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DIÁLOGOS SOBRE AS PRÁTICAS DOCENTES: UMA PESQUISA EM DISCUSSÃO
RODRIGUES, Janine Marta Coelho – UFPB
RÊGO, Rogéria Gaudencio do – UFPB
GT: Formação de Professores / n.08
Agência Financiadora: Não contou com financiamento

Diante das demandas de que a escola se constitua um espaço de construção da cidadania, diversas pesquisas da área de Educação têm se voltado para a compreensão dos processos de transformação por que passa a sala de aula. Vários elementos pertinentes à ação pedagógica constituem objetos de investigações de nosso Grupo de Pesquisa (sobre Formação Docente (PPGE/CE/UFPB)), nas quais buscamos identificar os limites e alcances das práticas pedagógicas no cotidiano de nossas escolas. Como base para análises e discussões, lançamos mão das idéias de pesquisadores como Nóvoa (1995), Libâneo (1994), Gauthier e Tardiff (1996), Gomes (1992), Gatti (1997), Rios (2001), Ângulo (1990), Ramalho e Nunes (2003) e outros, que estudaram pensamentos e processos de “tomada de decisão” dos professores em atuação; têm avaliado a racionalidade do comportamento dos professores e sua natureza reflexiva, bem como a construção de suas práticas pedagógicas na sala de aula e na vivência de seus diversos papéis sociais enquanto profissionais da educação.
	Entendemos que o profissional da educação é responsável pela formação de outros indivíduos e tem sua prática fundamentada em concepções e posturas educativas, absorvidas por ele, subjetivamente, e postas em práticas de acordo com suas histórias de vida, com valores morais, sociais e religiosos que construirão sua visão de homem, de sociedade e de educação, as quais guiarão suas ações pedagógicas. Para Gomes (1992), a profissionalização docente tem que se basear em um saber e apoiar-se num sentido crítico e ético que o possibilite a ser capaz de apreciar o que convém fazer, o que é possível e como fazer, dentro de determinadas circunstâncias. A partir das explicações que possam dar a seus atos pedagógicos, os professores serão respeitados e suas decisões serão amparadas pelas experiências vivenciadas e compartilhadas com seus pares.
	Para Rodrigues (2003), as trocas que os professores realizam entre si, em geral, têm evidenciando variedades de metodologias utilizadas nas salas de aula, tanto nas suas práticas de desenvolvimento de conteúdos disciplinares, como em suas visões particulares sobre a profissão do ensino e, sobretudo, sobre a aprendizagem de seus alunos, que começa a receber momentos de maiores reflexões. Embora se perceba entre os professores, um esforço para realizar essas trocas, os saberes da prática educativa, elementos de base das ações pedagógicas, às vezes ficam diluídos em normas, diretrizes e determinações institucionais que são traduzidos no discurso docente, no contexto da sala de aula, com traços de reprodução do modo como eles também aprenderam.	Observam-se também, traços de concepções pedagógicas com as quais explicam e justificam as ações que realizam. Ora são idéias influenciadas pelo tecnicismo, ora percebem-se nos discursos traços do construtivismo ora, ainda, idéias de influencia liberal. Estas idéias estão presentes nos discursos e o conjunto de teorizações absorvido pelos professores tanto em nível de sua formação inicial e continuada e mesmo no convívio de uma prática profissional coletiva, influenciarão de maneira definitiva ou determinarão sua prática.
	O desenvolvimento da carreira docente é permeado ainda por experiências individualmente vivenciadas que, na rotina do cotidiano das escolas, revelam-se em queixumes, encantos, desencantos, afetos, desafetos e outras situações e sentimentos que influem sobre o equilíbrio pessoal e a auto-estima do professor.
Com o objetivo de sedimentar nossos estudos de base teórico-metodológica, e identificar as concepções vigentes acerca de temas gerais em Educação, realizamos um trabalho de pesquisa envolvendo 120 (cento e vinte) professores (as) da rede pública de ensino local. Os professores(as) envolvidos(as) eram participantes de um curso de formação continuada do qual participamos, e procediam de diversos municípios da Paraíba, próximos da capital. O grupo era constituído por 40 (quarenta) homens - das áreas de Educação Física e Artes, com idades entre 23 e 40 anos, vínculo com mais de uma instituição escolar e mais de 10 anos de ensino, e 80 (oitenta) mulheres - entre 20 e 48 anos de idade, com jornada de trabalho de dois ou três turnos, média de 10 a 15 anos de ensino, sendo 24 delas formadas no Logos (programa emergencial de formação da SEC-PB, hoje extinto), 36 com o Magistério (Ensino Normal) e 20 com Curso Normal e de Pedagogia.
Os dados foram coletados por meio de um questionário, aplicado no início do Curso, com doze questões diretas e abertas voltadas para a identificação de um perfil mínimo relativo às suas concepções sobre: o que é educação; o que é ensino; como se aprende; o que define a profissão “professor” e sobre quem contribui para a melhoria de seu trabalho, embora reconhecendo as limitações que o instrumento utilizado apresenta. Nossas discussões no presente artigo serão relativas aos resultados de cinco das questões presentes no questionário, para as quais foi apresentado um universo amplo de dizeres e fazeres, correspondentes à percepção dos respondentes sobre si mesmos e sua profissão.
As respostas mais freqüentes em número de ocorrência foram agrupadas do seguinte modo: em alguns casos apresentavam um único elemento (por exemplo: “aprende-se buscando conhecimento”); em outros casos, as respostas envolviam dois ou mais elementos (por exemplo: “aprende-se buscando conhecimento e na interação com o outro”), sendo estas computadas isoladamente (como “aprende-se buscando conhecimento” e “aprende-se na interação com o outro”).
Na resposta à questão: “o que é educação?”, uma grande diversidade de respostas foi dada, sendo a mais freqüente (23% das citações) a de que educação é “um ato de transformação”. A segunda definição mais presente (15%) é de mesma natureza, uma vez que a educação é vista como um “processo contínuo de mudanças”. A educação concebida como “um dever da família” esteve em 8% das respostas, assim como “troca de experiências”, enquanto que “é o ato de aprender” foi registrada em 6% delas. Entre as agrupadas na categoria “outras”, podemos citar: “é uma conquista pessoal”; “é a base de tudo”; “processo de acumulação de conhecimento” e “é transmissão de conhecimento”. A maioria das afirmações apresentou um elevado nível de generalização, várias delas envolvendo jargões, vazios de concretização no dia a dia da sala de aula, nenhuma delas envolvendo diretamente aspectos políticos da educação.
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Gráfico 1- Respostas à questão: O QUE É EDUCAÇÃO?

