem matemática desses futuros professores. Mais especificamente, a pesquisa busca
investigar a relação dos alunos do Curso de Pedagogia da FCT/Unesp/Campus de Pres. Prudente
com a Matemática, tanto sobre o seu envolvimento afetivo com a disciplina como sobre os
conhecimentos prévios que estes alunos trazem ao entrarem na Universidade.

O problema da pesquisa surgiu da reflexão sobre o fato de que os alunos do Curso
de Pedagogia, futuros formadores de conceitos matemáticos nas quatro primeiras séries iniciais
do Ensino Fundamental cursam, somente no último ano do curso, uma disciplina que trata das
questões sobre ensino de Matemática. Tal disciplina, denominada Metodologia do Ensino da
Matemática3 possui carga horária de 90 horas. Não há, em todo o curso, uma disciplina que
aprofunde os conteúdos específicos de Matemática que os futuros professores deverão ensinar.

Os dados da pesquisa foram coletados por meio de uma avaliação diagnóstica
composta por questões que abordaram os conteúdos matemáticos que os futuros professores
deverão ensinar ao se tornarem docentes do Ensino Fundamental. Tal avaliação foi aplicada junto
aos alunos ingressantes do curso de Pedagogia, tanto do período vespertino quanto do noturno.
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A análise dos dados coletados na pesquisa poderá indicar a relação destes alunos
com a Matemática, além de evidenciar como se dá a aquisição do conhecimento matemático pelo
futuro professor no decorrer do curso.

Nesse trabalho, apresentamos os resultados dessa investigação na tentativa de
oferecer subsídios para uma discussão sobre a pertinência ou não de incluir uma disciplina que
aborde os conhecimentos matemáticos dentro do curso de Pedagogia.

DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE

Para investigar os conhecimentos prévios que os alunos ingressantes do Curso de
Pedagogia da FCT/Unesp/Campus de Pres. Prudente possuem, ao entrarem na Universidade,
elaboramos um questionário misto (questões abertas e fechadas) dividido em duas partes,
denominado avaliação diagnóstica:

- a primeira contém sete questões, de caráter pessoal, que visa evidenciar o perfil
do grupo investigado;

- a segunda possui no total vinte e cinco questões, sendo que as cinco primeiras
são dissertativas e objetivam revelar o envolvimento afetivo dos alunos com a Matemática. Tais
questões estão relacionadas ao gosto, interesse dos alunos em relação ao estudo da Matemática.
As demais questões desta parte são dissertativas ou de múltiplas escolhas, e objetivam investigar
os conhecimentos prévios que os alunos trazem sobre conceitos matemáticos ao ingressarem
na universidade. Tais questões abordam três grandes áreas do ensino da Matemática do Ensino
Fundamental, ciclo I e II, a saber: Álgebra, Geometria e Tratamento de Informação.

As questões foram elaboradas tendo por base as orientações dos Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN) e Atividades Matemáticas (AM), e se fundamentaram nas atividades
propostas nos programas de avaliação SARESP4, ENEM5, SAEB6 e Provas de Aferição7.

O questionário foi aplicado a 68 alunos ingressantes no Curso de Pedagogia, dos
quais 37 do período noturno e 31 alunos são do período vespertino, a aplicação da avaliação
diagnostica se deu no dia 13/03/2007 no período noturno com 1h de duração, e no dia 22/03/2007,
no período vespertino com duração de 1h40min.

A análise das respostas dadas ao questionário diagnóstico possibilitou identificar
as habilidades e dificuldades dos futuros professores com relação à matemática. As categorias
elaboradas para analisar as respostas dadas às questões dissertativas, que abordavam a relação
afetiva dos alunos com relação à matemática, foram as seguintes: sim, não, em parte, mais ou
menos, em branco. Posteriormente, cada categoria foi dividida em subcategorias, de acordo com
as justificativas dadas. Somente após esse tratamento dos dados é que foram calculadas as
porcentagens referentes às freqüências que foram citadas.

Já nas questões objetivas e dissertativas, que visavam identificar os conhecimentos
prévios dos alunos, foi calculada a porcentagem de acertos, erros e respostas em branco, e feita
à análise dos métodos e estratégia por eles utilizados na resolução das questões.
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A análise dos dados referentes ao perfil dos alunos ingressantes do curso de
Pedagogia da FCT/Unesp revela que dos 68 alunos investigados, a maioria nasceu na década de
1980 e destes alunos, grande parte possui idade entre 18 e 19 anos. Quanto ao tipo de formação,
a grande maioria cursou o ensino médio, em instituições públicas de ensino, onde praticamente
todos se formaram nesta década de 2000, com predominância nos anos de 2005 e 2006.

Quanto à cidade de origem, foram citadas no total de 30 cidades, que foram
agrupadas em duas categorias: cidades próximas e cidades distantes de Presidente Prudente.
Pode-se perceber que a maioria dos alunos é proveniente de Presidente Prudente e região.

Por fim, a última pergunta desta primeira parte, visava verificar se os alunos do
curso de Pedagogia já possuíam algum tipo de experiência com o magistério antes do ingresso
no curso superior. Como resultado, constata-se que a maioria não possui nenhuma experiência.

No geral, aproximadamente a metade dos alunos quer seguir carreira acadêmica
e/ou lecionar, e aproximadamente um terço dos alunos investigados justificam tal desejo por
gostarem de crianças ou por já estarem trabalhando na área do magistério. Logo há uma quantidade
considerável de alunos que pretendem tornarem-se professores de Educação Infantil e do Ensino
Fundamental (ciclo I e II).

Em contrapartida, aproximadamente a metade dos alunos não gostam de
matemática, e a grande maioria justifica tal posicionamento pela dificuldade de aprendizagem. A
quantidade de alunos que se interessam pela Matemática é maior do que os que gostam, e nas
justificativas, estes alunos, embora não gostem de Matemática, dizem reconhecer sua importância
e o quanto ela facilita as atividades do cotidiano.

Nas questões objetivas e dissertativas que procuravam averiguar o conhecimento
específico de Matemática dos alunos do curso de Pedagogia, temos que 4 questões obtiveram
índices de acertos menores que 50%, que envolviam conteúdos de frações, seqüência, noção
espacial e gráficos. Duas questões, que abordaram simetria e possibilidades, obtiveram índices
de acertos menores que 40%; 1 questão, que abordou análise de gráficos, obteve índices de
acertos menores que 30%; 4 questões obtiveram índices de acertos menores que 20% e abordaram
seqüência, cálculos aritméticos, polígonos e tratamento de informação.

Nota-se que de 20 questões presentes na prova diagnóstica, em 11 delas o índice
de acerto foi menor que 50 %. Abaixo estão dispostas três questões, sendo uma de cada área
trabalhada, juntamente com o desempenho destes alunos e a resolução, tais questões compunham
a avaliação diagnóstica, e apresentaram um alto índice de dispersão de respostas citadas:

I. Na apresentação da festa da Escola, a professora de Carolina organizou uma fila
com os seus 20 alunos. A professora pôs:

· as crianças que tinham camiseta branca, de 3 em 3;
· e os meninos, de 2 em 2.
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Na figura, a Carolina está no início da fila que a professora organizou.

Figura 1: Disposição da fila
Quantos meninos estavam com camiseta branca? Resp.:_____meninos
(Adaptado de Prova de Aferição 2003 /2ºciclo)

Tabela 1: Respostas 1

Nesta questão somente 13 alunos responderam corretamente e uma forma de
resolvê-la seria a seguinte: vamos representar os meninos por Mo e as meninas por Ma, e as
camisetas brancas por B e as demais cores por D. Em seguida dispomos duas linha, uma contendo
as 20 crianças e a outra contendo as cores das suas respectivas camisetas, por fim basta identificar
as interseções entre os meninos e camisetas brancas.

Desta forma, havia 3 meninos que estavam vestidos com camisetas brancas. Alguns
alunos responderam que o número de meninos era 6, que correspondia ao número de crianças
com camisetas brancas, outros já disseram que o número de meninos era 10, que corresponde
ao número de meninos que estavam na fila. Houve ainda um caso em que o aluno respondeu que
o número de meninos que estavam com camiseta branca era 3,40. Com a prática do uso
indiscriminado dos algoritmos, os alunos perdem a noção da quantidade que um determinado
número representa, e ao chegarem a uma resposta deste tipo, são incapazes de perceber que é

respostas nº de alunos respostas nº de alunos  
0 meninos 10 8 meninos 1 
2 meninos 3 9 meninos 2 
3 meninos 13 10 meninos 3 
3,4 meninos 1 11 meninos 3 
4 meninos 3 12 meninos 1 
5 meninos 2 13 meninos 1 
6 meninos 5 16 meninos 2 
7 meninos 1 em branco 17 

 

Tabela2: Disposição da fila 
 

Ma Mo Ma Mo Ma Mo Ma Mo Ma Mo Ma Mo Ma Mo Ma Mo Ma Mo Ma Mo 
                 D    D   B   D    D   B    D   D    B   D    D   B    D    D    B    D   D   B   D   D 
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impossível haver 3,40 meninos.
Como conseqüência, para as questões que eram solucionadas sem a utilização

de algoritmos, muitos alunos simplesmente a resolvem e/ou colocam qualquer valor, sob a alegação
de que “não sabem a conta para resolvê-lo”.

II. Identifique na quadro abaixo quais figuras correspondem aos polígonos e pinte-
os.

                 Figura 2: quadro de figuras 1

                    Tabela 3: Respostas 2

    Esta questão trabalha com o conceito de polígono. Os alunos precisavam saber
que a linha poligonal que forma o polígono tem que ser fechada, não curva e sem cruzamentos.
Infelizmente os alunos em sua maioria sabiam alguns desses conceitos, alguns alunos quase
acertaram, erraram apenas por ter incluído o cubo ou pirâmide e/ou por ter excluído o triângulo ou
o losango. Apenas 9 alunos acertaram, 52 alunos erraram e 7 alunos deixaram em branco. Esta
questão é uma das mais complexas, quanto a sua resolução, já que não é possível afirmar que os
alunos que acertaram quatro dos cinco polígonos existentes no quadro, não possuíam clareza
quanto o que vinha a ser um polígono.

Vemos que alguns conceitos foram agregados durante a história escolar, mas que
estes conteúdos foram pouco trabalhados ou mesmo ignorado na Educação Básica, tendo em
vista que uma parte considerável dos alunos pintou indiscriminadamente, praticamente todas as
figuras contidas no quadro. Veja abaixo como deveria ser preenchido o quadro:

Respostas nº de 
alunos 

Corretas 9 
Incorretas 52 
em branco 7 

 

      Figura 3: quadro de figuraras 2
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III. O esquema mostra a família de Tomás.

      Figura 4: Família de Tomás

A tabela seguinte apresenta as recomendações de alguns especialistas sobre o
consumo diário de leite.

Tabela 4: Consumo diário de leite

Que quantidade de leite consome a família de Tomás, em seis dias, se todos
seguirem as indicações da tabela?                  Resp.:_________litros.

(Adaptado de Provas de Aferição 2003/2ºciclo)

Dentre todas as questões dissertativas da prova diagnóstica, essa questão foi a
que houve a maior divergência de respostas. Dentre aqueles que responderam, 11 (16,18%) alunos
responderam 27 litros, 14 (20, 59%) alunos não responderam e 43 (63,24%) alunos deram
respostas aleatórias, num total de 37 respostas distintas. Tal questão abordava não só a
interpretação de tabelas, mas também as operações fundamentais com números fracionários.
Alguns alunos começaram a resolvê-la, mas logo desistiram por chegar a expressões que não
sabiam como prosseguir e consequentemente acabaram por não respondê-la; outros chegaram
a soluções absurdas, mas por estarem aplicando os algoritmos em que as regras ainda não
foram compreendidas, a noção do valor numérico se perdia durante o processo e alguns alunos
chegam a respostas como 2189/8384, 4, 84, 1833.

Dentre as respostas, foi possível detectar que a equivalência de frações foi pouco
trabalhada com os futuros professores enquanto alunos, devido ao surgimento de respostas como
12/16, 72/6, 18/4, 16/4.

Idades Quantidade de leite 
(em litros) 

dos 0 aos 3 anos 3/2 
dos 3 aos 9 anos 1/2 

dos 10 aos 20 anos 3/4 
dos 21 aos 55 anos 1/2 
a partir dos 56 anos 3/4 
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Como todos na família de Tomás bebiam menos de 1 litro de leite por dia, então a
família de Tomás poderia consumir, no máximo, 6 litros por dia, e consequentemente, no período
de 6 dias, consumiriam no máximo 36 litros. Analogamente, como todos consomem no mínimo ½
litro de leite, então em um dia a família de Tomás consumiria no mínimo 3 litros de leite por dia e
consequentemente, no mínimo 18 litros em 6 dias. Logo, a solução deveria estar contida no intervalo
compreendido entre 18 e 36 litros. Para os resultados que se encontravam fora deste intervalo, o
aluno deveria ser capaz de perceber que sua resposta estava muito distante da correta.

Com exceção dos que responderam corretamente, há 12 alunos que transcreveram
suas respostas, cujo valor pertencia ao intervalo, suas respostas foram:

Tabela 5: Respostas 3

No total, 11 alunos acertaram esta questão, cuja resposta correta é 27 litros.

Considerações Finais
As questões contidas na prova diagnóstica exigiram conceitos e habilidades

fundamentais que devem ser trabalhados no Ensino Fundamental (ciclo I e II). Em tais questões,
principalmente nas questões dissertativas, que solicitaram o preenchimento de quadros, construção
e análise de gráficos, os alunos demonstraram um déficit proveniente do ensino Básico, revelando
que os mesmos possuem certa dificuldade com a Matemática.

 O fato é que estes alunos que hoje sentem dificuldade em aprender Matemática
serão os professores que ensinarão essa disciplina para as futuras gerações. Como muitos não
gostam de Matemática e ao mesmo tempo pretendem tornarem-se professores das séries iniciais
do Ensino Fundamental, os mesmo poderão vir a reproduzir o tipo de ensino que provavelmente
tiveram, em especial com a disciplina de Matemática, na qual o trabalho é superficial, e que foi tão
criticado por eles na avaliação diagnóstica.

 Dada à importância da Matemática no início da vida escolar e nas atividades
cotidianas, os dados revelam que para que esses licenciandos possam se tornar capazes de
ensinar matemática, de forma prazerosa e significativa para os alunos, os mesmos deverão assumir
uma nova postura frente a essa disciplina. Para tanto, o curso de Pedagogia deve criar situações
para que esses alunos adquiram conhecimentos de e sobre a matemática, além de conhecimentos
pedagógicos desses conteúdos, uma vez que para Perrenoud (2000) não basta conhecer os
conteúdos a serem ensinados, é preciso saber relacioná-los a objetivos e situações de
aprendizagem.

Em suma, o professor ideal é alguém que deve conhecer sua matéria,
sua disciplina e seu programa, além de possuir certos conhecimentos

resposta nº de 
alunos Resposta nº de 

alunos 
18 litros 1 24 litros 4 
21 litros 1 25 litros 2 
23 litros 1 26,4 litros 1 

23,4 litros 1 36 litros 1 
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relativos às ciências da educação e à pedagogia e desenvolver um
saber prático baseado na sua experiência cotidiana com os alunos.
(TARDIF, 2002, p. 39).

No contato com os alunos foi possível perceber o estereótipo criado em relação
aos mesmos, que em sua maioria diz que escolheu este curso por querer algo que não tivesse
envolvimento com a Matemática. Este é um desafio posto para o curso, uma vez que esses
alunos deverão ensinar matemática nas séries iniciais do Ensino Fundamental.

Muitos alunos declararam que o fato de não gostar e/ou possuir dificuldades com
relação à Matemática se deve ao fato de terem tido uma experiência negativa com um determinado
professor, seja porque ele não tinha paciência para ensinar, ou porque era intolerante quanto aos
erros. No entanto, esses licenciandos, futuros formadores de conceitos matemáticos, possuem
uma determinada pré-disposição para reproduzir este ensino indicado como inadequado.

A reprodução do sentimento expresso por metade dos alunos, que não gostam de
matemática, em uma futura ação docente contribuirá para o panorama revelado pelas diversas
avaliações nacionais e internacionais sobre o desempenho dos alunos quanto à aprendizagem
matemática.

Portanto, torna-se indispensável que haja uma discussão mais conceitual de
matemática na formação inicial de professores, que possibilite ao futuro professor superar as
dificuldades de aprendizagem apresentadas e reverter à visão sobre essa disciplina.
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NOTAS

1 Licenciando em Matemática pela FCT/Unesp. E-mail: danielgusmai@yahoo.com.br
2 Docente do Departamento de Matemática, Estatística e Computação (DMEC) e do Programa de Pós-graduação em Educação da
FCT/UNESP. E-mail: mraquel@fct.unesp.br
3 O curso está propondo uma nova estrutura curricular, na qual a disciplina Metodologia de Ensino das séries iniciais do Ensino
Fundamental - Matemática, de 90 horas, será substituída por Conteúdos, Metodologia e Prática de Ensino de Matemática I e
Conteúdos, Metodologia e Prática de Ensino de Matemática II com carga horária de 75 e 30 horas, respectivamente.
4 Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP).
5 Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
6 Sistema de Avaliação de Educação Básica (SAEB).
7 Projeto de avaliação do 1º e 2º ciclos do Ensino Básico, desenvolvido pelo Gabinete de Avaliação Educacional (GAVE), do
Ministério da Educação de Portugal.



Formação de professores para a educação básica

IX CONGRESSO ESTADUAL PAULISTA SOBRE FORMAÇÃO DE EDUCADORES - 2007
UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - PRO-REITORIA DE GRADUAÇÃO

269

INTRODUÇÃO

É indiscutível a importância da sexualidade no desenvolvimento e na vida psíquica
das pessoas, pois independentemente da potencialidade reprodutiva, relaciona-se com a busca
do prazer, necessidade fundamental dos seres humanos.

Nesse sentido, a sexualidade é entendida como algo inerente, que se manifesta
desde o momento do nascimento até a morte, de formas diferentes a cada etapa do
desenvolvimento. Além disso, sendo construída ao longo da vida, encontra-se necessariamente
marcada pela estória, cultura, assim como pelos sentimentos, expressando-se então com
singularidade em cada sujeito.

Segundo Ribeiro (1996), o sexo é expressão biológica que define um conjunto de
características anatômicas e funcionais; já a sexualidade é, de forma bem mais ampla, uma
expressão cultural. O autor reporta também que cada sociedade cria conjuntos de regras que se
constituem em parâmetros fundamentais para o comportamento sexual de cada indivíduo. Nesse
sentido, a proposta de Orientação Sexual considera a sexualidade nas suas dimensões biológica,
psíquica e sociocultural.

As manifestações de sexualidade afloram em todas as faixas etárias. Ignorar, ocultar
ou reprimir são as respostas habituais de alguns profissionais da Escola. Essas práticas se
fundamentam na idéia de que o tema deva ser tratado exclusivamente pela família. De fato, toda
família realiza a educação sexual de suas crianças e jovens, mesmo aquelas que nunca falam
abertamente sobre isso. O comportamento dos pais entre si, na relação com os filhos, no tipo de
“cuidados” recomendados, gestos e proibições que estabelecem, estes são carregados de
determinados valores associados à sexualidade que a criança apreende. Há ainda a influência de
muitas outras fontes: pessoas significativas do círculo extra-familiar, livros, a mídia e a escola.

O veículo televisivo é intensamente erotizado, o que gera excitação e incremento
na ansiedade relacionada às curiosidades e fantasias sexuais da criança. Por outro lado, as
campanhas de prevenção à AIDS, tão importantes na saúde pública, enfocam a sexualidade
dirigindo informações a um público adulto; as crianças também assistem, mas não podem
compreender por completo o significado dessas mensagens e, por vezes, incorporam conceitos
errôneos.

Marcadas por avanços e recuos, a história da Educação Sexual no Brasil começou
no início do século; as primeiras idéias surgiram pregoando o combate à masturbação e às doenças

ORIENTAÇÃO SEXUAL COMO TEMA
TRANSVERSAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL

ERCOLIN, Luciana Shirley de Lima ; ROCHA, Patricia de Medeiros Cardassi (USF)
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venérias, visando também a preparação da mulher para o exercício do papel de esposa e mãe.
No decorrer da década de 80, proliferaram as iniciativas na rede privada de ensino,

inclusive em escolas de orientação religiosa. Esse aumento da demanda se deve principalmente
ao surgimento da AIDS e aumento dos índices de gravidez indesejada entre adolescentes. Em
1989, a Secretaria Municipal de São Paulo decidiu implantar a orientação sexual inicialmente nas
escolas de primeiro grau, depois nas de educação infantil. O diferencial dessa intervenção foi a
cuidadosa formação de professores que passaram por cursos iniciais e acompanhamento
continuado em supervisão semanal.

Porém, apenas em 1995, quando da elaboração dos “Parâmetros Curriculares
Nacionais para o Ensino Fundamental”, é que o MEC incluiu a orientação sexual como um dos
“Temas Transversais” a serem abordados no primeiro grau, de forma articulada com as disciplinas
e outros temas como: ética, saúde, meio ambiente e pluralidade cultural.

A orientação sexual atualmente é considerada como um processo educativo
interdisciplinar, no qual as disciplinas do currículo contribuem com as dimensões psicológicas e
biológicas na construção dos sentidos da sexualidade. Os eventuais temas relacionados que
podem ser abordados durante as aulas devem eventualmente surgir a partir do interesse e do
cotidiano dos alunos. Esses temas geralmente variam conforme a faixa etária, o grau de
escolarização e o nível sócio-econômico do grupo (Lorencini, 1997).

No cotidiano escolar, quando se proíbe certas manifestações, quando se intervém
junto a um aluno que “se excedeu”, ou se convoca pais para uma conversa reservada, em todas
essa situações a escola está produzindo certos valores morais, mais ou menos rígidos, dependendo
do profissional que protagoniza uma dada situação. E é exatamente por reconhecer o importante
papel da escola na construção dos aspectos concernentes à sexualidade, que se fundamenta a
proposta de que a escola realize a denominada orientação sexual.

Segundo Sayão (1997), o conceito de orientação é similar ao modelo pedagógico
de não-diretividade, ou seja, a problematização das questões trazidas pelos alunos. Trata-se, no
entanto, de um processo de intervenção planejado, intencional e sistemático, que inclui o
esclarecimento das dúvidas.

A educação sexual deve se adequar à capacidade de adaptação e à idade do
educando, porque a criança fala e mostra mais livremente, a qualquer hora, as dúvidas e
sentimentos. De forma natural, não reprimir a manifestação da curiosidade e deixar as crianças
livres para obterem suas respostas (as quais deverão ser corretas e objetivas) faz com que
possam confiar e perceber que o professor estará aberto a perguntas e poderá ajudá-las a
esclarecer suas dúvidas (Suplicy, 1990).

A representação da sexualidade humana pelos educadores foi valorizada em virtude
de constituir-se em um aspecto de extrema relevância na abordagem do tema dentro da escola.
Porém, estudos mostram que esta representação é bastante reducionista e atrelada ao sexo
orgânico, desprezando-se os seus aspectos sócio-político-culturais e afetivos (Salla & Quintana,
2000).
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OBJETIVOS

1. Identificar a postura de pais e educadores nos esclarecimentos sobre a
sexualidade para as crianças na faixa etária de 5-6 anos.

2. Investigar, através de um questionário, a visão dos pais com relação a
sexualidade infantil e como eles trabalham a educação sexual de seus filhos.

3. Verificar se a orientação sexual na escola é encarada de forma natural pelos
pais.

4. Constatar as principais dúvidas dos pais e educadores com relação aos
aspectos da sexualidade infantil.

5. Investigar, através de um questionário, se os educadores estão preparados
para orientar seus alunos com relação ao tema.

METODOLOGIA

Os instrumentos foram definidos a partir da construção do problema e da
demarcação do planejamento em dois momentos indissociáveis. Optamos pela aplicação de
questionário para pais de crianças na faixa etária de 5-6 anos matriculados em uma Escola de
Educação Infantil de Bragança Paulista,  e pelos respectivos educadores, para analisar as relações
entre a sexualidade infantil e a orientação oferecida pelos adultos referidos.

Participaram como voluntários 14 pais e 2 professores, totalizando 16 questionários.
Resultados e Discussão
Optou-se pela apresentação dos resultados em forma de quadro com o questionário,

o total de respostas assinaladas para cada questão, e sua porcentagem. As questões dissertativas
foram transcritas conforme as respostas dadas pelos entrevistados.
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Quadro 1 – Alternativas disponíveis, quantidade de respostas e porcentagem
referentes a questões de 1 a 9:

*a criança não mantém contato com a mãe.

Antes de Freud, a noção tradicional da sexualidade referia-se exclusivamente ao
ato sexual entre o homem e a mulher. A descoberta do psicanalista no início do século XX foi
precisamente a de que a sexualidade não se inicia uma vez conseguida a maturidade sexual do
individuo, mas sim com o nascimento ou, talvez, até antes do nascimento, e de que a criança

Questão 1.  
Você teve uma orientação sexual dada pelo seus pais? 
Alternativas Quantidade de 

Respostas 
Porcentagem 

Sim  3 21% 
Não  11 79% 

Questão 2 – Respostas referentes à questão anterior:  
Se SIM, em qual idade foram obtidas as primeiras respostas para as perguntas relacionadas a 
sexo? 
De 3 a 6 anos 0 0% 

De 7 a 10 anos 3 100% 

De 11 a 15 anos 0 0% 
De 15 a 20 anos 0 0% 
Questão 3 – Respostas referentes à questão 1:  
Se NÃO, gostaria de ter sido orientado? 
Sim 14 100% 
Não 0 0% 
Questão 4.  
Como era a reação de seus pais em relação ao tema? 
Com naturalidade 0 0% 
Não muito à vontade 7 50% 
Bem restrito 7 50% 
Questão 5. 
Você já procurou informações sobre como orientar a sexualidade na infância? 
Sim 10 71% 
Não 4 29% 
Questão 6.  
Observa o comportamento sexual do seu filho e as questões levantadas por ele? 
Sim 14 100% 
Não 0 0% 
Questão 7.  
Quando você usa palavras relativas ao sexo, considera-as como pejorativas? 
Sim  0 0% 
Não  8 57% 
As vezes  4 29% 
Não responderam 2 14% 
Questão 8.  
A quem seu filho (a) mais faz perguntas relativas ao sexo? 
Mamãe  11 79% 
Papai  1 7% 
Outros  0 0% 
Ninguém  2 14% 
Questão 9.  
Quem se sente mais à vontade sobre a orientação sexual do seu filho (a)? 
Mamãe 11 79% 
Papai 1* 7% 
Mamãe e papai 2 14% 
Nenhum dos dois 0 0% 
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percorre diversas fases sexuais (Nunes e Silva, 2000). Este pensamento chocou a comunidade
científica da época porque estava em desacordo com a moral vigente, pois trazia a noção de que
as crianças não eram “anjinhos assexuados”, mas seres humanos que já nasciam com uma
expressão de necessidades e desejos operantes desde o início da vida.

Uma das idéias fundamentais, quando falamos de sexualidade, é que não estamos
nos referindo a genitalidade, no sentido do contato sexual adulto. Falar de sexualidade é reportar-
se a uma série de excitações e atividades mentais relacionadas às múltiplas formas de prazer e
à satisfação de necessidades fisiológicas básicas (MEC/SEF, 2003).

Problematizar e analisar a sexualidade é, portanto, estudar sistemas complexos e
instáveis e a partir das teorias, os resultados apresentados foram relacionados e analisados de
duas maneiras: na primeira parte, analisa-se a visão dos pais com relação à sexualidade infantil e
a possível orientação dada; na segunda parte, analisa a visão dos professores e a sua preparação
com relação ao tema.

Nossos dados obtidos de questionários respondidos por pais de crianças de 5 a 6
anos conflitam com os de Meirelles (1997), que diz que os pais se identificam com seus próprios
pais e acabam agindo da mesma forma com seus filhos. Nossos resultados mostram que apenas
21% dos pais entrevistados obtiveram orientação sexual na infância entre a idade de 7 a 10 anos
(Questões 1 e 2) porém, todos gostariam de ter tido tal informação (Questão 3) e 71% procura se
informar para orientar seus filhos corretamente, como indica a questão 5. Isso demonstra que os
pais reconhecem as dificuldades da sua própria infância, resultado demonstrado na questão 4
onde, 50% dos entrevistados colocam que a posição de seus pais com relação ao tema
sexualidade sempre foi bem restrita e os outros 50%, dizem que não ficavam muito à vontade
com o tema.

Outro momento que deixa bastante evidente esse reconhecimento de suas
dificuldades é a tentativa de superá-las, orientando melhor seus filhos, como demonstra os dados
da questão 6, onde 100% dos entrevistados responderam que observam o comportamento sexual
de seus filhos e as questões levantadas por eles. Assim, abrem caminhos novos, se libertando
das próprias tradições da infância e do passado.

A Educação Sexual é um processo de vida inteira e dependendo da atitude dos
pais, as crianças aprendem se o sexo é “bonito ou feio, certo ou errado, conversável ou não”; os
pais terão tempo de melhorar o que não conseguiram explicar da forma como gostariam, contudo,
o importante é tentar melhorar a educação que possam oferecer a seus filhos e estar atentos ao
comportamento sexual que expressam.

Muitos pais já estão mais à vontade para falar de sexualidade com seus filhos,
como demonstra a questão 7, onde 57% dos entrevistados respondem que quando usam palavras
relacionadas, não as consideram como pejorativas; porém, ainda temos um resultado bastante
preocupante, pois, 29% descreve que, às vezes, consideram-nas como vocabulário inconveniente.

O primeiro passo para colaborar no desenvolvimento de uma criança é aceitar que
a sexualidade é natural. Nascemos todos seres sexuais; no bebê, a sexualidade é tão espontânea
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como a capacidade de sugar o seio materno ou a mamadeira e mais tarde, andar e falar (Meirelles,
1997; Nunes e Silva, 2000). Inicialmente, as dúvidas das crianças dizem respeito às diferenças
anatômicas entre os sexos e ao nascimento propriamente dito. Elas fazem suas próprias teorias
sexuais, hipóteses acerca de como os bebês vão para as barrigas das mamães. Aos poucos,
essas teorias vão sendo questionadas e surgem então, as dúvidas a respeito de como são
produzidos os bebês.

Apesar de saberem que é importante informar os filhos sobre sexo, muitos adultos
não o fazem, alegando não ter conhecimento, ou não saber como tocar no assunto; eles se
omitem dessa responsabilidade. Há ainda a freqüente dúvida sobre quem deve falar com a criança:
o papai ou a mamãe? Quando perguntamos para os pais a quem seu filho mais faz perguntas
relativas ao tema (Questão 8), observamos que para 79% dos entrevistados, as perguntas são
respondidas pela mãe, 14% declara que ninguém responde as perguntas de seu filho e 7%
(equivalente a 1 criança) faz perguntas ao pai, pois essa não mantém contato com a mãe.

Segundo Suplicy (1990) “o ideal é que a educação sexual seja de responsabilidade
do casal, pois estes oferecerão visões diferentes e enriquecedoras, porém, hoje em dia é bastante
comum a situação de pais separados. O importante é que a criança criada só pela mãe ou só pelo
pai, mantenha contato afetivo com pessoas do sexo oposto do familiar que convive, criando assim
mais oportunidades de descobertas e identificações”.

Sabendo que essas manifestações da sexualidade também surgir na escola,
questionamos os pais sobre o que acham da Educação Sexual na escola (questões 10 e 11), e o
resultado foi bastante positivo, pois todas as respostas indicam que deve haver esta orientação
também no âmbito escolar; alguns pais citam que a orientação é importante para complementar
a educação dada em casa e que nem sempre os pais estão preparados a responder. Ressaltam
também, que consideram que a orientação sexual deve ser realizada por profissionais bem
preparados e que respeitem a idade e os limites da criança para que a orientação seja positiva e
ajude no seu desenvolvimento. Um entrevistado declara que a educação sexual nas escolas deveria
ser obrigatória.

Percebemos através dessas respostas que os pais estão cientes que a orientação
sexual na escola é importante e necessária e que não substitui nem concorre com a função da
família, mas a complementa. A opinião dos pais com relação à formação dos professores coin-
cide com os Parâmetros Curriculares Nacionais, pois esse sugere que o trabalho de orientação
sexual na escola se faz problematizando, questionando e ampliando o leque de conhecimento e
de ações para que o próprio aluno escolha seu caminho. Isto quer dizer as diferentes temáticas
da sexualidade devem ser trabalhadas dentro do limite da ação pedagógica, sem invadir a intimidade
e o comportamento de cada um.

Qualquer pergunta sobre sexo poderá ocorrer após os 3 anos. Dependendo da
idade do aluno, o educador poderá ampliar ou limitar a informação. O critério não é limitar a
informação sob o pretexto de que “a criança é muito nova para ter tais conhecimentos”, mas
porque, com 3 anos, ela quer saber pouco, já aos 5-6 anos, tem uma concentração para escutar
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respostas mais complexas (Suplicy, 1996).
As vantagens de conversar com os filhos sobre o sexo desde as primeiras dúvidas

são diversas: aumenta a intimidade e a afetividade entre pais e filhos, abre caminhos para que se
possa conversar sobre tudo, garante confiabilidade e precisão da informação, reduz as fantasias
e as ansiedades decorrentes, prevenindo futura gravidez indesejável, AIDS ... Pesquisas mostram
que as crianças esclarecidas tendem a ser mais responsáveis e a adiar o início de sua vida
sexual, porque suas duvidas foram devidamente saciadas (Suplicy, 1990).

Considerando que a saúde e a sexualidade são temas sempre presentes no dia-a-
dia da experiência escolar, perguntamos a duas educadoras de escola infantil, a opinião com
relação à função da escola na orientação sexual infantil e como o tema deve ser trabalhado na
infância. Dando seguimento a análise, apresentamos as respostas referentes a esta questão.

A primeira professora entrevistada coloca que a escola deve “Esclarecer as dúvidas
de forma clara para que as crianças não cresçam com tabus ou informações equivocadas sobre
o assunto”. A segunda diz “A escola deve ter uma postura sempre aberta e procurar identificar
quando algo é normal ou não. A Orientação Sexual feita pela escola deve ser tranqüila e aberta,
dizendo a criança o que pode e o que não pode naquele momento. A questão poder ou não poder
é bastante delicada, pois não podemos barrar os sentimentos e sim orientá-los para
desencadearem no momento certo, sem repressão e sem tabus”.

Possivelmente, os problemas emergentes nas últimas décadas, entre eles o
aumento do índice de gravidez na adolescência e do uso de drogas e, especialmente a epidemia
mundial de Aids, cumpriram um papel decisivo no questionamento do enfoque educativo tradicional,
ampliando-o para o campo cultural e social. Sabemos hoje que a orientação sexual envolve mais
do que a informação, a oportunidade de reflexão sobre atitudes e valores para a convivência
humana.

 Ambas profissionais citam que a orientação sexual infantil deve ser tratada como
um tema transversal, isto é, a orientação sexual não deve ser dada como disciplina sistematizada
e sim trabalhada de forma articulada com os conteúdos clássicos. De acordo com os relatos,
observamos que as mesmas estão cientes que a escola tem a função de complementar a
orientação sexual desde a infância.
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Quadro 2 – Alternativas disponíveis, quantidade de respostas e porcentagem
referentes à questões de 2 a 6:

A Orientação Sexual como um tema transversal também implica o tratamento de
questões que nem sempre estarão articuladas com os conteúdos clássicos, seja porque são
singulares e necessitam de tratamento específico, seja porque estão envolvidas no dia-a-dia es-
colar, exigindo do professor flexibilidade, disponibilidade e abertura para trabalhá-las; por esse
motivo, questiona-se como o professor deve responder a uma questão sobre sexualidade colocada
pela criança (questão 3 do questionário para docentes). As entrevistadas declararam que estas
questões devem ser respondidas de forma objetiva e curta.

De acordo com as Questões 3 e 4, as educadoras entrevistadas demonstram que
esclarecem as duvidas relacionadas à sexualidade sem problemas, sendo esse é um resultado
bastante positivo, visto que é de extrema importância que os educadores reconheçam como
legítimas, por parte das crianças, as curiosidades manifestas acerca da sexualidade, uma vez
que fazem parte de seu processo de desenvolvimento (MEC/SEF, 2003).

As manifestações da sexualidade também acontecem no âmbito escolar e é
necessário que a escola se posicione para que a criança aprenda a distinguir as expressões que

Questão 2. 
Como acha que deve ser a orientação sexual infantil na escola? 
Alternativas Quantidade  
Como um conteúdo a ser trabalhado; 0 
Como um tema Transversal; 2 
Não é um assunto a ser tratado na escola. 0 
Questão 3. 
Como o professor deve responder a uma questão sobre sexualidade colocada pela criança? 
De forma complexa e extensa 0 

De forma objetiva e curta; 2 

Não deve responder. 0 

Questão 4. 
Quando surgem perguntas relacionadas à sexualidade: 
Alternativas Quantidade 
Fica com Vergonha; 0 

Esclarece as dúvidas sem problemas. 2 

Questão 5. 
Como deve ser a postura do professor quando perceber que a criança está se masturbando? 
Explicar para a criança que aquele não é um comportamento feio e 
errado, mas não é um comportamento adequado para lugares públicos 
como a escola. 

2 

Ignorar fazendo de conta que não viu. 0 

Pedir para a criança parar com aquele comportamento pois é muito 
feio. 

0 

Questão 6. 
Como deve ser a postura do professor ao perceber que as crianças escolheram um lugar 
protegido, fora das vistas de um adulto, para brincar com atitudes relacionadas ao 
comportamento sexual (Papai-mamãe, Médico...)? 
Deverá deixar, pois estas brincadeiras fazem parte do desenvolvimento 
sexual da criança, estando atento para que não haja coação na 
brincadeira. 

1 

Interrompê-los, pois não é uma brincadeira adequada. 1 
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fazem parte da sua intimidade e privacidade daquelas que são pertinentes ao convívio social.
Para verificar se a postura do educador está adequada ao se deparar com certas manifestações,
na Questão 5, foram propostas três alternativas sobre como deve ser a postura do educador
quando percebe que a criança está se masturbando.

Ambas entrevistadas escolheram a alternativa que diz que “o professor deve explicar
para a criança que aquele não é um comportamento feio ou errado, mas não é um comportamento
adequado para lugares públicos como a escola”.

Já as respostas referentes à questão 7: Qual é a sua postura ao ver dois meninos
ou duas meninas envolvidas em brincadeiras sexuais? dividem as opiniões das professoras.
Quando colocamos questões relacionadas com as manifestações sexuais infantis, a intenção foi
justamente avaliar a “visão” e a preparação dos educadores com relação ao tema, pois o trabalho
de orientação sexual para crianças requer que o profissional esteja preparado, de forma psicológica,
cientifica e cultural, para identificar, esclarecer ou intervir, se necessário, quando ocorrerem certas
manifestações. Os jogos sexuais infantis têm caráter exploratório, pré-genital (MEC/SEF, 2003).

A primeira professora entrevistada diz que a sua postura seria – “Questionar o que
eles sabem a respeito e esclarecer a assunto com naturalidade”. A segunda responde que “Tentaria
explicar de forma bem tranqüila que ainda não estão na idade de agir desta forma. Que quando
forem adultos poderão fazer coisas que quando crianças ainda não podem. Falarei sobre a
importância das brincadeiras que fazem em grupo, são divertidas e não precisamos esconder. Se
precisamos “ocultar” os fatos é porque eles não estão de acordo com as regras. Vou dizer com
freqüência para quando quiserem saber algo sobre estes assuntos poderão perguntar abertamente
para que todos possam entender também.

De acordo com Felipe (1999, in Nunes e Silva, 2000), não existem contra-indicações
para esses jogos. Ao contrário, são uma tentativa de afirmar a identidade e um teste de realidade.
Porém, deve se averiguar se as crianças são da mesma idade para não haver coação, e que
nenhum adulto esteja participando destas atividades.

Quando questionou-se da leitura de algum livro ou busca de informação sobre
educação sexual na infância, as duas professoras responderam que sim, que já buscaram
conhecimento científico sobre o assunto.

CONCLUSÃO

De alguma forma, no decorrer das entrevistas ocorreu um despertar da preocupação
dos entrevistados com relação à sexualidade infantil porque, para tanto responder as questões,
tiveram certamente que refletir sobre o tema.