As respostas dadas à questão: “como se aprende?”, foram assim agrupadas: “vivenciando” (18%); “buscando conhecimento” (18%); “na interação com o outro” (15%); “lendo, observando e praticando” (15%); “interesse pessoal” (14%); e outras (26%). As respostas mais freqüentes apresentaram quase todas o mesmo percentual, embora tenham variado um pouco quanto à natureza. Para diversos(as) professores(as), a questão do envolvimento pessoal é fundamental, bem como a interação com o outro (significando este não apenas os colegas de trabalho, mas o aluno, a coordenação pedagógica, etc). 
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                                      Gráfico 2- Respostas à questão: COMO SE APRENDE?

O desejo interno de busca da aprendizagem é fator preponderante para 32% dos(as) professores(as), manifestado nas respostas “buscando conhecimento” e “interesse pessoal”. Tal envolvimento pressupõe motivação, que pode ser promovida pelo professor, no caso da sala de aula, por meio de uma prática pedagógica de qualidade. Para alguns, a experiência é marca fundamental no processo, o que nos remete à dicotomia teoria versus prática, presente nos cursos de formação inicial de professores. A carga horária correspondente à formação teórica representa, na maior parte dos cursos de Licenciatura, três quartos da carga horária total (no modelo intitulado “3+1”), e a prática é desenvolvida no final do Curso, sem apresentar relações significativas com a teoria estudada. Para tentar superar os problemas decorrentes dessa estrutura, as novas diretrizes para a formação de professores apontam para a importância da diluição da prática ao longo do curso, em uma relação dialógica com a teoria.
	À pergunta: “o que é ensino?”, a maioria dos participantes apresentou uma resposta baseada em uma concepção tradicional do processo educativo, no mínimo no nível da linguagem, ao responder que é ”transmissão de conhecimento” (42%) ou “passar o que se sabe para formar cidadãos” (7%) e “levar conhecimento ao outro” (4%). O modelo tradicional de ensino, no qual o professor se porta como o único detentor de conhecimento e o aluno como página em branco a ser preenchida, de modo passivo e acrítico, é ainda a principal referência para nossos professores, tanto na sua vivência como aluno da Educação Básica como de cursos de formação inicial e continuada dos quais participam, que desconsideram o saber acumulado pelo aluno, tanto na própria escola quanto fora dela, e suas expectativas. Para 15% dos(as) professores(as) entrevistados, ensino é “troca de experiências” e para 4% deles(as), ensino é “compromisso e transformação”. Dentre as “outras” (28%), encontramos definições como “ter paciência”; “ter carinho com os alunos(as)”, “compreender os outros”.   file_2.
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          Gráfico 3- Respostas à questão: O QUE É ENSINO?