Esta discussão talvez possa contribuir para a construção de uma proposta menos
dogmática e mais crítica de Orientação Sexual escolar. Acena para a possibilidade de reforçar
nossa postura de que o esclarecimento sobre a sexualidade para as crianças deve ser, não de
modo abrangente, mas absolutamente objetivo e claro. Que o trabalho de Orientação Sexual
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compreende a ação da escola como complementar a educação dada pela família, não competindo
a ela, em nenhuma situação, julgar, como certa ou errada a educação que cada família oferece.

E que possa ainda subsidiar pais e educadores nessa reflexão de quão importantes
são como modelos de conduta de nossas crianças em atitudes que nem sempre são explicitadas,
mas que, por via de regra, são compartilhadas por todos.
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1. INTRODUÇÃO

Estaria a Educação Fundamental, sobretudo nas quatro séries iniciais, se utilizando,
ainda de forma problemática, do recurso exclusivo à chamada gramática normativa, que
desconsidera o aspecto construtivo-processual da escrita, fartando-se, assim, dos procedimentos
metodológicos “tradicionais” de mera descrição da língua, perdendo de vista as ligações necessárias
entre leitura, construção da escrita e aprendizagem gramatical?

O presente estudo se coloca como contribuição necessária para uma maior
integração entre a pesquisa universitária e a prática docente na Educação Fundamental, permitindo
a esta uma revisão crítica para uma necessária reformulação da prática de ensino da escrita, nas
séries iniciais de escolarização. Pelo que se constata nas propostas metodológicas dos livros
didáticos, este ensino vem sendo pautado pela exploração única da gramática normativa,
desconsiderando-se o aspecto construtivo-processual da escrita. Justificou-se, portanto, o
desenvolvimento deste tema para uma valorização maior da natureza social das práticas lingüísticas
em sala de aula. Com o apoio teórico-conceptual da bibliografia selecionada, pretendeu-se:

- refletir sobre o suposto caráter predominantemente normativo do ensino da
escrita na Educação Fundamental, e

- propor alternativas que confirmem a comunicação como sua função pri-
mordial.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

É preciso reavaliar, urgentemente, a prática docente atual no que se refere ao ensino
de textos (produção) e de gramática na Educação Fundamental. O que se constatou, pela análise
documental dos livros didáticos, é que se tem privilegiado, neste modelo de ensino, o uso farto e
constante dos procedimentos de mera descrição das normas da língua, desconsiderando-se,
assim, as interfaces entre língua e fala, gramática normativa e gramática textual.

Para Mikhail Bakhtin (1986, p.16), “a enunciação (...) é de natureza social, portanto,
ideológica. Ela não existe fora de um contexto social, já que cada locutor tem um ‘horizonte social’
“. Estamos apontando, com a citação de Bakhtin, para o reconhecimento necessário da natureza
social da língua e para o condicionamento do texto ao quadro social de sua produção.

Enfim, o referencial teórico aqui explicitado enfatiza a inter-relação necessária en-

PRÁTICAS DE PRODUÇÃO DE TEXTOS
NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

TREVIZAN, Zizi (UNOESTE)
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tre língua e fala, leitura e escrita, escrita e gramática, neutralizando as rupturas freqüentes no
ensino da língua portuguesa, já denunciadas por diferentes teóricos. (Luft, 1985; Silva e outros,
1986; Perini, 1989; Geraldi, 1985 e outros).

Assim, o material bibliográfico, selecionado para a realização deste estudo, ressalta
a importância do reconhecimento da situação do SUJEITO entre a LÍNGUA e a LINGUAGEM (Parlato
e Silveira, 1997). O estudo parte de uma revisão crítica da Lingüística Clássica de Ferdinand de
Saussure e alcança a relevância social dos estudos semióticos de Charles Sanders Peirce (1995),
de Mikhail Bakhtin (1986) e da Análise do Discurso (Pêcheux, 1988 e Maingueneau, 1993) e da
Teoria da Intertextualidade (Kristeva, 1974). Efetuou-se uma revisão crítica dos conceitos limitados
de SIGNO, de SIGNIFICAÇÃO, de TEXTO e de GRAMÁTICA e o rastreamento de pesquisas
teóricas mais abrangentes, voltadas para uma concepção ideológica do modelo textual, que
considera, sobretudo, a relevância de uma relação social organizada entre sujeito-emissor e sujeito-
receptor para captação do dinamismo real dos fatos lingüísticos. Nesta perspectiva teórica, o
objetivo foi enfatizar a natureza pragmática do texto e da gramática e recuperar a ligação necessária
das interfaces: língua e fala; escrita e gramática.

Estas reflexões teóricas são relevantes para um ensino da produção textual, de
melhor qualidade, pois determinam um novo perfil pedagógico alicerçado no diálogo da Gramática
Normativa e da Gramática Textual, da construção da competência da escrita e do domínio gramatical
do aprendiz.

A nosso ver, a recomendação metodológica, direcionada para uma nova prática de
ensino de língua portuguesa, é, em primeira instância, responsabilidade (nossa) dos professores
universitários e pesquisadores das áreas de Educação e Letras. Refletir criticamente sobre a
inconsistência teórica (porque meramente lingüística) do ensino da gramática normativa, na
Educação Fundamental, e propor alternativas pedagógicas que confirmem a comunicação como
função primordial deste ensino constituem o centro das nossas preocupações, neste estudo.

3. O TEXTO NA CONSTRUÇÃO DA ESCRITA. CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA DA
INTERTEXTUALIDADE E DOS ESTUDOS SEMIÓTICOS PARA O ENSINO DE
PRODUÇÃO DE TEXTOS.

Um texto é uma construção particular estrategicamente orientada para o
reconhecimento de códigos marcados de contextos ideológicos simultâneos ou precedentes.

Estamos apontando, com a definição de texto acima, para o fato de que o conjunto
de relações intertextuais firmadas em um modelo construído insinua um processo de convenções
semióticas e de condicionamento necessário do texto ao quadro social de sua produção.

Mas, é fundamental, na produção de um texto, que o sujeito passe desta
previsibilidade externa (em que os quadros de referência intertextual são elementos constitutivos
de paradigmas, com linguagens e ideologias subjacentes) para a imprevisibilidade, onde esses
mesmos quadros de referência intertextual se revertem em parte integrante da sintagmática do
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texto – relações de assimilação e transformação de texto para texto.
A previsibilidade pressupõe, necessariamente, a “competência intertextual” do autor

na atualização dos códigos norteadores da construção discursiva; e essa competência existe,
com toda evidência, em função do processo histórico de leituras do sujeito. Conforme U. Eco
(1979, p.86), a “competência intertextual representa um caso especial de hipercodificação e
estabelece os seus próprios quadros”.

Júlia Kristeva, em Introdução à semanálise (1974, p.63-4), já nos alertava sobre as
“três dimensões do espaço textual (...) o sujeito da escritura, o destinatário e os textos exteriores
(três elementos em diálogo)”. Acompanhando esta perspectiva teórica de Kristeva, surge, então,
o reconhecimento de que “todo discurso nasce em outro (sua matéria prima) e aponta para outro
(seu futuro discursivo)”, como também nos informa Orlandi (1998, p.18). Reafirmamos, assim,
que um texto é uma construção estrategicamente elaborada que nos convida a uma leitura dupla,
direcionada, verticalmente, para os quadros de hipercodificação gerados da circularidade intertextual
precedente ou simultânea à sua realização e, horizontalmente, para o próprio espaço textual,
onde a palavra instaurada passa a pertencer, simultaneamente, ao autor e ao receptor.

A intertextualidade surge, então, como uma possibilidade metodológica de certa
forma reguladora dos mecanismos de recepção e de produção de textos. Efetivamente, através
dela, o elemento recepcional deverá transitar do campo interno de referências textuais para o
campo externo de referências contextuais, ou vice-versa, sendo que, assim,  o sujeito da recepção
e o sujeito da escritura vão se aproximar social e culturalmente. Na verdade, ocorre, nessa operação
ativada pelo leitor, uma espécie de produção recepcional, na qual o leitor re-utiliza os elementos
do repertório extratextual operados pelo produtor na codificação do texto. Segundo Karlheinz Stierle
(1979, p.140) a possibilidade de o receptor inferir do texto a seleção contextual só é patenteada
por uma “competência recepcional”; e essa cooperação do ato receptivo acaba fazendo parte da
estratégia textual generativa do autor. Desse modo, podemos afirmar, com U. Eco (1979, p.26)
que “a semiótica do código e a semiótica do texto são dialecticamente interdependentes”.

Sujeito da escritura e sujeito da recepção marcam, portanto, presença conjunta
(como estratégias textuais) no espaço da construção do texto.

Desta forma, a recepção de textos como ponto de partida para a elaboração de
outros textos, longe de qualquer resultado meramente imitativo, pressupõe, ao contrário, a
necessidade de o receptor ver o texto no seu movimento generativo, obrigando-o, dessa maneira,
a uma reflexão crítica sobre as circunstâncias específicas de sua enunciação. Extrapoladas as
regras parafrásicas de semelhanças estruturais implícitas, o leitor, após detectar o já dito, individuará
a invenção inscrita nos textos confrontados.

Essas considerações nos levam a reconhecer que o processo da escritura espelha
os movimentos externos da realidade contextual, mas cria e impõe, também, seus próprios
movimentos (internos) de articulação verbal.

Desse modo, percebemos que a díade autor/leitor deve utilizar/(re)utilizar os quadros
intertextuais e cohabitar o espaço textual, instaurando, conjuntamente, o plano de significação do
texto.
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Para U. Eco (1979, p.53) um texto é “uma cadeia de artifícios expressivos que o
destinatário deve atualizar”, no momento da leitura. E se o texto pressupõe, para sua completude,
além da autoria, a função colaboradora do sujeito-leitor, por que não o inverso? O leitor poder usá-
lo como elemento motivador de uma invejada inversão de papéis? O receptor observa a “cadeia
de artifícios” operados no modelo textual e se reveste do papel de autor, ocupando, ele mesmo, a
função generativa de um outro texto.

A leitura de um texto deve, com efeito, levar o destinatário a agir sobre o mundo e a
modificá-lo; e, nessas interações modificadoras, incluem-se, ainda, as possíveis alterações do
sujeito: de leitor à condição de escritor, de escritor à condição de leitor...

Evidentemente, um texto expandido traz implícita a possibilidade de surgimento de
um novo texto.

Feitas essas afirmações, já podemos especificar o centro das nossas
preocupações: o de esclarecer os equívocos de um constrangimento geral na utilização de textos
para exercícios de redação em sala de aula. É bom lembrar que, quando Marisa Lajolo (1982,
p.53) acusou os usos do texto como pretexto para redações e outras práticas escolares, apontando
para os perigos de uma violentação do mesmo – “texto nenhum nasceu para ser objeto de estudo,
de dissecação, de análise” – ela o fez se referindo, evidentemente, ao tratamento inadequado do
texto como um produto acabado; trata-se de uma crítica aos meros exercícios de decomposição
estrutural de um modelo discursivo para demonstração dos recursos técnicos operados nele e
exploração dessa atividade como base de elaboração de um outro texto. A conseqüência indesejável
desse procedimento metodológico é a colocação do texto como instrumento para uma prática
mecanicista da escrita. Não podemos, no entanto, confundir essa exploração equivocada do modelo
textual com os princípios teóricos da Intertextualidade, da Semiótica Peirceana e Bakhtiniana, da
Análise do Discurso, que consideram fundamentais e enriquecedoras as relações recíprocas
firmadas no texto entre o autor (MOVIMENTO GENERATIVO x movimento interpretativo) e o leitor
(MOVIMENTO INTERPRETATIVO x movimento generativo).

A interação dialógica desse duplo movimento é, sem dúvida, esclarecedora da
possibilidade de considerarmos o texto de leitura como um pretexto valioso para a elaboração da
escrita. Segundo Orlandi (1988, p.89), “a leitura é um dos elementos que constituem o processo
de produção da escrita”.

De fato, a intimidade com a palavra escrita se estabelece nessas relações
intrínsecas de um autor/leitor ou de um leitor/autor com o texto. “Por isso, na realidade, não se
trata nunca de um discurso, mas de um continuum. Fala-se de um estado de processo discursivo
e esse estado deve ser compreendido como resultado de processos discursivos sedimentados”.
(Orlandi, 1988, p.18).

Assim, levando em conta os processos histórico-sociais que participam da
constituição da linguagem, é fundamental, na construção da escrita, a apreensão das relações
íntimas entre o já-dito e o caráter de novidade da palavra inaugural.

Uma vez previsto o circuito dessas relações orgânicas do espaço textual, torna-se
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viável o reconhecimento de diferentes estratégias discursivas, possíveis de serem atualizadas na
produção do texto.

O embasamento ideológico, subjacente a essas teorias citadas ressalta a
necessidade de conscientização do professor (de redação) da educação fundamental no que se
refere: a) à concepção de texto como uma unidade significativa de implicações contextuais (e não
meramente lingüísticas, gramaticais) atentando-se, inclusive, para a validade dessa concepção
tanto para uma metodologia do ensino da leitura como para uma metodologia do ensino da escrita;
b) à inter-relação necessária entre os processos de produção e de recepção de textos,
considerando-se, sempre, as funções específicas do autor e do leitor e, ao mesmo tempo, o
caráter de complementação das mesmas; c) à condição processual (histórica, dinâmica) da escrita
e da leitura; d) à relevância do texto como modelo discursivo para explicitação dos mecanismos
responsáveis por uma certa regularidade do comportamento textual.

No entanto, a nosso ver, estas considerações teóricas (de natureza intertextual,
discursiva, semiótica) não parecem ter sido, ainda, assimiladas pelos autores de livros didáticos,
e mesmo pelos professores que insistem em citá-las, mas não as implementam nas atividades
propostas em sala de aula.

4. DA LEITURA À PRODUÇÃO DE TEXTOS: EQUÍVOCOS METODOLÓGICOS
DO LIVRO DIDÁTICO

Na convivência diversa que temos mantido com os profissionais da Educação Fun-
damental de vários Municípios e Estados e desta análise documental dos livros didáticos de língua
portuguesa, temos constatado uma incidência de concepções teóricas redutoras sobre texto /
significação / leitura e escrita, que acabam, na verdade, comprometendo a eficiência do processo
de ensino/aprendizagem da escrita. Consideremos, aqui, algumas destas concepções:

-  Concepção redutora de texto:
A prática docente tem revelado uma concepção incompleta de texto, visto, então,

apenas como uma estrutura lingüística: relação simplista de significantes e significados organizados
gramaticalmente e explicados, portanto, por leis puramente lingüísticas. Tal concepção, de natureza
limitada, vai resultar em um ensino de textos centrado exclusivamente no estudo da língua, pela
sistematização dos conhecimentos gramaticais isolados, desvinculados do desempenho lingüístico
dos alunos, ou seja, das situações reais de produção de textos. Tal procedimento acaba se fartando
de atividades de descrição sistemática da língua e desconsiderando a natureza social e ideológica
da linguagem, como princípio teórico norteador do processo de construção da escrita.

Em outros termos, a prática docente vem considerando o texto apenas como uma
unidade gramatical, gerada das relações puramente lingüísticas dos signos entre si, ou seja, das
relações firmadas exclusivamente pela combinação sintática dos elementos lexicais selecionados.

Na verdade, parte significativa dos professores da educação fundamental
desconhece, ainda, a dimensão pragmática do texto, que ultrapassa as relações dos signos entre



Formação de professores para a educação básica

IX CONGRESSO ESTADUAL PAULISTA SOBRE FORMAÇÃO DE EDUCADORES - 2007
UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - PRO-REITORIA DE GRADUAÇÃO

284

si (dimensão gramatical) e destes com os conteúdos designados pela língua (dimensão semântica)
e estabelece as relações dos signos com os sujeitos interlocutores, ou seja, com o quadro social
de produção e de recepção dos modelos textuais. Falta-lhes, portanto, uma concepção totalizante
(semiótica) da dimensão triádica do texto: gramatical, semântica e pragmática.

- Concepção redutora de significação
No processo de ensino/aprendizagem da significação dos textos, a prática docente

geral vem considerando apenas o sentido literal dos mesmos, desprezando-se as condições de
produção do discurso como elementos explicitadores do sentido situacional dos termos.

Para Mikhail Bakhtin (1986, p.37) a palavra preenche sempre uma função ideológica,
seja ela estética, científica, moral, religiosa... E “quando ocorre tal preenchimento de função, a
palavra perde sua neutralidade, deixa de ser palavra e se torna um signo, objeto fundamental do
estudo das ideologias”. Tal afirmação nos conduz às diretrizes teóricas da semiótica peirceana,
onde o signo não é definido apenas como uma palavra ou uma imagem, mas é também uma
proposição e inclusivamente um livro inteiro, como afirma U. Eco (1979).

Lamentavelmente, o educador do ensino fundamental, pautado pelas metodologias
equivocadas dos livros didáticos adotados, vem enfatizando, na sua prática, a neutralidade da
palavra em detrimento desta representatividade do signo, apontada pelas teorias da linguagem.
Cabe a nós, pesquisadores universitários possibilitarmos ao profissional da Educação Funda-
mental pensar a questão do sentido do texto, a partir das relações intrínsecas firmadas entre a
PALAVRA, o CONTEXTO SENTENCIAL e o CONTEXTO SITUACIONAL. É preciso acrescentar-
lhe novas possibilidades de abordagem da significação, nascidas da Semiótica peirceana, da
Filosofia bakhtiniana do signo ideológico, da Análise do Discurso.

Assim, norteando-se pelas perspectivas teóricas apontadas, o professor poderá
garantir o texto verbal, nas suas aulas de leitura e de escrita, como uma produtividade que deve
implicar, na sua relação com a fixidez da língua, numa função redistributiva da mesma e, na sua
relação dinâmica com o contexto, numa função intertextual que lhe confere, na verdade, o estatuto
de prática lingüística de natureza social. Conforme KRISTEVA (1974, p.91/123) a produção textual
ocorre não só de um modo gramatical (subordinação às leis do código) “mas de modo
paragramático (abertura do código e multiplicidade de sentidos pela conexão dos gramas no inte-
rior do texto ou com outros gramas presentes em outros textos). Assim, é possível recolher no
texto os gramas escriturais (que dialogam no espaço de um mesmo texto) e os gramas leiturais
(que dialogam com os gramas de outros textos).”

- Concepção redutora de leitura e de escrita
Persiste, ainda, na educação fundamental, a concepção geral de leitura como sendo

apenas uma decodificação sonora da palavra escrita e, quando muito, a leitura é entendida como
um processo simplista de atribuição de sentido literal às palavras do texto. O ato de ler como um
exercício ativo de (re)criação da produção textual, pelo reconhecimento do uso social dos signos
(sentido situacional das palavras), constitui, ainda, procedimento mais raro entre os professores.

Na verdade, este comportamento metodológico equivocado, no ensino da leitura, é
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derivado, evidentemente, das próprias concepções teóricas (incompletas) dos professores sobre
o texto e sua significação expostas anteriormente, herdadas dos livros didáticos adotados.

De igual forma, a escrita vem sendo trabalhada, no ensino fundamental, ainda
como atividade de transcrição gráfica do som (ditado), treinamento da percepção visual (cópia)
ou erguimento de frases. A escrita como “leitura convertida em produção, indústria” (KRISTEVA,
1974) é raramente exercitada.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a análise documental das coleções didáticas selecionadas para o estudo,
chegou-se às seguintes identificações:

5.1 os vários conceitos inadequados apresentados pelos livros didáticos e suas
metodologias propostas estão conduzindo os professores a sérias falhas na prática de ensino de
textos. Os livros didáticos não respeitam a dimensão pragmática do texto e não reconhecem as
relações significativas entre leitura e escrita, persistindo, neles, um entendimento equivocado da
teoria da intertextualidade, sobretudo como possibilidade metodológica orientadora dos
mecanismos de produção de textos, incorrendo, assim, nos seguintes equívocos:

5.1.1 embora selecionem bons textos, os autores didáticos, no tratamento
metodológico da leitura dispensada aos mesmos, trabalham apenas o sentido literal (confirmado
pelo dicionário da língua e identificado nas relações gramaticais dos signos no texto). O sentido
situacional (sócio-semiótico), descoberto nas relações dos signos com o SUJEITO e com a
SITUAÇÃO SOCIAL de surgimento do texto, não é ativado nas leituras propostas;

5.1.2 de igual forma, as propostas metodológicas de construção da escrita não se
retroalimentam dos textos de leitura inseridos nas unidades dos livros didáticos. Ao contrário,
apesar de ocorrer uma oferta diversificada e rica de gêneros textuais (textos jornalísticos, textos
literários em prosa e poesia, textos pictóricos, textos diversos de linguagem visual), as propostas
de leitura dos mesmos se reduz à compreensão literal de seus conteúdos e não exploram o
reconhecimento da especificidade da construção de cada modalidade destas linguagens;

5.1.3 assim sendo, a proposta de construção de um novo texto nunca se confirma,
nestas práticas sugeridas pelo(s) livro(s) didático(s), como a conversão (consciente) do(s) texto(s)
lido(s). Em outros termos, trabalha-se, na leitura, a modalidade escrita e solicita-se (na construção
de um novo texto) a linguagem visual e vice-versa; é comum propor-se, no(s) livro(s) didático(s)
analisado(s) – saltos precipitados da linguagem oral para a linguagem escrita; da linguagem
visual (fílmica, pictórica, ilustrada) para a escrita; da linguagem escrita para a visual (cartaz,
desenho, quadrinhos), sem um trabalho prévio de explicitação dos mecanismos específicos de
cada modalidade de linguagem . Chega-se, até mesmo, ao absurdo de propor-se para leitura um
texto literário descritivo e solicitar-se a produção escrita (posterior) de um texto narrativo de
linguagem coloquial, sem nenhuma referência às particularidades da expressão literária.

A nosso ver, os relatos orais, as conversações, as ilustrações, os filmes, a pintura
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são recursos valiosos para a motivação na construção da escrita, pelo próprio desencadeamento
de idéias que estes recursos possibilitam. Também, sem dúvida alguma, reconhecemos a
importância dos exercícios de transformação da oralidade em material escrito, particularmente
em se tratando de aprendizes em fase inicial de alfabetização. Os efeitos positivos do
aproveitamento da gramática natural (linguagem espontânea) dos alunos, na construção da escrita,
são igualmente incontestáveis. No entanto, passar de uma linguagem a outra é bem diferente de
saltar de uma linguagem para outra. É preciso lembrar que o texto verbal escrito tem as suas
especificidades e, portanto, ele mesmo deve ser o objeto de explicitação de sua própria construção,
ou seja, dos mecanismos responsáveis por uma certa regularidade do comportamento textual.

5.1.4 Os autores trabalham conteúdos lingüísticos (gramaticais) desvinculados dos
propósitos de entendimento do(s) texto(s) lidos; e desligados também dos propósitos de
instrumentação necessária à produção de novos textos.

Em outros termos, esta tendência, na Educação Fundamental, de uma concepção
incompleta de texto (fundamentalmente lingüística), acaba elegendo a unidade frasal, ou seja, a
gramática da frase, como objeto único de preocupação no processo de ensino/aprendizagem da
escrita. Conseqüentemente, as produções de textos dos alunos estão resultando, de forma óbvia,
também em estruturas meramente lingüísticas (comunicações sentenciais, definidas por relações
gramaticais); quando, na verdade, a enunciação verbal deveria estar sendo exercitada, pelos
professores e alunos, como uma realidade comunicacional mais ampla, equacionada em termos
sócio-semióticos e definida também por relações pragmáticas, como nos orientam Chiappini (2000,
2001); Maingueneau e outros (2000);

Assim sendo, é necessário aos autores dos livros didáticos e aos professores do
ensino fundamental uma concepção mais abrangente de texto, para priorizarem a qualidade
significativa da construção verbal, em detrimento de uma preocupação exclusiva com a correção
dos aspectos estritamente gramaticais. Efetivamente, é da interação social e escolar (prática de
leitura de outros textos X prática de produção) que nascerão as possibilidades de ultrapassagem
das dificuldades ortográficas e de estruturação da narrativa, inscritas nos modelos discursivos
dos alunos. Voltamos a insistir, portanto, na relevância da ação docente no compromisso social
de tratamento do texto como objeto de reflexões significativas sobre a linguagem, a escrita e o
mundo.

A nosso ver, a recomendação metodológica direcionada para uma nova prática de
ensino de textos é, em primeira instância, responsabilidade não só dos autores dos livros didáticos,
mas também (nossa) dos professores universitários e pesquisadores das áreas de Educação e
Letras. É urgente que reflitamos criticamente sobre a inconsistência teórica apontada acima (porque
meramente lingüística) e o caráter predominantemente normativo do ensino de textos na educação
fundamental. Tal reflexão deverá abrir um roteiro de ações conjuntas (Estado/Universidade/
Sociedade), para uma revalorização da formação teórica dos autores dos livros didáticos, dos
professores e, conseqüentemente, melhoria da qualidade de ensino da escola pública.
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INTRODUÇÃO

O interesse pela temática surgiu durante a disciplina Formação de Professores do
Programa de Mestrado em Educação da Universidade Federal de São Carlos quando, na mesma
época, os pesquisadores trabalhavam como monitores em um curso de formação continuada
oferecido aos professores das Séries Iniciais do Ensino Fundamental pela Secretaria Estadual de
Educação em parceria com a universidade.

Percebemos que a investigação dessa temática poderia ser relevante, visto que,
desvendar quais são os saberes e práticas e a origem dos mesmos poderia implicar em uma
contribuição para a formação docente, tendo em vista que esses dados podem dar pistas de
alguns elementos que são necessários na formação de um professor bem sucedido.

AS COMPETÊNCIAS DO PROFESSOR NA SOCIEDADE ATUAL E AS FONTES
DE APRENDIZADO DA DOCÊNCIA

Do âmago do sistema capitalista advêm propostas sobre o fenômeno da
globalização, conduzido por uma crescente intensificação de relações entre as sociedades e
também a ocorrência de novas demandas no mundo do trabalho e do conhecimento. O
aparecimento de tecnologias voltadas para o adensamento das possibilidades de comunicação e
de informação entre as pessoas, os desdobramentos das aplicações, suas funcionalidades, sua
exploração pelo mercado produtivo e sua implantação em todos os setores, deram origem a um
novo modelo social globalizado, identificado por muitos autores como Sociedade da Informação
(PENTEADO, 1999; LÉVY, 1998).

A inserção da tecnologia em nosso cotidiano gera um processo que está mudando,
entre outras coisas, aquilo que tradicionalmente chamamos de ensino. Hoje, aprende-se não
apenas no prédio físico da escola, mas também em casa, no escritório de trabalho ou em qualquer
lugar onde se possa ter acesso às informações.

Numa sociedade com essas características, à educação é dado um desafio: ajudar
os alunos a desenvolver competências e habilidades e adquirir conhecimentos que estejam em
“sintonia” com esse novo cenário que se compõe, para que possam participar ativa e criticamente
da realidade.

PROFESSORAS BEM SUCEDIDAS:
SABERES E FONTES DE APRENDIZAGEM

SOUZA, Ana Paula Gestoso de  ; MEDEIROS, Lílian Maria de ; CARNEIRO, Reginaldo
Fernando; TANCREDI, Regina Maria Simões Puccinelli  (UFSCar)
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Nesse contexto, percebemos que o novo papel da Educação é

proporcionar a formação plena e integral do sujeito, formar indivíduos
críticos, conscientes e livres, possibilitando-lhes o contato com as
tecnologias, para que eles não percam a dimensão do desenvolvimento
tecnológico que perpassa o país (MISKULIN, 1999, p. 41).

Além disso, a escola vem recebendo, nos últimos anos, uma camada da sociedade
até então excluída de seus bancos: a popular. Dessa forma, exige-se um novo projeto de escola
que atenda as necessidades educacionais dessa população e que tenha como norte a aquisição
de saberes voltados para a minimização das desigualdades sociais.

Essa visão obriga a superar a concepção de saber escolar como conjunto de
conhecimentos eruditos, valorizados pela humanidade (ou seja, um saber de classe), para aderir
a uma perspectiva mais complexa, a da formação do cidadão nas diversas instâncias em que a
cidadania se materializa: democrática, social, solidária, igualitária, intercultural e ambiental. Essa
perspectiva amplia e re-significa a concepção do saber escolar já aludida, colocando-o em diálogo
com o saber dos alunos, com a realidade objetiva em que as práticas sociais se produzem
(MIZUKAMI, 2003, p.12).

O espaço escolar torna-se, nesse contexto, mais importante do que em tempos
anteriores, pois se torna espaço de democratização da sociedade, podendo favorecer o acesso à
informação e ao conhecimento e desenvolver a capacidade de selecioná-los, utilizá-los e
transformá-los. Há um papel fundamental da escola enquanto espaço público.

No entanto, se esse acesso à informação não ocorre, a escola será mais um
ambiente de exclusão social, agravando ainda mais o abismo da desigualdade já existente e indo
de encontro às idéias de Miskulin (1999) que propõe a formação plena e integral dos sujeitos.

Dessa forma, sabemos que no cotidiano do professor são apresentadas exigências
e necessidades que podem levá-lo a novas aprendizagens relacionadas ao exercício da docência.
Essas demandas são internas, oriundas das situações cotidianas da sala de aula, ou externas,
oriundas de ações sociais, econômicas e políticas na área de educação e que exigem do profes-
sor mobilização de saberes próprios da profissão docente (FERNANDES, 2002).

Nessa perspectiva, Nuyen (apud CORTESÃO, 2002, p.102) coloca que o profes-
sor que possui a função de meramente narrar o conhecimento tende a desaparecer, uma vez que
“todo conhecimento que existe está contido no banco de dados”. Entretanto, o autor não acredita
na morte do professor, ele defende a mudança no seu papel, pois a função da educação não é
apenas transmitir informação e proporcionar a aquisição de certas habilidades. Para Nuyen o que
importa na educação não é simplesmente a aquisição dos conhecimentos, mas sim entender os
significados desses conhecimentos, bem como organizá-los de novos modos.

Corroborando as idéias de Nuyen, para Miskulin (1999, p. 42) essa mudança
pressupõe
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(...) uma intensa reestruturação e reorganização dos conteúdos a
serem abordados e, ainda, uma transformação nos métodos de trabalho
e teorias de ensino, adequando-os às necessidades e exigências da
sociedade.

Nesse contexto, também ocorre mudanças referentes as competências que os
professores devem ter para ensinar. Sendo que compreendemos o conceito competência como
“uma capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar um tipo de situações”
(PERRENOUD, 2000, p.15).

Perrenoud (2000) assinala dez famílias de competência que considera prioritárias
na formação docente: organizar e dirigir situações de aprendizagem; administrar a progressão
das aprendizagens; conceber e fazer com que os dispositivos de diferenciação evoluam; envolver
os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho; trabalhar em equipe; participar da
administração da escola; informar e envolver os pais; utilizar novas tecnologias; enfrentar os deveres
e os dilemas éticos da profissão; administrar a própria formação contínua.

Deste modo é fundamental que o professor conheça os conteúdos específicos a
serem ensinados, construa e planeje a seqüência didática bem como observar o processo de
aprendizagem dos alunos, refletindo sobre isso levando em consideração as teorias relativas a
esse progresso. Também é necessário que o professor saiba lidar com a heterogeneidade presente
na sala de aula, adequando o ensino as necessidades do aluno, bem como não deve negligenciar
as representações do aluno e seus erros.  Assim, é importante que o docente suscite o desejo do
aluno de aprender e negocie regras e contrato.

De acordo com Perrenoud (2000) também é fundamental que os professores sejam
cooperativos, refletindo e enfrentando situações escolares em equipe. Assim como elabore um
projeto que englobe a instituição escolar e que não negligencie a participação dos pais dos alunos
nas escolas.

Nesse cenário, é fundamental destacar a importância que deve ser dada à formação
do professor para essas novas exigências e novas competências que fazem parte da Sociedade
da Informação.

Assim, concordamos com Knowles e Cole (apud MIZUKAMI et. al., 2003) que
entendem a formação do professor como um continuum, ou seja, um processo que está longe de
terminar nos cursos de formação inicial.

Os conhecimentos adquiridos na formação inicial, a nosso ver, como a próprio
expressão pressupõe é apenas o começo da formação, sendo que essa deve prolongar-se por
toda a carreira docente.

A busca de novos conhecimentos deve ser almejada pelo professor em todas as
etapas da sua carreira, devido a essas novas funções que lhe são atribuídas, por isso a importância
dos cursos de formação continuada.

Também é importante apontar que a formação inicial e a continuada não são as
únicas fontes de aprendizagem da docência. Alguns estudos (Mizukami, 2006) mostram que as
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concepções, crenças e atitudes dos professores se constituem através de experiências e vivências
muito antes dessas formações, advindas da sua vida escolar e tem grande influência na prática.

A prática do professor em sala de aula é, portanto, um complexo emaranhado de
conhecimentos que são aplicados dependendo da situação com a qual o professor se depara.
Para Tardif (apud ROCHA, 2005) a prática docente é baseada:

No sentido que ele atribui às situações vividas, e essas, por sua vez, estão
relacionadas com a sua história de vida, com suas próprias experiências pessoais e profissionais.
O saber é situado, tem uma forte relação com a subjetividade dos professores, com sua história
de vida familiar e profissional, com as suas imagens e metáforas. É um saber prático proveniente
da ação (p. 55).

Nessa perspectiva, os docentes não incorporam seus conhecimentos e saberes,
que são postos em prática na sala de aula, apenas nos ambientes de educação formal, como a
escola e a universidade. Para Mizukami et. al. (2003, p. 14) os professores defrontam-se na sala
de aula com

múltiplas situações divergentes, com as quais não aprende a lidar durante o seu
curso de formação. Essas situações estão além dos referenciais teóricos e técnicos e por isso o
professor não consegue apoio direto nos conhecimentos adquiridos no curso de formação.

Os estudos apresentados revelam a importância do professor na época atual, suas
necessidades formativas e a complexidade dessa formação para uma atuação voltada para a
formação de pessoas críticas, conscientes, multiculturais. Eles foram base para o desenvolvimento
do trabalho de pesquisa que se apresenta a seguir, que buscou conhecer os saberes e fontes de
aprendizagem de professores bem sucedidos, com o fim de divulgar o que de bom existe na
docência e estimular outros estudos no mesmo sentido.

METODOLOGIA DA PESQUISA

Essa pesquisa teve como objetivo identificar e analisar a aprendizagem profissional
de professoras bem sucedidas considerando: saberes, práticas, fontes/origem dos conhecimentos,
atitudes, valores, predisposições pessoais, entre outros aspectos.

Os dados foram coletados em dois momentos distintos. Realizamos uma conversa
coletiva com 15 professoras das Séries Iniciais do Ensino Fundamental da rede Estadual de São
Paulo, participantes do curso, com a finalidade de elaborar um perfil de professor bem-sucedido
sob a ótica dos pares, ou seja, as professoras apontaram as características que consideram
pertencer a um professor que obteve sucesso na carreira. O segundo objetivo foi concretizar a
escolha de professoras bem sucedidas para entrevistas que foram realizadas posteriormente.

Segundo esse grupo de professoras que participaram da elaboração desse perfil,
o professor bem sucedido deve: possuir um trabalho eficiente, ou seja, bons resultados referentes
à aprendizagem dos alunos; ser comprometido com o ensino e a aprendizagem; refletir sobre as
aulas desenvolvidas; não desistir frente às dificuldades; buscar diferentes maneiras para atingir o
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aluno, pois o aluno aprende e consegue aplicar essa aprendizagem em diversas situações; ser
bem informado e comunicativo; ter boa auto-estima; ter seu trabalho reconhecido; ser autocrítico,
ou seja, reconhecer os próprios erros e saber que precisa melhorar; alcançar seus objetivos.

Com a indicação dessas professoras, foram selecionadas quatro como sendo bem
sucedidas. Ao entrarmos em contato com elas, duas se mostraram receptivas e com disponibilidade
para participarem da pesquisa. Dessa forma, ocorreu o segundo momento da coleta de dados
com a entrevista das duas professoras.

É importante destacar que ao serem solicitadas para as entrevistas, as professoras
perguntaram se seria possível entrarem em contato com o roteiro da entrevista. Assim foi entregue
esse roteiro para as entrevistadas e por causa da pouca disponibilidade de horário das mesmas
acabou-se por efetuar uma entrevista coletiva.

Após a realização das entrevistas, ocorreu a transcrição das mesmas com poste-
rior análise e reflexão fundamentada sobre as falas das professoras.

AS VISÕES DAS PROFESSORAS ENTREVISTADAS: SABERES, VALORES,
ATITUDES E PRÁTICAS

A professora P1 tem 52 anos de idade e cursou Magistério e Pedagogia. Leciona há
20 anos e é professora Admitida em Caráter Temporário (ACT) na rede pública estadual de ensino.
P2 tem 49 anos e possui apenas o curso Magistério. Trabalha como docente há 15 anos e é Titular
de Cargo Efetivo também na rede pública estadual.

As entrevistas com essas professoras revelaram seus saberes, valores, atitudes e
práticas bem como as fontes de aprendizagem da docência.

De acordo com as entrevistadas, o aprender a ser professor ocorre em vários
âmbitos: com os colegas de trabalho; com os alunos; com experiências de vida; com professores
formadores e também a partir de princípios religiosos.

Tanto P1 quanto P2 destacaram que aprenderam com

(...) as pessoas com quem trabalhei junto (P1).

(...) a oportunidade que a gente tem de trocar com o colega da área
(P2).

Ao abordar essa origem da aprendizagem da docência P2 enfatiza a importância
do trabalho em equipe quando menciona o formato de um Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo
(HTPC) realizado em uma das escolas que trabalhou:

Teve um diretor (…) ele era muito exigente nessa questão do HTPC,
falava que era o momento principal da escola, o momento que os
professores ficam reunidos pra estudar, pra trocar experiências. Ele
ficava todo dia na escola e eu acredito que isso também contribuiu,
porque normalmente os HTPCs não são assim, não tem essa força,
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esse poder de troca de experiência, é uma coisa assim meio sem
vontade. (grifo nosso)

Ao ser questionada sobre o valor da escola desenvolver um HTPC no formato citado,
P2 afirmou que as trocas com os colegas de trabalho são momentos de aprendizagem,
principalmente para os professores iniciantes, “poderia ter um momento assim de troca muito
gratificante, de ajuda principalmente na área de iniciantes, de novos horizontes pra quem já tem
certa caminhada. Eu acredito que isso poderia ser útil”.

Todavia, as aprendizagens dos docentes não ocorreram apenas com seus pares,
mas também com os alunos e com a vida. E não só sobre os conteúdos escolares.

É com exemplos e obstáculos da própria vida, da minha bagagem que
estão incluídas, com os alunos (...) acho que tudo que nos cerca tem
um exemplo de vida que nos faz pensar e que faz a gente melhorar em
todos os sentidos (P1).

As aprendizagens com os alunos e com os pares, citados pelas professoras,
demonstram que os conhecimentos e saberes não são adquiridos apenas nos ambientes formais
como a escola e a universidade, ou os cursos de formação continuada.

Outra fonte de aprendizagem são os professores formadores, seja da formação
inicial quanto continuada. Essas aprendizagens englobam tanto conhecimentos pedagógicos e
específicos, quanto atitudes e visões de mundo,

(...) a oportunidade que a gente tem de trocar com o colega da área,
com os professores que assim estudaram mais além, professor da
universidade (grifos nossos). (P2)

P2 enfatiza que os cursos de formação contínua são fundamentais para o
desenvolvimento profissional do docente, pois a formação inicial não dá conta disso:

(...) é, o magistério sozinho [pausa], antes eu ficava assim, muito
preocupada quando eu ouvia falar assim: “Ah, a formação dos
professores, essa formação é deficiente”. Eu não conseguia ver esse
lado, mas realmente tem uma deficiência, mas lógico o que o meu
curso concede não consegue cobrir tudo que a vida de aula traz
imprevistos.

Deste modo, a formação inicial é apenas o começo do desenvolvimento profissional
do professor que deve se prolongar por toda sua carreira.O professor tem, nos cursos de formação
contínua, uma das fontes para buscar novos conhecimentos.

Uma outra fonte de aprendizagem são os princípios religiosos. Para P2 a formação
religiosa auxilia os professores a lidarem com as dificuldades da profissão, sendo um caminho
para o bem-estar docente.

Também o que afeta é a formação religiosa, precisamos de paz, de fé pra
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desenvolver esse trabalho, porque que trabalhar com a pessoa humana, a gente tem que estar
sempre em desenvolvimento também.