	As respostas a questão: “o que define a profissão professor?”, refletem traços contraditórios de satisfação e insatisfação frente ao trabalho de ensino, pois enquanto 26% deles apontaram “compromisso, responsabilidade e dedicação”, como primordiais,  13% destacaram a “discriminação, apesar da importância”. Para 9%, a “mediação” é traço característico da profissão, além de: “transmissão de conhecimento” (9%); “vocação” (6%) e outras (37%), dentre elas: “ter paciência”; “ter carinho com os alunos”; “compreender os outros”, estas últimas, destacam a importância da afetividade para o professor em sua prática pedagógica, e dadas como resposta também à questão anterior.       file_3.
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      		Gráfico 4- Respostas à questão: O QUE DEFINE A PROFISSÃO PROFESSOR ?

	Os professores, em sua maioria, têm clareza dos problemas das Agencias Formadoras, conhecem a fragilidade do currículo que adotam, sabem da fragmentação dos conhecimentos trabalhados e das dificuldades da Escola Pública em geral. Compreendem que as trocas que realizam entre si estabelecem um trabalho colaborativo envolvendo a atividade pedagógica, serviços, interações de como e o que ensinam e exercem ações solidárias na vida cotidiana. Essa compreensão das formas de aprender a realidade expressa um Saber de Experiência transformado e concretizado nas práticas adotadas pelos professores.
	Eles sabem da fragmentação de sua base teórica, o que os impede de argumentar ou explicar com clareza aquilo que fazem, como e porque o fazem, demonstrando com isso pouca segurança em suas ações pedagógicas. Assim, longe de iniciativas ou descobertas inovadoras, tendem a repetir o modelo de ensino que vivenciaram quando alunos. A partir do momento em que o professor toma consciência de que a prática educativa propicia espaço de reflexão sobre o ato de educar, ele é capaz de efetuar mudanças em suas relações pessoais/sociais com os alunos.
	Desempenhar a tarefa docente com competência, eficácia técnica, profissional e política é o anseio de todos os professores. A bidimensionalidade de sua formação, que deveria abranger a formação teórico-científica e a formação técnico-prática, segundo Libâneo (1994), implica na transformação dos processos formativos. A inserção de oportunidades didático-pedagógicas de formação nos cursos de habilitação e nos programas de formação continuada, onde questões lacunares da formação inicial pudessem ser discutidas e para elas serem apontadas alternativas pedagógicas capazes de promover a melhoria da prática pedagógica, teria, como conseqüência, a otimização dos processos de ensino-aprendizagem, o que evidenciou ser um desejo de todos os professores que participaram da presente pesquisa.
	O desenvolvimento da carreira docente, um processo vivido em sala de aula, por professores e alunos, oportuniza a consolidação das ações pedagógicas e passa, segundo Nóvoa (1995), por algumas etapas de execução. A descoberta – o fascínio e o entusiasmo inicial da trajetória profissional; a exploração – onde o profissional começa a entender e a compor os contornos da profissão e a estabilização, onde o profissional domina o trabalho, os papeis e as responsabilidades. Existem, contudo, percursos profissionais percorridos individualmente e diferentemente vivenciados, experienciados por situações singulares que podem vir a minimizar ou maximizar os desafios encontrados no exercício da profissão.
	As rotinas do cotidiano das escolas fazem-nos perceber momentos de queixas, de desencanto, de insatisfação com a desvalorização salarial, que desencadeiam crises que são diferentemente absorvidas. Tais crises acabam implicando na organização profissional e no equilíbrio na vida social e emocional dos professores. Na trajetória profissional há componentes que não podem ser esquecidos: a afetividade, o sentimento aliado à razão que influi sobre o equilíbrio pessoal, e a auto-estima. Tais componentes podem acarretar possíveis e diferentes conflitos, valores, papéis, responsabilidades éticas nos professores formadores e na vida escolar.
	A insatisfação com o pouco reconhecimento da importância da profissão, reflete as mudanças sofridas na concepção da sociedade sobre o papel da educação como promotor de igualdades, convertendo-a em responsável por desajustes tanto econômicos quanto sociais, “em vez de reconhecer aquilo que acontece na escola como algo a ser pensado como um reflexo da sociedade”, exige-se da escola que esta “faça o milagre de arrumar o que os outros organismos do sistema desarrumaram” (GIL, 2001, p.100).   
	Os participantes da pesquisa apontaram, em resposta à pergunta: “quem contribui para melhorar seu trabalho?”: “esforço pessoal” (19%); “colegas de profissão” (13%); “cursos de capacitação” (10%); “livros, revistas, tv” (9%) e outras (36%), entre estas a “assessoria pedagógica” e a “direção”.  Para Sandra Azzi (2000, p.48), 

(É) muito difícil ao professor, sem condições de uma reflexão quer com outros professores, quer com autores, captar a essência de seu trabalho. A percepção que ele tem de seu trabalho, muitas vezes superficial, é afetada pelo conhecimento que apresenta sobre este, pela capacidade de usar este conhecimento e pela participação, consciente ou não, no processo de produção coletivo do saber pedagógico.
	