Percebemos, com satisfação, que as duas professoras estão sempre na busca
por novos conhecimentos.

Na fala de P1 constata-se grande preocupação em se atualizar frente os
conhecimentos e métodos de ensino.

(…) procuro sempre me atualizar, sempre em busca de práticas
inovadoras.

P2 também mostra sua preocupação em saber os conteúdos específicos que
ensina aos alunos e não reluta em aprender esses conhecimentos.

[...] então, eu pedi umas orientações de Geometria porque eu via que
eu não dava porque eu não tinha o alcance de ir.

Quando foi perguntado às entrevistadas se consideravam o conhecimento
pedagógico ser mais importante que o específico, ou vice-versa, ou se ambos possuíam o mesmo
nível de importância, as respostas mostraram que o professor precisa desses dos tipos de saberes.

Eu acredito que os dois tenham importância [conhecimentos
pedagógicos e específicos], a gente também não pode ir só com a
nossa prática, mas sim com a teoria também. (...) então a gente tem
que ter essas duas coisas, não pode separar. (P1)

Outro ponto interessante que as participantes assinalaram foram algumas situações
desmotivadoras do trabalho docente. P2 aponta que o excesso de responsabilidade dada ao pro-
fessor é prejudicial, pois “o estado e a sociedade estão colocando como responsabilidade da
escola coisas que são da família e não está colocando apoio”.

P1 e P2 criticaram o excesso de responsabilidade que atualmente é posta ao pro-
fessor e também falam da dificuldade dos docentes em lidarem com as realidades e situações
vividas pelos alunos como abuso sexual, falta de apoio e interesse dos pais na vida dos filhos,
pais dependentes químicos, entre outros. Esse apontamento reflete a idéia de Jesus (2004), que
afirma que muitas vezes ao professor é dada responsabilidades que antigamente não eram deles,
como por exemplo, aquelas que traduzem a necessidade duma compensação afetiva e que
pretendem contribuir para o desenvolvimento pessoal e social dos alunos.

Na tentativa de superar tal situação, P2 sugere que as escolas contem com outros
profissionais, como terapeuta, psicólogo, assistente social, psicopedagogo, bibliotecária. Não para
simplesmente dar apoio ao trabalho do professor, mas sim num sentido de complementariedade,
de troca mútua, para desenvolverem trabalhos específicos com os alunos que a profissão docente
não está habilitada a realizar e também lidar com conflitos pelos quais as crianças e seus familiares
passam, como, por exemplo, um evento narrado por P2 de uma aluna que era abusada sexualmente
pelo pai.
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Também na opinião de P2 a escola deveria contar com especialistas que se volte
para o professor, e relata como seria importante a presença de um terapeuta ou psicólogo com a
finalidade de que o professor possa ter um apoio especializado nos momentos de dificuldade.

Por isso que eu digo que na escola precisaria ter uma equipe de apoio
também com o professor porque tem coisas assim que não é com a
diretora, não é com a coordenadora, às vezes tem que chegar no
terapeuta sabe, também ter essa oportunidade de falar pra ele sabe,
eu estou achando que escolhi a profissão errada, porque tem momentos
que a gente fica mal, eu acho que eu não estou conseguindo vencer
as dificuldades (grifo nosso). (P2)

 Entretanto as entrevistadas destacaram elementos que as motivam a continuar
na carreira docente.

Outro ponto interessante que as participantes assinalaram foram os fatores que as
motivaram para continuar na carreira docente.

Percebemos na fala de P1, o fato de ela muitas vezes afirmar que apesar das
dificuldades, gosta de seu trabalho e de seus alunos, “amo muito meu trabalho, as crianças e tudo
o que me cerca (...) sou autêntica, sincera e amo tudo que acontece na minha vida, inclusive os
obstáculos”. Nesse cenário, P1 enfatiza a importância de uma autovalorização e da necessidade
dos professores aprenderem com as críticas, “se nós próprias não nos valorizarmos, e essas
críticas a gente não encarar elas também, vira um obstáculo pra que a gente possa melhorar em
todos os sentidos”.

Na fala das professoras entrevistadas constata-se que o reconhecimento profissional
de colegas de trabalho é um dos fatores fundamentais para se sentirem motivadas em sua
profissão. Todavia, de acordo com as falas das participantes dessa investigação, essa valorização
deve partir não só delas mesmas, mas também dos alunos e pais, de outros professores e também
dos agentes formadores conforme relata P2,

Me sinto motivada (...) quando a gente tem oportunidade de ter um
curso onde a gente é valorizado, num curso em que a gente, o tempo
todo, foi elevado a auto-estima da gente como profissional, como pro-
fessor.

Ainda, de acordo com P2 outro fator de motivação é o fato dos alunos aprenderem.

(...) quando a gente vê uma criança escrevendo, uma criança resolvendo
um problema, a criança lendo, a criança se tornando independente,
acho que não tem assim um valor no mundo que possa compensar
isso, então é isso que motiva a gente a ir cada vez mais, quando a
gente fica sabendo que um ex-aluno está cursando a universidade,
passou no vestibular, está bem empregado, está casado, formou família,
vive bem, eu acho que tudo isso compensa e é o que motiva a gente.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
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Os dados coletados e analisados possibilitaram que apreendêssemos uma parcela
da realidade dessas professoras que são consideradas bem sucedidas.

Tanto P1 quanto P2 enfatizaram a importância do professor constantemente
atualizar seus conhecimentos, seja pedagógico ou do conteúdo específico da disciplina, e suas
práticas.

A busca do aprimoramento do conhecimento do conteúdo da disciplina assim como
do conhecimento pedagógico geral (SHULMAN apud PACHECO E FLORES, 1999) é evidenciado
nas falas das professoras, pois se referem tanto à procura por práticas inovadoras como aprender
sobre conhecimentos específicos que elas não dominam. A busca por esses conhecimentos é de
fundamental importância para o sucesso profissional, pois mostra que não basta apenas saber o
conteúdo para obter sucesso no processo de ensino-aprendizagem.

As professoras entrevistadas também apontaram de modo positivo a formação
continuada, pois permite troca de experiências entre os pares, que é considerada uma fonte
riquíssima de aprendizado, sendo que a aprendizagem com professores formadores foi apontada
como fundamental. Essas aprendizagens englobam tanto conhecimentos pedagógicos e
específicos, quanto atitudes e visões de mundo. Entretanto, P1 e P2 de modo algum desvalorizaram
a formação inicial.

Registraram também a importância do conhecimento pedagógico, que, segundo
elas, se constitui do conhecimento teórico e da postura prática. Em uma das falas de P2 constata-
se que esse conhecimento teórico auxilia o docente a não se tornar um sujeito passivo na realidade
em que ele e os alunos vivem, mas sim lutar pela melhoria do ensino, seja essa luta por mudanças
como por exemplo, mudanças de pensamento e ação do professor e da equipe escolar e das
políticas públicas.

O fato das professoras apontarem diversas fontes de aprendizagem da docência
vem ao encontro do que dizem Mizukami et. al. (2003, p. 14), para quem os professores defrontam-
se na sala de aula com diversos eventos, sendo que muitas vezes a formação inicial não ensinou
a lidar com eles, são “situações estão além dos referenciais teóricos e técnicos e por isso o
professor não consegue apoio direto nos conhecimentos adquiridos no curso de formação”.

O fato das professoras apontarem que também aprendem com suas vivencias
pode ser referendados por Tardif (apud ROCHA, 2005) que assinala que a prática docente não
decorre apenas da formação inicial e continuada do professor, mas engloba suas experiências de
vida, sua história de vida.

Deste modo, concordando com P2, nos referimos nesse trabalho que a formação
docente é um continuum (KNOWLES e COLE apud MIZUKAMI et. al., 2003) e não se limita apenas
a um âmbito de formação.

As falas das professoras também mostraram algumas competências demandadas
pelas mudanças que ocorrem na sociedade, como a necessidade de trabalhar em equipe, conhecer
os conteúdos específicos das disciplinas a serem trabalhadas e as teorias pedagógicas, bem
como refletir sobre sua prática escolar, sendo capaz de tomar decisões para melhorá-la.
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Dessa forma, após a busca da compreensão da prática e experiência de professoras
bem sucedidas, pensamos ter conseguido, de modo global, atingir o objetivo delineado para essa
pesquisa com mais de uma resposta, pois acreditamos que a formação profissional acontece
pela influência de fatores externos e internos ao docente, porém ocorre de maneira pessoal e
particular, pois cada indivíduo é único e age de modo diverso às experiências, aos episódios e
aprendizagens a que é exposto no decorrer de sua trajetória, tanto profissional quanto pessoal.

Os resultados apontam, de forma consistente, para a necessidade de continuar a
investir esforços na compreensão das aprendizagens docentes e para que as políticas públicas
busquem contemplar os diferentes aspectos que conduzem às práticas bem sucedidas para
ajudar a escola a oferecer a toda a população brasileira o ensino de boa qualidade que merecem
e necessitam.
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INTRODUÇÃO

Entender a escola com seus sujeitos reais, heterogêneos e singulares é primor-
dial. E, essa escola real é aquela que abriga uma multiplicidade de problemas, dentre eles a
questão da discriminação racial, um dos pontos importantes de análise deste trabalho.

No Brasil, os índices socioeconômicos explicitam a desigualdade racial, que muitas
vezes é velada, mas presente no cotidiano dos brasileiros e revelada nos mais estreitos espaços
da convivência social, política e econômica.

O mito da democracia racial, presente nesses espaços sociais, não consegue ser
questionado, nem mesmo dentro da escola, onde as pesquisas têm constatado uma reprodução,
com muita freqüência, das estruturas do racismo. O modelo da sociedade brasileira vem
favorecendo a construção de uma forma muito peculiar de olhar as desigualdades, tornando-as
elementos intrínsecos e naturais das condições de vida.

O racismo nessas condições ocorre de uma forma muito peculiar, pois ele se
materializa por meio de sua própria negação, constituindo um movimento de constante contradição
e ambigüidade. Vejamos: por um lado, a sociedade brasileira sempre negou a existência do racismo
e da discriminação racial, por outro, os dados das condições socioeconômicas registram uma
brutal desigualdade entre brancos e negros, no valor do salário, nível de escolaridade, mercado de
trabalho, entre outros. A distância entre brancos e negros existe de fato, então como se explica
essa desigualdade, se “não existe” racismo?

A explicação está justamente nessa forma peculiar de negar a existência do racismo
e reproduzir, ao mesmo tempo, de forma velada, as desigualdades raciais. A crença da não
existência de racismo invade a mentalidade da população brasileira e impede que se elaborem
políticas e programas de combate ao racismo, já que ele “não existe”.

Nas relações cotidianas e, particularmente, na escola, os xingamentos que as
crianças negras recebem dos seus amiguinhos são tratados pelos adultos como naturais e
corriqueiros, mas ninguém pergunta às crianças que marcas esses xingamentos deixam em
suas vidas. O padrão de perfeição e imperfeição, bonito e feio, superior e inferior, não é um dado
natural, ele é construído a partir de relações sociais, culturais, política e de poder de um grupo
sobre o outro, quando estabelece hierarquias entre os seres humanos por meio de características
físicas e biológicas.

Pretende-se, então discutir a partir de debate teórico e material de pesquisa de

RACISMO NA ESCOLA E O
DESAFIO DA APRENDIZAGEM

Maria Valéria Barbosa (Unesp/Marília)
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campo, como a reprodução do racismo na escola contribui para a manutenção das estruturas de
poder da sociedade brasileira.

ESCOLA ESPAÇO DE REPRODUÇÃO OU SUPERAÇÃO DO RACISMO

As pesquisas têm confirmado um grande despreparo da comunidade escolar para
enfrentar o racismo. Isso se evidencia na postura dos adultos e das crianças, pois enxergam o
racismo como fenômeno natural das relações sociais. Via de regra, os profissionais da educação
não disponibilizam às crianças um conjunto de conhecimentos que lhes permitam estabelecer
um diálogo diferenciado com o senso comum, inclusive na percepção de serem, muitas vezes,
vítimas do racismo e, em outras, os próprios algozes.

Quando as crianças negras sofrem opressão racial, mesmo que de forma velada,
é possível que disso resultem dificuldades de auto-aceitação, baixa auto-estima, problemas no
relacionamento entre os atores do processo educativo na escola e, conseqüentemente, problemas
em seu envolvimento nas atividades próprias do processo ensino e aprendizagem, cuja
manifestação mais evidente é o seu baixo desempenho escolar.

Nos últimos anos, alguns estudos têm mostrado que o acesso e
permanência bem-sucedida na escola variam de acordo com a raça/
etnia da população. Ao analisar as trajetórias escolares dos/as alunos/
as negros/as, as pesquisas revelam que estas apresentam-se bem
mais acidentadas do que as percorridas pelos/as alunos/as brancos/
as. O índice de reprovação nas instituições públicas também demonstra
que há uma estreita relação entre a educação escolar e as
desigualdades raciais na sociedade brasileira. (GOMES, 2001a, p.
85).

A discussão sobre as relações raciais na escola tem suscitado uma intensa
produção teórica sobre as formas de manifestação do racismo e suas conseqüências para o
desenvolvimento cognitivo e afetivo das crianças, porém, nas relações concretas que se
estabelecem em cada espaço social é possível novas descobertas. Durante as observações
percebeu-se que havia uma quantidade expressiva de alunos negros na escola e, particularmente,
nas turmas do reforço1. Passei a considerar este um dos fatores importantes para compreender
melhor a escola.

No momento das observações, verifiquei uma relação permeada por conflitos en-
tre os alunos. Um fato chamou minha atenção: determinado garoto de pele branca, durante o
recreio, dirigiu-se, por duas vezes, a uma menina negra — que, aliás, estava com dores na barriga
— dizendo-lhe “cabelo de bruxa” e tocando-lhe os cabelos. A garota nada fez, nem mesmo uma
palavra. Por que ela não reagiu? Estava doente, ou por outros motivos? O que determinou a sua
não-reação: a dor na barriga ou o sentimento de impotência e negação da sua própria condição de
negra?

Praticamente todos os autores que se dedicaram ao estudo do negro chamam a
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atenção para as imagens e as representações negativas vigentes na nossa sociedade a respeito
desse segmento populacional. O negro é desvalorizado, do ponto de vista físico, intelectual, cul-
tural, moral. A cor negra e os traços negróides são considerados antiestéticos; a cultura e os
costumes africanos são reputados como primitivos; há uma depreciação da sua inteligência e
uma descrença na sua capacidade; coloca-se em dúvida sua probidade moral e ética. (Cf. PINTO,
1987 p. 19).

Os alunos da escola pesquisada são constantemente ofendidos com palavras
pejorativas com relação às suas características físicas. Em quase todos os depoimentos eles
externam uma tristeza e certa sensação de imobilidade, pois não conseguem reagir aos
xingamentos ou, quando reagem, é com agressividade.

As falas dos alunos apenas confirmam o quanto não é fácil para eles lidar com uma
situação aparentemente corriqueira, mas que pode deixar marcas profundas individualmente e
que não poderia ser tratada com tanta naturalização pela escola. Além disso, o racismo pode ser
externalizado pelas próprias crianças negras, pois elas não estão isentas da ideologia racista e,
muitas vezes, não conseguem dialogar criticamente com esta situação. Acabam sendo vítimas e
algozes ao mesmo tempo. Um exemplo disso pode ser verificado em uma situação relatada por
um aluno de cor branca e que é muito comum entre os negros: serem comparados a animais.
“Tinha uns moleques, eles pegam alguma coisa das meninas, tipo o Thomas, aí o Thomas é
moreno e a Kátia também é morena e xinga ele de macaco preto. [...] Eu acho que a gente não
deve xingar um ou outro. Porque isso é racismo.” (Leandro, 11 anos).

Outro fato relacionado a esse aspecto diz respeito à carga negativa que os termos
“negro” e “preto” têm no imaginário da população brasileira. “Tem gente que xinga de negro. Eu
acho ruim. Porque estão xingando eu de negro.” (Artur, 10 anos). “É minha irmã, xingaram ela de
negrinha.” (Tiago, 8 anos).  “Eu achei ruim porque me senti mal. Acho que eles não tinham razão
de fazer isso, porque a gente não faz nada, a gente tá aprendendo e chega um e fala: cê é preta.
Aí achei ruim.” (Maria Alice, 9 anos).

Essa maneira de manifestação que se expressa a partir da fala das pessoas pode
ser ainda mais intensificada quando se acrescenta ao termo negro um adjetivo para delinear
melhor a discriminação. “Daí o Sebastião foi lá querendo bater nele. [ele foi xingado] de neguinho
safado. Achei chato, mas fazer o quê? [O Sebastião] ficou furioso.” (Ricardo, 11 anos). “O Elvis foi
xingado de seu preto fedido. (Madrasta de Elvis, 12 anos). O próprio Elvis disse: “me senti bravo e
xinguei eles também, porque não é certo, [...] cada um tem sua cor.” (Elvis, 12 anos). Estes dois
alunos conseguiram reagir à discriminação e, de certa forma, com revolta, o que não auxilia na
convivência entre os alunos.

As crianças ao serem colocadas em contato com essas representações ao longo
do processo de socialização e, particularmente, quando adentram o espaço escolar, acabam
reagindo de maneiras diferentes, mas as conseqüências desse processo convergem para duas
possibilidades.

A primeira, diz respeito à internalização da baixa expectativa que o outro tem em
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relação à criança negra que esta internaliza e reproduz, passando a considerar-se inferior do
ponto de vista estético e intelectual. É o que se denomina de “baixa auto-estima”,  que impossibilita
a criança negra de desenvolver todas as suas potencialidades, pois ela transforma o seu dia-a-dia
em constantes lamentações por não conseguir fazer o que o outro supostamente faz.

A segunda é a negação, e conseqüentemente, a separação entre o “eu real”, que
normalmente é estigmatizado e, portanto, negado, e o “eu ideal”, aquele que a criança gostaria de
ser. Sendo assim, ela busca tornar-se branca na tentativa de negar-se e proteger-se criando uma
imagem de si positiva, mas distorcida. É o chamado “processo de branqueamento”, pelo qual as
crianças negras internalizam o preconceito e rejeitam sua condição.

Isso fica patente no depoimento que uma mãe fez para expressar a dificuldade de
sua filha em se aceitar como negra.

Ela falava que ela queria ser branquinha, porque todo mundo era
branquinho e às vezes ela pegava o prestobarba e começava a raspar
pra ficar branca, aí nós conversamos com ela, falamos que ser de cor
não é problema. Você tem que crescer, ser uma pessoa boa, a cor
não vai mudar, o que muda você é o caráter que muda bastante, que
às vezes tem um branco que não tem caráter nenhum, e o negro não,
às vezes é bem diferente do que o outro. Aí ela parou, agora não,
agora ela fala, eu sou bonita, mas ela não gostava muito de ser negra,
ela falava porque você não escolheu outro pai para mim. Mas eu falava,
ah, gosto a gente não discute. (Mãe de Cláudia Cristina, 9 anos).

Isso pode significar que a escola não tem focalizado adequadamente a problemática
das relações raciais no interior da prática pedagógica. Apesar disso, nota-se nas falas dos alunos
que eles não desconhecem o significado do racismo e suas conseqüências práticas, como
expressa um dos alunos:  “Eu acho que se uma pessoa chama a outra de negro ou de preto [...]
deveria ir na delegacia dar parte porque para isso existe justiça, porque isso é racismo.” (Rodrigo,
11 anos).

O conhecimento deles sobre o tema foi comprovado quando se trabalhou nas salas
do reforço com questões que envolveram a discussão sobre identidade e igualdade/diferença. Na
medida em que foram provocados a pensar sobre esse problema, logo corresponderam com
algum tipo de definição, que nunca estava descontextualizada. Mesmo que o rigor conceitual não
estivesse sendo totalmente respeitado, a resposta não estava descolada da realidade social.

Sebastião, um aluno negro, na sua percepção, chegou a se identificar como tendo
a cor azul e, posteriormente, quando indagado falou que era moreno. Ele tem sempre uma atitude
de agressividade quando as pessoas se referem à sua cor pejorativamente. Ele contou um desses
episódios: “Eu estava chutando a bola aí o moleque falou assim: toca a bola preto, daí eu corri
atrás dele e ia bater nele e ele foi contar para a Neusa. [funcionária da secretaria da escola]. Aí a
Neusa ficou falando coisas lá, aí ela mandou eu ir para a Diretoria. Eu fiquei triste. Porque ele está
discriminando.” (Sebastião, 12 anos).

Nesse pequeno relato percebe-se que o agente educativo, a funcionária, não
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percebeu o que realmente estava acontecendo e, mais uma vez, considerou apenas as aparências,
traduzidas na reação de agressividade do discriminado. Por outro lado, o aluno compreendeu
com clareza a atitude discriminatória sofrida.

O posicionamento frente a essa discussão evidencia que o racismo, pelo menos
do ponto de vista de quem o sente, não está naturalizado entre os indivíduos. Ao contrário, a
reação a esse comportamento racista, que permeia boa parte da sociedade brasileira, foi bastante
significativa nos casos citados. O que nos remete a uma outra questão: a escola pode combater
o racismo que circula pela sociedade, ou é uma instituição que somente (re)produz
comportamentos racistas sem intervir na sua perpetuação? E ainda: por que tem uma posição
tão passiva?

As reflexões de Nilma Gomes (2001b) sobre a reprodução do racismo na escola
nos auxiliam na problematização desta questão, que aponta a necessidade de orientar a ação
pedagógica por princípios éticos que possam direcionar a relação entre professores, alunos,
funcionários e pais de alunos para estabelecer um outro patamar de convivência a partir do respeito
às diferenças.

O entendimento conceptual sobre o que é o racismo, discriminação racial e
preconceito, poderia ajudar os (as) educadores (as) a compreenderem a especificidade do racismo
brasileiro e auxiliá-los a identificar o que é uma prática racista e quando esta acontece no interior
da escola. Essa é uma discussão que deveria fazer parte do processo de formação dos
professores. Porém, é necessário que, na educação, a discussão teórica e conceptual sobre a
questão racial esteja acompanhada da adoção de práticas concretas. (GOMES, 2001b, p.145).

As atividades da escola pesquisada, em relação ao racismo, demonstram-se
bastante frágeis. Entre as atividades da escola, não se percebe qualquer discussão referente às
relações raciais, ao contrário do que ocorre em temas como a violência escolar, o perigo das
drogas, meio ambiente, etc, que conseguem se inserir nos debates internos das salas de aula.
Por que não se discute o tema do racismo? Essa é uma questão possível de se fazer neste
contexto. Alguns autores vão dizer que essa é uma das formas de manifestação do racismo, quer
dizer, o fato de não incluí-lo no debate escolar já demonstra a existência do aparente “naturalismo”
que é característico do Brasil. Como bem lembra Iolanda de Oliveira, a questão racial se coloca
de duas maneiras no interior da escola: a discriminação racial espontânea, que se dá de modo
ocasional, isto é, decorre das atividades não-planejadas, da convivência espontânea escola/alunos,
professor/alunos, funcionários/alunos, alunos/alunos; e a que se dá pela não-inclusão do tema
das relações raciais nas atividades intencionais, isto é, no planejamento escolar e de ensino. (Cf.
OLIVEIRA, 2000 p. 106).

Para ampliar a visão e discutir melhor a temática sobre diversidade cultural e racismo
no interior da escola foi perguntada a opinião das professoras a respeito dessa temática e como
ela era abordada em sala de aula. “Eu acho importante discutir esses assuntos assim,
principalmente quando acontece alguma coisa na sala de aula [...]” (Professora Thereza). “Acho
que esses dois assuntos são importantes e precisam ser bem trabalhados e discutidos com as
crianças. (Professora Lídia).
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Embora considerassem importante a discussão sobre os temas, quatro professoras
responderam não ter presenciado nenhuma situação de racismo na sala de aula, revelando certa
despreocupação com as práticas discriminatórias, e isso pode justificar o não registro. “O racismo
não existe na sala de aula, para isso foi trabalhado a socialização entre eles. Já, [vi] na rua, de
neguinho. Só que são amigos e vivem brincando e brigando juntos e não interferi.” (Professora
Ana). Outra professora afirmou: “Não, na sala de aula, assim não” (Professora Rita). E, ainda;
“Cor, não, não. Não na questão do negro, mas do gordinho.” (Professora Thereza). E, ainda,
existe quem não tenha visto nem dentro da sala de aula e nem na rua. “Nem na sala [aula] nem na
rua.”

Na contraposição, registraram-se falas que evidenciaram a vivência de situações
de xingamento e discriminação na sala de aula. “Ainda há muito preconceito até entre as crianças.
É bom orientá-las sobre isso. Geralmente quem é de cor sempre é xingado de macaco ou de
preto.” (Professora Iara). Outra afirmou: “Sim, algumas vezes as crianças falam da cor da pele do
colega, ou do cabelo, sempre expliquei que a cor negra é muito linda e tem seus benefícios”
(Professora Lídia). Por fim, uma das professoras falou que já presenciou várias situações de
discriminação racial. “Já, chamar de pretinho, de preto fedido, de fedorento. Então, nós levamos
para o conhecimento da Diretoria. A Diretoria fala, nós completamos, nós fazemos eles serem
irmão e não inimigos por causa da cor, porque a cor não voga nada.” (Professora Tânia).

Outra constatação percebida nas manifestações das professoras foi certa
correlação entre o desenvolvimento intelectual e a questão racial. Essa associação não é feita de
forma explícita, mas nas entrelinhas. É uma forma refinada de racismo ao considerar que a
desigualdade entre os seres humanos é determinada pelas características biológicas.

Não que eu não valorize isso, o aluno que já vem de uma classe baixa,
eu acho que eles não têm o chamado racismo. Eu nunca apóio, eu
estou sempre colocando o aluno no seu lugar. Não existe diferença de
cor. Existe a diferença [...] [dos que] conseguem assimilar melhor,
outros não, mas todos estão ali. (Professora Marília).

Olha a gente tenta trabalhar o tema transversal, que aí abrange o
preconceito, a cor da pele, porque só muda a cor da pele, não tem
nada a ver, assim no dia-a-dia ou no trabalho, mas infelizmente ainda
faz a diferença a cor da pele, então eles não vão analisar a inteligência
da pessoas e sim pela cor da pele. (Professora Rita).

Verifica-se pelas respostas das professoras que, mesmo vivenciando situações
explícitas de racismo, elas não têm atitudes condizentes com a gravidade do problema. Contam
apenas com o bom senso para superar essa situação e isso não é suficiente, podendo, em certa
medida, ser prejudicial ao conjunto dos alunos. A educadora não pode se sentir impotente diante
dos fatos; nem tampouco sentir pena dos alunos agredidos. A intervenção precisa ter respaldo
teórico e ser capaz de construir entre os alunos novas atitudes, inclusive de tolerância e respeito
às diferenças.

Na minha sala não tem muito. É sempre assim: Aí, porque você é um preto, você é
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um pretinho, um neguinho. Aí começa a agressão. Esse aluno é sempre assim. Ele vai em cima
mesmo, ele vai para agressão. Horrível porque você fica com vontade de defender, com vontade
de pegar no colo, de proteger, é muito difícil. E por isso nós teríamos que ser mais treinadas para
isso. (Professora Neusa).

Eu sinto revolta e não posso fazer nada, pois senão vira para o meu lado. (Professora
Iara).

A mesma professora, Neusa, responsável por uma das turmas do reforço, ressaltou,
na sua fala, a ausência desta reflexão dentro da escola, que só foi abordada a partir do trabalho do
Núcleo de Ensino, demonstra clareza quando fala da ausência de conhecimento sobre o assunto
que pudesse se expressar em ações concretas e pertinentes no espaço da sala de aula.

Foi somente com a influência do trabalho do Núcleo que essa discussão entrou em
pauta nas atividades dos alunos, fundamentalmente, do reforço. De certa forma, podemos afirmar
que essa discussão é pouco explorada na escola, pelo fato dos professores não estarem
preparados para enfrentar tal problema em sala de aula.

Eu tenho esse problema na sala, eu tenho aluno com problema sério
de não aceitar a cor, não aceitar seu jeito. Mas acho que para começar,
eu acho que os professores têm que ser mais orientados nesse sentido,
teria que ter um curso especializado só nessa parte de racismo. Nós
temos que, primeira coisa, tem que saber trabalhar com eles, e é
difícil. (Professora Neusa).

Existem, também, confusões conceituais, pois algumas professoras consideram
qualquer tipo de discriminação como sendo racismo. Por exemplo, quando a professora disse: “E
não é só a cor, não, é o jeito, é porque se é gordo sabe, eles têm umas atitudes, ou porque é muito
magro, [...] então é muito complicado.” (Professora Neusa). Portanto, as mesmas considerações
que foram apontadas acima com relação à atitude da funcionária da secretaria estende-se às
professoras.

CONCLUSÕES

Em síntese, após a análise das observações que foram feitas na escola e dos
questionários, foi possível considerar algumas questões que, na verdade, revelam que a abordagem
educacional em geral e, também, a vinculada às relações raciais não se apresentam de forma
simples. A escola, assim como toda a sociedade brasileira que trata o racismo como algo distante
da realidade, não tem muita clareza de como trabalhar a questão. A idéia de que não existem
atitudes racistas no Brasil está presente não apenas no cotidiano fora da escola, mas também
em seu interior. E muitas das interrogações aqui discutidas caminham nesta direção, isto é, de
tentar identificar os mecanismos que a educação atual está utilizando para deixar de fora do seu
sistema parte significativa dos alunos, por não considerar a importância desse debate. A escola é
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um espaço de interseções de objetivos que resultarão em diferentes encaminhamentos,
dependendo das ações de seus agentes, particularmente, as que os adultos implementam.

Partindo do conjunto das questões alinhavadas nesse texto sobre pesquisa empírica,
é que será possível apreender esse universo repleto de sujeitos com suas histórias, que impregnam
o espaço social, onde trocam a cada dia várias dimensões dessa vivência. Vale aqui citar Geraldi,
quando lembra as autoras Espeleta e Rockwell, afirmando que é necessário, para além dos modelos
paralisantes de uma constatação da rtealidade, enxergar a escola em sua positividade. Para as
autoras, esta positividade não passa pelo julgamento moral e nem pela definição do normal e do
patológico, e sim pela aproximação da escola como objeto de conhecimento, no sentido do
existente, sem um modelo pré-fixado, em que só cabe afirmar se a escola lhe corresponde ou
não. Assim, apesar das determinações que a sociedade impõe às escolas, cada unidade escolar
vive-as de diferentes formas. (GERALDI, 1998 p. 8).

Também a compreensão sobre o conteúdo do racismo e de valorização da
diversidade étnico-racial foi muito significativa, o que pôde ser percebido pela alteração do conteúdo
e dos posicionamentos expressos pelos alunos nas discussões: “As pessoas são iguais, mas ao
mesmo tempo diferentes porque cada um tem seu jeito de ser.” (Leandro) “Todos são dotados de
razão. E ninguém é melhor que ninguém.” (Marlan). Os alunos negros sentiram-se valorizados,
passando a discutir com mais propriedade esta questão. Embora tenha havido mudanças nessa
área, sabemos que esse é um investimento de longo prazo, pois é necessário reverter valores
culturais que não se alteram de uma hora para outra.

Quando os professores e a escola se colocarem como agentes transformadores
das relações raciais, será preciso assumir novos desafios teóricos e práticos que possibilitem
alterar valores, dinâmica, lógica, tempo, espaço, ritmo e concepção de homem e, sobretudo, de
mundo.
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1 O censo cor/raça realizado pela escola, a partir da auto-denominação dos alunos registra que existem: Ciclo I - 109 brancos e 84
negros (pretos e pardos); Ciclo II - 106 brancos e 111 negro e um amarelo. Totalizando 215  brancos e 195 negros e um amarelo. O
número registrado na escola é diferente dos dados do contingente populacional do estado. Isso explica-se pelo binômio raça e
classe. No entanto, nas turmas do reforço, os alunos negros eram maioria.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho apresenta duas vertentes sobre a prática docente, de um lado
a voz dos alunos do Ensino Médio sobre a prática de três professoras, consideradas bem-sucedidas
e, por outro, analisa os saberes e a prática dessas professoras. O que abordaremos apóia-se na
pesquisa realizada em uma escola pública localizada no litoral do Estado de São Paulo.

A referida pesquisa teve como objetivo investigar a prática docente bem-sucedida
tendo a seguinte questão norteadora: por que apesar de todas as adversidades há alguns
professores que conseguem envolver seus alunos não apenas na compreensão dos conteúdos,
mas incutir-lhes valores e levá-los a reflexões transformadoras e outros não? A busca por respostas
direcionou-se, primeiramente, para a voz dos discentes. Com base na indicação destes, foram
identificadas três professoras.

Nessa perspectiva, o objetivo maior deste trabalho é investigar aspectos relativos
às práticas pedagógicas visando a colaborar com a epistemologia da prática profissional1,
apresentando alguns elementos que apontem para uma prática docente significativa e por isso
bem-sucedida. Os objetivos específicos direcionam-se no sentido de identificar aspectos que
definam a prática pedagógica como significativa; investigar o contexto escolar como espaço de
formação contínua; expor os saberes e práticas docentes, observando sua origem, indicando,
assim, alguns princípios orientadores.

O PERCURSO METODOLÓGICO

Na busca de identificar e investigar os saberes que os docentes utilizam para
desenvolver uma prática significativa em sala de aula, aprofundando, dessa forma, a compreensão
sobre esse campo de conhecimento, a pesquisa foi estruturada nas características de uma
abordagem metodológica qualitativa. Buscou-se por meio desta abordagem, apreender a dinâmica
e a complexidade dos fenômenos sociais em seu contexto natural (LÜDKE e ANDRÉ, 1986), que
se apresenta como alternativa para compreender a rigidez, a fragmentação e o distanciamento
entre pesquisador e objetos pesquisados.

A investigação ocorreu numa escola pública estadual situada na Zona Noroeste da
cidade e já foi considerada a escola de melhor qualidade daquela região.

A pesquisa de campo, com duração de sete meses, aconteceu no cotidiano esco-
lar e foi se configurando, primeiramente, com a aplicação de um questionário a 191 alunos do

SABERES E PRÁTICAS DE PROFESSORAS
BEM-SUCEDIDAS – A VOZ DO ALUNO

 MENDES, Maria Celeste Jesus (UniSantos)
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Ensino Médio. O questionário aplicado foi composto por duas questões abertas: a primeira,
perguntando-lhes quem eles consideravam um bom professor, e a segunda, por que tinham
indicado aquele determinado professor ou professora.

As três professoras mais citadas Paula, Pâmela e Penélope2, sujeitos da pesquisa,
juntas, foram citadas por 61,9 % dos alunos.  Identificadas as professoras, estas foram
entrevistadas na própria escola utilizando-se como instrumento a entrevista semi-estruturada,
que possibilita interações entre pesquisador e pesquisado, e facilita, tanto para um, como para
outro, o direcionamento para a busca de respostas de forma mais clara e direta.

Por fim, foi formado um grupo focal com alunos das classes nas quais foram
aplicados os questionários. Dos voluntários que se apresentaram, dez foram selecionados e
participaram das reuniões do grupo, no qual foram discutidos dez temas durante quatro encontros
de, aproximadamente, três horas e meia e em dias diferentes. Como técnica, o grupo focal vem
sendo cada vez mais utilizado na pesquisa qualitativa, derivando de diferentes formas de trabalho
em grupo, amplamente desenvolvido na psicologia social (GATTI, 2005, p.7).

Dos dados coletados, organizados e analisados apresentaremos aqueles que
revelam as percepções dos alunos sobre a prática docente bem-sucedida e aqueles que buscam
identificar a origem dos saberes que estruturam as práticas significativas.

NA VOZ DO ALUNO A INDICAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE COMPETENTE

Os dados coletados através dos questionários propostos aos alunos que apontavam
os docentes bem-sucedidos, bem como as características e atitudes que estes docentes
apresentavam, foram analisados tomando os conceitos de Rios (2002), segundo os quais profes-
sor bem-sucedido é um professor competente. Para a autora a competência é articulada por
quatro dimensões: a dimensão técnica, que diz respeito ao domínio de saberes e habilidades de
diversas naturezas; a dimensão política, que prevê uma visão crítica das ações e do compromisso
com as necessidades da sociedade; a dimensão ética, que age como elemento de mediação
entre a técnica e a política, garantindo, assim, uma reflexão de caráter crítico sobre os valores
presentes na prática do indivíduo em sociedade e, por fim, a dimensão estética, que é a “presença
da sensibilidade e da beleza como elemento constituinte do saber e do fazer docente” (RIOS,
2002, p. 86-97).

Ou seja, o docente bem-sucedido é aquele professor que articula as dimensões
técnica, política, ética e estética na atividade docente. Ser competente não significa apenas dominar
os conceitos de sua disciplina, ser criativo e comprometido, é necessário que reflita criticamente
sobre o valor do que, para que, por que e para quem ensina, visando à inserção criativa na
sociedade, a construção do bem-estar coletivo e direcionar sua ação para uma vida digna e solidária
(RIOS, 2002, p.108-109).

Assim, analisando as características e atitudes do professor bem-sucedido
apontadas pelos educandos nos questionários, verificou-se que refletiram os elementos presentes
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nas dimensões da competência estudadas por Rios (2002), mais especificamente, nos estudos
sobre as dimensões da competência.

A dimensão técnica refere-se ao que se espera de um professor com relação ao
domínio dos conteúdos de sua disciplina e como os transmite, ou seja, o domínio do conteúdo
específico e de métodos pedagógicos. A palavra técnica vem do grego techne e significa o que é
ordenado ou todo o tipo de atividade humana que é submetida a regras.

Essa dimensão foi citada na maioria dos questionários. O item mais citado – Explica
bem e claramente a matéria, com uma freqüência expressiva, 69,9%, demonstra que os alunos
percebem que o professor desempenha a ação de explicar a matéria, seguindo regras e com
habilidade. Ao usarem o termo “claramente”, podemos dizer que a ação de explicar a matéria foi
bem-sucedida, pois foi feita de forma clara: o que equivale a dizer que eles entendem o que esses
professores explicam, e se eles entendem é porque as informações foram constituídas de sentido,
foram significativas. Outros pontos citados foram: prepara aulas com metodologias diversificadas;
consegue que o aluno aprenda; motiva o aluno a estudar e avaliação justa.

A dimensão ético-política está presente naquele professor que, além de ensinar,
sente a responsabilidade de formar integralmente o seu aluno. Parafraseando Freire (1996), ter
compromisso ético-político é aquele professor que ensina a ler o mundo e não apenas se restringe
a ensinar a leitura das palavras.

Rios (2002, p.106) reivindica, para a profissão docente, a dimensão da competência
ética, esclarecendo que competência guarda o conceito de algo de boa qualidade – algo que se
exercita como deve ser, na direção não apenas do bem (...), mas do bem comum. Iniciar os
alunos no que diz respeito a sua participação na sociedade, cientes de seus direitos e deveres é
parte desta competência. Para Rios (2002, p. 87), é a ética que garante o bem comum, e quando
articulada aos elementos constitutivos da técnica e da política, conduz à definição da competência
como conjunto de saberes e fazeres de boa qualidade “.

Nos questionários analisados, essa dimensão também é citada. O item Ser ético
com freqüência de 33,4 % indica que os alunos reconhecem em alguns professores atitudes que
se direcionam para o bem comum. Foram citados também os seguintes itens: ensina coisa para
a vida; informa nossos direitos e deveres, passa noções de cidadania e não discrimina os alunos.

Além das duas dimensões já citadas, percebemos, também, nos dados colhidos,
a dimensão estética. Essa dimensão relaciona os significados originais da palavra à necessidade
de sensibilidade no ato educativo. A sensibilidade se converte em criatividade ao ligar-se
estreitamente a uma atividade social significativa para o indivíduo. Sendo assim, a estética é uma
dimensão da existência, do agir humano.

Com relação à dimensão estética, houve uma diversidade de indicações.
Entendemos que isso se deve ao bom relacionamento que os alunos têm com as professoras
citadas. Ou seja, conhecem-nas bem, por isso a variedade de características.

Dos 36 itens indicados, Interesse/preocupação com os alunos foi o mais citado
pelos alunos, com freqüência de 11,1% , o que nos leva a acreditar como os alunos necessitam
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dessa demonstração de interesse e preocupação. Muitas vezes, demonstrar interesse e/ou
preocupação é uma forma de provocar mudanças no comportamento dos alunos. Assim,
percebemos que, muitas vezes, a relação estabelecida entre professores e alunos constitui o
centro do processo pedagógico. Os dados revelam em vários momentos da pesquisa que os
alunos se ressentem quando não têm atenção ou sentem que o professor não se interessa pelo
aprendizado. Além desse item, citou-se também: ser paciente; dedicado; divertido; exigente; alegre;
respeita os alunos; é respeitado pelos alunos; entre outros.

Ao citar as diversas características e atitudes das professoras indicadas, os alunos
elencaram, por certo, intuitivamente, dimensões da competência que podem, por muitos, serem
entendidas como utópicas.  Mas, o que obtivemos, foi levando em conta a prática de professores
reais, portanto, não estamos aqui falando de construir um perfil de professor idealizado e impossível
de ser encontrado.

SABERES DOCENTES: FONTE E PRODUTO DA PRÁTICA SIGNIFICATIVA

Tendo identificado através da voz dos alunos as professoras que consideravam
bem sucedidas, passamos a investigar as práticas dessas professoras. Abordaremos apenas os
pontos mais relevantes no sentido de percebê-las enquanto práticas significativas.

Considerando que, para organizar as características elencadas pelos alunos sobre
as professoras bem-sucedidas, foram utilizadas as quatro dimensões da competência,
apresentadas por Rios (2002, p.86-97), optou-se por analisar a prática dessas professoras à luz
desse mesmo princípio, buscando perceber a articulação das dimensões na prática docente
cotidiana de cada uma.

Rios (2002, p.93) esclarece que mesmo que a ação docente seja composta por
uma dimensão técnica, uma dimensão política, uma dimensão ética e uma dimensão estética,
não significa que a ação docente seja de boa ou má qualidade. Ou seja, as dimensões da
competência não devem existir isoladamente e sim articuladas, sob pena de ter o seu significado
empobrecido.  Dessa forma, passamos a considerar que prática significativa é aquela que articula
as quatro dimensões da competência.

Nos relatos da professora Paula3, verificamos várias práticas desenvolvidas com
seus alunos e que podem ser consideradas significativas. Além de abordar os conteúdos
específicos de sua disciplina, busca aplicar metodologias atrativas e que se aproximam da realidade
ou do interesse do aluno. Como exemplo citaremos a proposta para a leitura de alguns clássicos
da literatura, que normalmente não atrai os alunos e, por isso, normalmente deixam de fazê-la. A
professora propôs que os alunos fizessem um filme ou uma novela com as histórias lidas. Na
criação do vídeo, os alunos tiveram a oportunidade de desenvolver inúmeras habilidades que já
possuíam e de incorporar outras. A escolha e a adaptação do texto, a escolha de figurino, de
cenários, as gravações das cenas em ambientes internos e externos, a organização e divisão do
trabalho entre os componentes do grupo, a observação para prever os possíveis contratempos e
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como lidar com as incertezas foram algumas das habilidades trabalhadas no desenvolvimento do
trabalho orientado pela professora. Ao assistir o resultado dos vídeos é possível perceber que o
nível de comprometimento de cada aluno foi grande. Certamente o que os alunos vivenciaram,
durante a realização da atividade, não será esquecido e poderá ser para muitos um alicerce de
novas experiências.

De acordo com Azevedo (2001, p.201), as escolas não existem para ensinar, existem
para fazer aprender e desenvolver os alunos. Fazer aprender e desenvolver é a finalidade, ensinar
é o meio para isso.  Segundo o autor, “as aprendizagens significativas não são as que se esquecem
no mesmo mês ou ano. Já sabemos que as aprendizagens significativas são as que ficam depois
de tudo esquecido”.

Na observação da prática da professora Paula, é possível perceber que o que mais
envolve e motiva os alunos é a relação que consegue estabelecer com eles. E o que determina
esse relacionamento é o olhar que possui para com esse aluno. Ela demonstra uma preocupação
legítima com cada um.

A prática avaliativa da professora tenta ser o mais coerente possível com o que o
aluno desenvolve durante o bimestre. Observa atitudes, gestos, interesse, participação,
comportamento, relacionamento, iniciativa, responsabilidade, etc. O que se percebe é a tentativa
de avaliar o aluno de uma forma mais abrangente que não apenas uma somatória de notas de
provas ou trabalhos. Ao utilizar uma metodologia diversificada, percebe-se uma participação ativa
da maioria dos alunos em trabalhos em grupo, dramatizações, desenhos, seminários e debates,
durante os quais é possível avaliar processualmente o aluno, ou seja, a observação do
desenvolvimento histórico e social do aluno, nas suas múltiplas relações e facetas
(VASCONCELOS, 2000, p.58).

Sobre o critério que deve orientar a escolha de determinado conteúdo ou de ensinar
determinado conceito, Rios (2002, p.137) afirma que “o melhor conteúdo é o que aponta para a
possibilidade do exercício da cidadania, da inserção criativa na sociedade”. Foi o que verificamos
na prática da professora Paula, a abordagem do conteúdo – dimensão técnica – não se dá no
vazio. Todo seu trabalho é permeado pelo compromisso ético-político que se evidencia em várias
falas da professora.

Na prática da professora Pâmela4, o aspecto mais relevante é o relacionamento
que consegue estabelecer com seus alunos. Ao estabelecer o vínculo afetivo, a professora consegue
com mais facilidade que os alunos sigam as regras rígidas que propõe para o andamento de suas
aulas e torna mais tranqüilas as possíveis intervenções que necessite fazer frente a algum incidente.
A fala da professora revela a importância de conhecer individualmente seus alunos, de estabelecer
uma relação de confiança para envolvê-los nas atividades propostas. Nesse modo de agir da
professora Pâmela, há a dimensão estética da competência. As atitudes e posturas sob as quais
desenvolve uma relação afetiva com seus alunos é também a base de sua autoridade.

Atualmente, o fato de ser professor não garante o respeito ou o reconhecimento
dos jovens. Entretanto, é necessário construir uma autoridade como condição estrutural para o
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êxito de qualquer ação pedagógica. A professora Pâmela conquista essa autoridade entre os
adolescentes e determina limites e regras de convivência, que à princípio podem até ser refutadas
por algum aluno, mas no decorrer do ano são assimiladas e respeitadas. Entender que as regras
são necessárias e respeitá-las é uma forma de instrumentalizar os alunos a, posteriormente,
saber lidar com os limites impostos pela vida em sociedade. Essa atitude da professora está
permeada pela dimensão ético-política da competência.

A professora Pâmela desenvolve sua prática de forma afetiva, agradável, envolvendo
os alunos no sentido de transmitir-lhes os conceitos que julga pertinentes à sua disciplina, revelando
assim, seu trabalho pode ser percebido como “da melhor qualidade quando demonstra a
sensibilidade dos gestos no sentido de orientar sua ação para trazer o prazer e a alegria ao
contexto de seu trabalho e da relação com os alunos” (RIOS, 2002, p 137).

Por fim, a professora Penélope5 tem no desenvolvimento de projetos a sua prática
mais significativa. De acordo com seus relatos, através de projetos de trabalho, ela se posiciona
como facilitadora e o aluno como centro da aprendizagem.

 De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais/PCNs (BRASIL, 1999), os
projetos são uma metodologia, ao afirmarem que os mesmos podem ser desenvolvidos, em
momentos específicos do desenvolvimento curricular, envolvendo alguns professores e uma turma,
ou podem ser realizados no interior de uma única área de conhecimento.

Assim, a professora Penélope, dentro da sua área do conhecimento, desenvolve
situações de aprendizagem através das quais os alunos vão adquirindo conhecimento por meio
de informações contextualizadas e não pela transmissão de informações teóricas, nem pela
memorização. Cada projeto proposto, segundo a professora, visa a que os alunos percebam
realidade que os cerca para que, a partir daí, possam intervir nessa realidade.

Foi possível perceber que o tom do relacionamento entre a professora Penélope e
os alunos é de descontração, um clima leve, tranqüilo e sem enfrentamentos.

Com relação à avaliação percebeu-se através das falas da professora e dos alunos
a coerência com a prática. Os relatos da professora indicam que utiliza diversas formas de avaliar.
Para os alunos a forma de avaliar da professora Penélope é considerada adequada, por ser flexível,
não ter a prova como determinante e por propor várias atividades dentro do bimestre. Percebe-se
claramente na prática da professora uma aproximação com protagonismo juvenil, no qual o aluno
participa como ator principal em ações que não dizem respeito à sua vida privada, familiar e
afetiva, mas a problemas relativos ao bem comum, na escola, na comunidade ou na sociedade
como um todo. Outro aspecto do protagonismo é a concepção do jovem como fonte de iniciativa,
que é ação; como fonte de liberdade, que é opção; e como fonte de compromissos, que é
responsabilidade (MENEZES, 2006).

Assim, considerando como a professora Penélope estabelece a relação profes-
sor-aluno, como desenvolve os conteúdos, utilizando a metodologia de projetos, e como estes
visam que os alunos desenvolvam a percepção da realidade para que possam nela intervir, é
possível dizer que as quatro dimensões da competência se articulam na sua prática, e por isso
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pode ser considerada significativa.
Obviamente não pretendemos comparar ou mensurar a competência docente de

cada professora, pois, de acordo com Rios (2002, p.90), a competência não se adquire de uma
vez por todas, vai sendo construída a partir da práxis, do agir concreto e situado dos sujeitos.
Dessa forma entendemos que cada qual, no seu estágio do processo, está se tornando
competente.

Por que essas professoras desenvolvem práticas que segundo os alunos são bem-
sucedidas? Que saberes fundamentam essas práticas?

A noção de “saber”, utilizada por Tardif e Raymond (2000, p.212), supõe um sentido
amplo que engloba os conhecimentos, as competências, as habilidades (ou aptidões) e as atitudes
dos docentes. Ou seja, aquilo que foi muitas vezes chamado de saber, de saber-fazer e de saber-
ser.  Segundo os autores, os saberes que servem de base para o ensino, tais como são vistos
pelos professores, não se limitam a conteúdos bem circunscritos que dependeriam de um
conhecimento especializado. Suas pesquisas destacam que os professores consideram a
experiência na profissão como fonte primeira de sua competência, de seu saber-ensinar.  Eles
abrangem uma diversidade de elementos, sempre relacionados ao trabalho que, na maioria das
vezes, não correspondem aos conhecimentos teóricos obtidos na universidade.

Por conta dessa diversidade, Tardif, Lessard e Lahayfe (1991) propuseram um
modelo de análise baseado na origem social dos saberes. Esses saberes são assim identificados
pelos autores: saberes pessoais; os saberes provenientes da formação escolar anterior; os saberes
provenientes da formação profissional para o magistério; os saberes provenientes dos programas
e livros didáticos usados no trabalho e os saberes provenientes de sua própria experiência na
profissão, na sala de aula e na escola.

Tomando como referência o modelo de Tardif, Lessard e Lahayfe (1991),  verificou-
se na análise dos dados coletados que as professoras utilizam constantemente seus
conhecimentos pessoais, trabalham com os programas e livros didáticos, baseiam-se em saberes
escolares enquanto alunas, buscam a todo o momento os saberes de sua própria experiência e
retêm certos elementos de sua formação profissional, mas pode-se constatar que muitos dos
diversos saberes das professoras provêm de lugares sociais anteriores à carreira propriamente
dita ou fora do trabalho docente cotidiano.

Segundo Tardif e Raymond (2000, p.216), as experiências familiares ou socialização
primária ficam fortemente marcadas por referenciais de ordem temporal. Na fala das professoras
entrevistadas, em vários momentos em que descreviam suas práticas, percebeu-se o quanto
eram impregnadas por valores e atitudes assimilados no ambiente familiar. A professora Paula
expõe como gosta de conversar com seus alunos sobre boas maneiras, atitudes, valores e ética.
De acordo com seus alunos, ela não grita, não agride e não humilha os alunos. Ou seja, ela age
de acordo com valores e atitudes que foram absorvidos e interiorizados no meio familiar.

A professora Pâmela, do mesmo modo, demonstra atitudes que não foram
aprendidas em cursos de formação, fazem parte do seu modo de ser. Ela utiliza a empatia como
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um dos valores centrais de seu trabalho. Segundo Mondin (2003, p.133), as lições de empatia têm
início na infância com pais que desenvolvem uma sintonia com os sentimentos de suas crianças.
Isto posto, pode-se dizer que a atitude da professora Pâmela faz parte de um saber muito anterior
à sua formação de professora.

Do mesmo modo, as experiências escolares ou a socialização secundária também
ficam fortemente marcadas. Segundo Tardif e Raymond (2000, p.216), ao evocar qualidades
desejáveis ou indesejáveis que quer encarnar ou evitar na prática docente, o professor se lembrará
da personalidade marcante dos professores que teve em sua vida escolar. Em vários momentos
das entrevistas foi possível perceber como as professoras, na busca de um estilo próprio, utilizam
referenciais de antigos professores que consideraram válidos para alicerçar  ou legitimar suas
certezas profissionais.

O que se percebe é que essa bagagem escolar permanece forte e estável através
do tempo. A maioria do que é proposto na formação inicial dos professores não consegue modificar,
de forma categórica, suas crenças anteriores sobre o ensino. E essas crenças são fonte de
respostas, principalmente, quando necessitam solucionar problemas profissionais urgentes. Du-
rante a exposição das práticas, as professoras pouco fizeram referência ao que haviam aprendido
nos cursos de formação.

Os saberes que percebemos mais desenvolvidos nas professoras, por estarem
presentes constantemente em suas falas, são sem dúvida aqueles adquiridos nas situações
vivenciadas na sala de aula com seus alunos. Percebeu-se durante as entrevistas a habilidade
que as professoras demonstram em observar o seu aluno e em perceber o que podem alterar
para que obtenham resultados dentro do que esperam. A convicção de que cada ser humano é
um indivíduo, é um ponto de destaque nos relatos feitos, pois todas buscam conhecer e
compreender os alunos em suas particularidades individuais e situacionais. Em vários momentos
das entrevistas, foi possível perceber a disposição e a sensibilidade que possuem em conhecê-
los.

Entretanto, pesquisas6 apontam que essa disposição é ainda muito pouco
desenvolvida, o que nos leva a questionar o porquê desse panorama, pois a aquisição e
desenvolvimento da sensibilidade relativa às diferenças entre os alunos seriam as principais
características do trabalho do professor a ser estimulada durante sua formação profissional.

Além disso, o saber profissional docente tem o fator ético e emocional. No
desenvolver de suas práticas, há emoções, questionamentos, e, muitas vezes, surpresas que
levam a repensar valores e atitudes dos docentes. Esse repensar pode levar o docente a
desenvolver um conhecimento de si e de sua maneira de ensinar e do aluno.

Assim, consideramos que estudar os saberes do docente, qual sua origem, como
são construídos e mobilizados em situações reais de trabalho é o caminho mais adequado para
uma nova proposta de formação.

Os saberes, aqui descritos, estão latentes nos relatos das práticas das professoras,
em nenhum momento a palavra “saberes” foi por elas pronunciada. O que não é contraditório,
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pois acreditamos ser correto afirmar que as práticas são a expressão dos saberes e estes, ao
mesmo tempo, são fonte e produto da prática.

CONSIDERAÇÕES PROVISÓRIAS

Neste ponto, entendemos ser necessário um retorno às inquietações iniciais: por
que apesar de todas as adversidades há alguns professores que conseguem envolver seus alunos
não apenas na compreensão dos conteúdos, mas incutir-lhes valores e levá-los a reflexões
transformadoras e outros não?  A resposta a essa pergunta é que são aqueles professores que
desenvolvem uma prática na qual as dimensões da competência se articulam.

As professoras pesquisadas, cada uma a seu modo, desenvolvem práticas
significativas. Nossa análise direciona-se a algumas conclusões com relação às práticas
apresentadas, mas que são também proposições, pois entendemos que as professoras
pesquisadas representam uma exceção no universo de docentes. Sendo assim o que concluímos,
analisando as suas prática, é o que propomos: que as práticas aqui analisadas e os saberes que
as estruturam possam ser socializados e, quiçá, possam contribuir para alimentar o constante
diálogo que se faz necessário no cenário da formação docente.

As práticas das professoras, apesar de diversas, possuem alguns pontos em
comum. Para elas, cada aluno é um ser único, o relacionamento entre professoras e alunos é
pautado pelo respeito que, muitas vezes, não existe a priori, mas é instaurado por elas no convívio
do cotidiano. É necessário, portanto, que se desenvolva uma nova visão para o aluno.

No entanto, apesar de considerarmos as práticas desenvolvidas pelas professoras
como significativas, é preciso ressaltar que há a necessidade que estas práticas se propaguem
além das portas da sala de aula. Todavia, isso é algo que não depende unicamente da disposição
isolada de um ou dois professores. Depende de ações que promovam o aprendizado do trabalho
coletivo. Sobre esse aspecto, em vários momentos das entrevistas, percebeu-se a quase
inexistência de um trabalho coletivo na escola pesquisada, nem foi possível perceber, o
desenvolvimento de alguma ação que visasse o trabalho coletivo. Ao contrário disso, sentiu-se
em vários momentos a dificuldade que a ausência desse trabalho acarreta.

Assim, é premente que cada vez mais se torne necessária a participação do pro-
fessor na gestão coletiva da escola e desenvolva coletivamente o trabalho docente. Segundo
Abdalla (2006, p.67), a “escola é sem dúvida o espaço de ser e estar do professor, é o locus de
ação e formação no qual os professores constroem o sentido da profissão para reinventar
instrumentos significativos de construção da realidade”.

Considerando o que concluímos e propusemos, o docente competente que hoje é
necessário é aquele que seja capaz de perceber que a sua ação é uma ação política que visa à
transformação. Ação que contribua para o aprimoramento da sociedade e que seja significativa
para a comunidade na qual está inserido o seu trabalho. É necessário para isso que seja capaz de
compreender o contexto de trabalho e possa direcionar sua prática cotidiana à emancipação
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social das pessoas com as quais atua.
Docente competente é aquele que significa sua prática individual e coletiva,

articulando as dimensões da ética, da política e da estética aos seus saberes constituídos nos
mais diversos tempos e espaços sociais para que, assim como num caleidoscópio, possa
proporcionar diferentes imagens, múltiplas possibilidades nas quais cada educador descubra os
caminhos viáveis para a construção de uma educação que possa, pela participação de todos,
contribuir para uma sociedade mais justa e solidária e assim mais humana.
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NOTAS

1 Chamamos de
epistemologia da prática profissional,
 o estudo do conjunto de saberes utilizados realmente pelos profissionais em seus espaços de trabalho cotidiano para desempenhar
todas as sua tarefas
(Tardif
, 2000, p.10).
2 Foram atribuídos às professoras citadas nos questionários nomes com a inicial “P” e com significados que, de alguma forma, dizem
um pouco da personalidade de cada uma. Assim, Paula
indica pessoas que valorizam a amizade e a fidelidade a uma idéia representativa de princípios éticos e morais;
Pâmela
indica uma pessoa compreensiva, mas firme em suas opiniões
 ePenélope
 indica uma pessoa otimista, paciente, diplomática e esperta, que encara com naturalidade e desenvoltura as situações mais
delicadas.
3 A professora Paula é licenciada em Letras e pós-graduada em Psicopedagogia, leciona há 18 ano e tem 35 anos.
4 A professora Pâmela é bacharel e licenciada em Química, leciona há 13 anos e tem 39 anos.
5 A Professora Penélope é licenciada em Geografia, História e Pedagogia, leciona há 13 anos e tem 31 anos.
6 Pesquisas citadas em Tardif (2000, p.17):
Kagan, (1992); Morine-Dershimer, (1998) e Raymond (2000).
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INTRODUÇÃO

O professor exerce sua função em uma realidade que podemos considerar
complexa, com diversas mudanças e cheia de conflitos; além disso, os problemas que se
apresentam não podem ser facilmente categorizáveis e exigem soluções particulares. Segundo
os Referenciais para Formação de Professores (1999),

tudo isso configura um conjunto de relações e circunstâncias
complexas e diversificadas – às vezes bastante adversas –, que
demandam ações também diversificadas. Para dar conta delas
cotidianamente, é necessário um considerável investimento emocional,
e muito conhecimento pedagógico: além da dimensão objetiva e
racional, há uma dimensão subjetiva e afetiva na atuação profissional
do professor. (p.58)

Essa afirmação suscita diversos questionamentos, alguns relacionados à formação
inicial do professor. A formação inicial fornece condições de o professor se adaptar imediatamente
à realidade educacional? Tardif (2000) afirma que não, justificando que os saberes docentes são
temporais, tanto porque são adquiridos com o decorrer do tempo em que o professor realiza seu
trabalho, quanto porque incorporam novas experiências e remodelam o saber-fazer em função de
mudanças da prática pedagógica.

Os saberes profissionais dos professores parecem ser, portanto, plurais,
compósitos, heterogêneos, pois trazem à tona, no próprio exercício
do trabalho, conhecimentos e manifestações do saber-fazer e do sa-
ber-ser bastante diversificados, provenientes de fontes variadas, as
quais podemos supor que sejam também de natureza diferente. (p.213)

Focando nos professores, a visão era de um profissional que ia até seu local de
trabalho para executar uma determinada função. Com o tempo, essa imagem deu lugar a uma
nova perspectiva: um ser social que adentrando em um ambiente social de trabalho, tenta com
todas as suas forças dar significado ao seu próprio trabalho, ou mesmo a sua própria existência
como ser humano.

Diante desse quadro, duas questões vêm à tona:
- O que pensam os alunos de um curso de licenciatura em Matemática sobre o

trabalho docente?
- O que esperam da escola, de seus futuros alunos e dos futuros colegas de trabalho?

TRABALHO DOCENTE: EXPECTATIVAS
DE FUTUROS PROFESSORES DE MATEMÁTICA

MANRIQUE, Ana Lúcia (PUC/SP); LASSO, Aristeu Alvarenga (SEE/SP)
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Essas indagações são pertinentes a qualquer pessoa que deseja ingressar no
mercado de trabalho, pois evocam questões sobre as condições e relações que serão encontradas
pelo trabalhador durante seu fazer. No caso da docência principalmente, por ser uma profissão
que também será aprendida quando vivenciada.

Além de investigar as expectativas de futuros professores sobre o trabalho docente,
esta pesquisa pretende contribuir para uma visão da docência como um trabalho interativo e
social, ou seja, um trabalho com seres humanos, sobre seres humanos e para seres humanos.
Trabalho desenvolvido dentro de um contexto complexo, onde sentimentos como frustrações,
tensões, compromisso, felicidade, dificilmente podem ser escondidos dos alunos, razão pela
qual toda a escola, e por conseqüência, a profissão docente, se torna necessária.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A presente pesquisa tem como objetivo investigar alunos de um curso de licenciatura
em Matemática em relação às expectativas de suas futuras práticas docentes e possíveis
mudanças dessas expectativas em função do ano que cursam.

Os sujeitos da pesquisa são alunos dos 1.º, 2.º e 3.º anos  do curso de Licenciatura
em Matemática de uma instituição particular de Ensino Superior do município de Guarulhos do
Estado de São Paulo.

Para a escolha da instituição de ensino superior realizamos uma pesquisa nas
Sinopses Estatísticas da Educação Superior, considerando cursos de graduação e tomando como
base o ano de 2005. Constatamos que das 2.165 Instituições de Educação Superior do Brasil,
1.934 são Instituições Privadas, e que no Estado de São Paulo, das 521 Instituições de Educação
Superior, 470 são Privadas, e mais particularmente, destas últimas 381 são Particulares. Além
disso, das 381 Instituições Particulares, temos 270 no interior e apenas 111 na capital, bem como
dessas 15 são Universidades, 30 Centros Universitários, 300 são Faculdades Integradas,
Faculdades, Escolas ou Institutos e 36 são de outro tipo. Considerando esses dados, julgamos
ser pertinente realizar nosso estudo em uma Instituição Particular, não localizada na cidade de
São Paulo.

Ao considerarmos especificamente os cursos de Licenciatura em Matemática,
atualmente denominados de Formação do Professor de Matemática, constatamos que existem
539 desses cursos no Brasil em 2005. Se considerarmos esses cursos em Instituições
Particulares, então temos 117 cursos e se a Instituição é uma Faculdade Integrada, Faculdade,
Escola ou Instituto então temos 105 cursos.

Assim, a escolha da instituição de ensino superior para a realização dessa
investigação procurou atender as seguintes características: ser uma faculdade particular, com
curso de Licenciatura em Matemática de reconhecimento não recente, com corpo docente
qualificado, bem como, uma que não tivéssemos vínculo e, principalmente, aceitasse a realização
desta pesquisa. Além disso, julgamos pertinente considerar entre as características que a Instituição
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oferecesse curso de pós-graduação Lato-Sensu em Educação Matemática.
A instituição escolhida é uma Faculdade que está localizada em uma cidade da

Grande São Paulo e que possui o curso de Licenciatura em Matemática reconhecido desde 1975,
possuindo especialistas, mestres e doutores em seu corpo docente – em torno de 10 professores.
O Curso de Licenciatura em Matemática tem duração de três anos, estruturado em seis semestres
letivos, com carga horária total de 3.000 horas-aula. A instituição oferece curso de pós-graduação
Lato-Sensu em Educação Matemática, com turmas abertas há três anos consecutivos, tendo
como foco a discussão da prática de sala de aula para a comunidade de professores e interessados
no ensino da Matemática.

Para a coleta de dados foi utilizado um questionário aplicado aos alunos, futuros
professores, dessa instituição de Ensino Superior sobre expectativas que possuem sobre o trabalho
docente e as dificuldades de aprendizagem de seus futuros alunos, além de dados de seu perfil.

O questionário foi elaborado a partir de um utilizado pelo CIERS-Ed – Centro
Internacional de Estudos em Representações Sociais e Subjetividade – Educação, da Fundação
Carlos Chagas em parceria com diversas instituições nacionais e internacionais. O objetivo desse
questionário é o de analisar e refletir sobre os processos de educação desenvolvidos em Instituições
de Ensino Superior.

Como primeira forma de organização dos dados do questionário foi utilizado o soft-
ware Excel (Microsoft), com intuito de observarmos as primeiras estatísticas sobre resultados do
questionário.

TRABALHO DOCENTE

Tardif e Lessard (2006) caracterizam o trabalho docente de um professor de
Educação Básica como um trabalho de natureza social interativa, ou seja, um trabalho que se
realiza dentro de um ambiente social (escola), onde o trabalhador (professor) tem como “objeto”
de trabalho um ser social (aluno), com o qual o docente interage através de relações complexas
envolvendo poder, afetividade, ética etc., objetivando principalmente instruir e educar.

Esses autores ressaltam que outros trabalhos, por exemplo, o trabalho de um
médico, apesar de atuar diretamente com seres humanos, se torna possível bastando que seu
paciente obedeça às ordens que se limitam, por exemplo, a uma determinada postura corporal ou
ingestão de um medicamento, não havendo outras necessidades além das citadas para que sua
saúde seja restabelecida.

Trabalhos desta ordem definem o que hoje chamamos de mercado de serviços.
Entretanto, o trabalho docente possui suas particularidades, pois tendo como objetivo instruir e
educar seus alunos, o trabalhador necessita de uma colaboração que não se restringe ao passivo,
à submissão total, mas a uma colaboração que exige do aluno um envolvimento intelectual e
afetivo para que o trabalho se torne possível.

É exatamente este tipo de relação que se apresenta como o cerne das dificuldades
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intrínsecas ou mesmo específicas da profissão docente.
Tardif e Lessard (2006) alegam que o trabalho docente possui natureza celular, ou

seja, é dentro da sala de sala que o docente efetivamente realiza seu trabalho de forma completa
e autônoma, separado fisicamente dos outros colegas de profissão.

 Esta natureza celular do trabalho docente, garante ao professor um espaço onde
seu trabalho pode se desenvolver de forma que nenhum agente externo venha exercer controle,
atrapalhar seu trabalho.

Por um lado se o docente tem uma condição de certa liberdade dentro da sala de
aula, existe também a sensação angustiante de ser o total responsável sobre o que ocorre ou
deixa de ocorrer dentro dela.

Tal situação, em nossa opinião, e em concordância com Tardif e Lessard (2006), é
considerada como o coração da profissão docente, vivenciá-la é experimentar praticamente toda
sorte de sentimentos vivida na profissão pelo docente, pois uma sala de aula se apresenta
geralmente pelas características de coletividade e heterogeneidade de alunos em um ambiente
pouco previsível, algo bem diferente do trabalho exercido sobre um objeto material.

O docente lida e se responsabiliza com o aprendizado coletivo de alunos, entretanto,
deve estar atento às necessidades individuais de cada um dos seus alunos. Tem que dar conta de
ensinar todos os conteúdos descritos em seu planejamento nos prazos impostos pela escola,
mas é consciente que cada aluno tem seu tempo próprio para compreender determinado assunto
e que nem sempre tais tempos são coincidentes.

Não há, portanto, um método ensinado durante a graduação para lidar com as
situações encontradas na prática do docente, mesmo tendo realizado um curso de nível superior
cuja duração gira em torno de três a quatro anos.

Para as diversas situações encontradas no trabalho, o docente se vale do
conhecimento obtido durante sua prática, ou seja, a experiência vivida na profissão é crucial em
qualquer momento para a permanência na profissão.

Tardif (2002, p.68), afirma:

A experiência inicial vai dando progressivamente aos professores
certezas em relação ao contexto de trabalho, possibilitando assim
sua integração com o ambiente de trabalho, ou seja, a escola a sala
de aula. Ela também vem confirmar sua capacidade de ensinar.

No caso do professor ingressante, sua experiência, em parte, é oriunda da própria
vivência em sala de aula quando aluno. Nota-se com isto um aspecto interessante na profissão
docente: o preparo para a docência já se inicia através de uma “experiência de mais de 10 anos”.

Os professores são trabalhadores que ficaram imersos em seu lugar
de trabalho durante aproximadamente 16 anos (em torno de 15.000
horas), antes mesmo de começarem a trabalhar. (Tardif e Raymond
(2000) apud Tardif e Lessard (2006, p.68)).
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Além da própria vivência dentro de sala de aula como aluno, o professor também
carrega consigo a experiência que adquiriu com outros empregos/ trabalhos que já tenha realizado.
O próprio ambiente familiar, suas relações sociais são mais do que simples fatores que
acrescentam em seu modo de agir como docente, eles podem ser interpretados como
componentes da estruturação do seu trabalho devido à natureza social interativa do trabalho
docente.

Considerando o trabalho realizado dentro de sala de aula, ou seja, com os alunos,
os professores, segundo Tardif e Lessard (2006), alegam que o trabalho docente é bem mais
difícil (complexo) comparado às décadas passadas. As novas tecnologias de informação e
comunicação e o processo de globalização do capitalismo vêm modificando radicalmente as
relações entre professores e alunos acerca do aprendizado, uma vez que a escola deixou de ser
o centro privilegiado da informação perdendo, pelo menos em número e diversidade, dos meios
informatizados tão presentes no cotidiano dos alunos.

Os mesmos professores dizem que os alunos estarem bem informados dos fatos,
através das novas tecnologias, mas reclamam taxativamente da indisciplina, falta de concentração
ou participação dos alunos nas atividades desenvolvidas em âmbito escolar, declarando mais
uma das angústias tão presentes em seu trabalho.

Tais sentimentos negativos apontados pelos professores podem provocar crises
existenciais nos profissionais docentes, que alguns afirmam pensar no abandono da profissão
devido ao sentimento de impotência e de falta de fé em um futuro que seja diferente das tensões
atualmente vivenciadas.

 Ainda sobre as relações sociais dos alunos fora da escola, muitos são os casos
em que as crianças não desfrutam de um tempo maior com os pais devido à carga de trabalho
destes, que atualmente impossibilita uma relação com seus filhos que nitidamente é diferente
comparada à décadas passadas .  Com efeito, os valores sociais estão alterados, afetando de
um modo ou outro as relações dentro do ambiente escolar entre professores e alunos.

Neste contexto, Tardif e Lessard (2006) afirmam que:

O desabamento das antigas morais autoritárias ou absolutas deu lugar
a um relativismo moral que afeta o trabalho docente, na medida em
que os professores não sabem mais ao certo que valores transmitir e
ensinar. (p. 147-148).

O tempo para intervalos, a obediência às regras do regimento escolar, a adequação
das atividades propostas pelos professores ao tempo de cada aula, configuram a escola como
um ambiente de relações de interações humanas, fenômenos que constituem a essência da
situação social.

Assim, poderemos entender, segundo Tardif e Lessard (2006), que os objetivos do
trabalho docente do professor da Educação Básica podem ser considerados basicamente em
instruir e educar (moralizar), este último no sentido de criar ou estimular situações de convívio
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coletivo onde normas e valores éticos estejam presentes nas interações entre os indivíduos, neste
caso os alunos.

Entretanto, devido às características já abordadas sobre o trabalho docente,
essencialmente voltado com seres humanos, sobre seres humanos e para seres humanos, não
há, na prática do trabalho, uma clareza dos objetivos mais específicos a serem atingidos. Isto se
deve ao fato de que as diversas interações entre alunos e professores, posturas e condutas
exigidas pela escola possuem natureza muito complexa, diluindo os objetivos primeiros da escola
ao contorno de um problema particular, como exemplo, a indisciplina ou a execução de serviços
meramente burocráticos (entrega de notas, preenchimento dos diários de classe, etc.).

CONSIDERAÇÕES SOBRE OS QUESTIONÁRIOS E SUJEITOS DA PESQUISA

O questionário foi dividido em duas partes. A primeira constituída de dez questões,
que propiciou obter uma caracterização dos sujeitos pesquisados. A segunda parte consistia de
questões sobre expectativas a respeito do nível de aprendizagem de alunos da Educação Básica
e da motivação para o magistério, e foi concebido como uma carta a ser escrita pelo aluno
pesquisado para um colega de escola.

Um fato importante a ser evidenciado antes da leitura dos resultados está no fato
que existiram alternativas (poucas) que não foram preenchidas ou rasuradas (escolha de mais de
uma alternativa por questão), isto acarretou para algumas questões uma sensível discrepância
nos valores percentuais, ou seja, a soma de todos valores percentuais, em alguns casos, não
será exatamente 100%, entretanto, acreditamos que tal fato não prejudicará a pesquisa, pois
conforme afirmado foram poucas (número menor que cinco por série) questões não preenchidas
ou rasuradas.

O número total de pesquisados foi 81 sujeitos para o 1.º ano,  68 para o 2.º ano e 52
para o 3.º ano, somando um total de 201 sujeitos pesquisados.

Trataremos agora dos resultados obtidos na primeira parte do questionário.
Temos que 99 do pesquisados pertencem ao sexo feminino e 97 ao sexo masculino,

fenômeno que nos faz pensar, pelo menos para professores de matemática, a respeito dos
resultados citados por Tardif e Lessard (2006) e muitos outros, que afirmam que a profissão
docente é um trabalho predominantemente feminino.

A faixa etária dos alunos, na maioria, está entre 24 e 35 anos (91 de 201 alunos
pesquisados) o que nos leva a afirmar que se tratam de pessoas que concluíram a Educação
Básica mais tarde do que o projetado para alunos do terceiro ano do Ensino Médio (17 a 18 anos)
ou então que provavelmente iniciaram o curso de licenciatura com um intervalo de alguns anos
entre o Ensino Médio e o Superior. Apesar de termos 72 alunos na faixa entre 19 a 23 anos.

A maioria dos alunos é solteira (103 alunos), mas o número de alunos casados é
expressivo, 85 alunos, uma vez que estavam presentes alternativas no questionário que
contemplavam outras formas de união. Nenhum dos pesquisados assinalou a alternativa “outros”
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na qual também se encontrava um campo em aberto para uma resposta pessoal.
A escolaridade dos pais dos alunos pesquisados situa-se no Ensino Fundamental,

conforme tabela abaixo.
Escolaridade dos Pais dos alunos pesquisados por série

A escolaridade dos pais e das mães se concentrou no primeiro ciclo do Ensino
Fundamental, 79 mães e 82 pais, e a escolaridade Ensino Superior é de apenas 12 mães e 9 pais.
Chamou nossa atenção o fato de alguns alunos indicarem que desconheciam a escolaridade da
mãe e do pai.

Dos 201 alunos pesquisados apenas 57 afirmaram que a família contribui
financeiramente para que se mantenham no curso, contra 144 que não recebem contribuição
financeira. Esses resultados sugerem que a maioria deles trabalha, sendo tal hipótese reforçada
pelo fato do curso pertencer ao período noturno.

A renda mensal da família que está na faixa de 1 a 3 salários mínimos foi apontada
por 57 alunos, de 3 a 10 salários mínimos por 110 dos pesquisados, e apenas 21 alunos afirmaram
que sua renda mensal familiar é maior que 10 salários mínimos.

Levando-se em conta a necessidade do uso das novas tecnologias de informação
e comunicação para a Educação, ainda temos apenas 116 dos 201 alunos possuindo computador
conectado à Internet em casa, contra 85 sem computador.

Como são alunos de um curso de Licenciatura em Matemática, perguntamos se já
lecionaram ou lecionam na Educação Básica e obtivemos 43 respostas afirmativas contra 156
negativas.

A segunda parte do questionário consistiu de um questionário sobre as expectativas
a respeito do nível de aprendizagem de alunos da Educação Básica e da motivação para o
magistério, que foi concebido como uma carta a ser escrita pelo aluno pesquisado para um colega
de escola.

Quando solicitados a pensar em lecionar imediatamente após terem concluído o
curso, 157 dos pesquisados responderam afirmativamente. Poderemos perceber que os alunos
que estão cursando esta Licenciatura em Matemática possuem o propósito de atuação como
professores e possivelmente a crença de que o mercado de trabalho para o trabalho docente
possa absorver os profissionais formados nessa área.

 A respeito dos alunos da Educação Básica, em termos de nível de aprendizagem,
os futuros professores não mostram otimismo, pois 98 deles, afirmam que encontrarão alunos
com nível de aprendizagem mais baixo que o deles, futuro professores, tinham quando estavam
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na Educação Básica, para 61 deles, o nível de aprendizagem será o mesmo deles, e apenas 43
alunos responderam que teria um nível melhor que o deles.

Entretanto, quando ao invés de “nível”, a pergunta inseria o termo “dificuldades” de
aprendizagem de alunos da Educação Básica, 97 alunos afirmaram que os alunos teriam muitas
dificuldades e 89 que dificuldades encontradas seriam comuns à idade e série que o aluno de
Educação Básica se encontrar. Ainda assim, o número de pesquisados que assinalou a alternativa
que os alunos da Educação Básica teriam poucas dificuldades de aprendizagem foi de apenas
16. Tais dados reforçam a idéia de uma visão pouco otimista sobre as facilidades de aprendizagem
em relação aos alunos da Educação Básica.

Sobre os conteúdos a serem ensinados aos futuros alunos da Educação Básica,
os pesquisados apresentam confiança em si mesmos, pois 144 alunos afirmaram que uma grande
parte de seus alunos terá conseguido aprender o que foi ensinado, 39 respondentes que apenas
uma pequena parte realmente teria aprendido e apenas 18 consideraram que todos conseguiriam
aprender os conteúdos ensinados.

 Quando questionados sobre as dificuldades de aprendizagem dos alunos da
Educação Básica se referirem a fatores ligados a eles mesmos, os futuros professores responderam
que o fator primordial é que os alunos encontram-se sem base para o curso. Em relação aos
professores, o fator primordial apontado pelos pesquisadores refere-se a práticas docentes
inadequadas. Com respeito à escola, é que está distante da realidade dos alunos, e à família, é
que falta participação e envolvimento nas atividades da escola.

A fim de superar as dificuldades de aprendizagem, os futuros professores afirmam
que é necessário que o aluno se conscientize da importância da escola; que os professores
reorganizem sua prática docente e que a escola construa parcerias com a comunidade e estimule
mais a atuação dos professores.

A questão que abordava sobre a motivação por parte dos alunos pesquisados para
atuarem como professores, eles afirmaram que se sentem desfiados a buscar novos métodos de
ensino. E sobre dar um conselho para quem quisesse ingressar no magistério, eles diriam que
“seus alunos aprenderão se você estiver preparado”.

Foram bastante interessantes os resultados da questão que perguntava sobre o
que a família achava a respeito da escolha da profissão docente. Tivemos que 173 dos 201 alunos
responderam que a família julga que foi uma boa escolha, e apenas 26 afirmaram que a família
julga uma má escolha. Entretanto, quando a pergunta se reporta à opinião de seus amigos, a
resposta foi contrária à obtida com a família. Apenas 74 alunos responderam que os amigos
julgam valer a pena ser professor e 124 que não vale a pena.
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