	A concepção de que a interação com o colega de profissão trará pouca contribuição para o enriquecimento de sua própria prática é fruto da falta de condições para a reflexão, seja pelo pouco tempo de que dispõe, em função da tripla jornada de trabalho de muitos de nossos professores, seja por limitações de formação ou outras razões pouco nobres, a exemplo da competitividade. Se, como afirma Santomé (2001, p.52), ”uma das funções das instituições docentes é colaborar com a construção de sociedades mais democráticas e igualitárias”, o que levaria, necessariamente, a demandar mais informação e oportunidades aos que se iniciam com mais deficiências, tal discurso, embora presente na fala de muitos professores, quanto à relação entre eles e o alunado, não se concretiza na interação com os colegas de trabalho menos experientes. A tarefa docente é, na forma como se cristaliza nas escolas, “uma das profissões realizadas de forma mais isolada”, em um “ambiente tradicional de solidão, (...), que pode ter contribuído para que a educação tenha evoluído relativamente pouco em relação a outras atividades sociais” (GIL, 2001, p.109).
	A necessidade de efetivamente realizar trocas, de construir um trabalho com interlocuções, um trabalho coletivo onde suas dificuldades, ansiedades e desejos possam ser discutidos, reforçam a idéia que Gauthier e Tardiff (1996) expressam: que a profissão docente é construída de saberes pluridimensionais, produzidos por diversos contextos institucionais e profissionais, ligados tanto ao exercício da profissão como às relações interativas do próprio trabalho do professor de modo dinâmico, evolutivo de acordo com as mudanças sociais, políticas, culturais e educativas que atingem as atividades da escola e da profissão docente.
	A preocupação com a formação docente voltada a uma visão de conjunto no domínio dos Saberes, das Didáticas, das Competências e Habilidades constitui, para muitos professores, um trabalho de construção perseguido, mas ainda não inteiramente alcançado. O encaminhamento das práticas pedagógicas deverá apontar para a necessidade de reflexão, de investigação como preparação para o exercício de uma profissão complexa onde a identidade pessoal e profissional se fundem, completam-se em meio a incertezas e contradições pedagógicas sociais e a diversidades culturais. Pensar a profissão, a carreira e as relações de trabalho nas escolas e nas agencias formadoras, é pensar no objetivo da socialização do aluno. Os professores formadores compreendem que algumas mudanças teórico-metodológicas  e estruturais na organização e funcionamento dos cursos de magistério precisam ser realizadas. Há necessidade de uma melhor base, de um curso menos teórico, de mais estágios, de maiores oportunidades e maior período de tempo para a prática de ensino.
	Situar a formação do professor no mundo de hoje, é contextualizar seu papel na escola e na sociedade. Este papel não pode prescindir de uma consciência de classes. Qualquer profissional, de qualquer área, precisa ter uma ação social ativa, espaço para o exercício da cidadania, uma postura atitude transformadora concretizada na postura de compreender e denunciar a miséria, a desigualdade, a injustiça. O professor, em particular, que lida com a formação do outro, precisa se ver como um profissional também explorado, desvalorizado em uma sociedade onde a educação, a saúde e as garantias sociais são freqüentemente esquecidas, mas capaz de interagir com o outro e aprender com ele.
	Ao perceber-se como trabalhador improvisado, mal preparado, tolhido em sua autonomia, pelos limites institucionais, esse professor tem garantido seu espaço de busca de autonomia através da inserção participativa nas associações, sindicatos de classe de sua categoria. Organizar-se, exercitar sua condição de cidadão que luta contra o oportunismo parece-nos ser uma chance de construção de uma visão de realidade social circundante que a academia, para aqueles que a freqüentaram, ou a experiência não lhe permitiu perceber. A partir de seu trabalho social, o professor vai descobrindo ideologias subjacentes às “propostas pedagógicas” e identificando os processos manipulatórios de discriminação de diferenças e diversidades sociais que, sem dúvida, explícitos ou não, são vivenciados em muitas escolas.
	A qualificação profissional e o engajamento político permitem ao professor encontrar novas concepções de mundo em meio a uma rede de estratégias dos sistemas de ensino. Permitem ainda ao professor, construir suas próprias mudanças, participar do meio social como um facilitador, um mediador no processo interativo aluno-escola-comunidade. Surge, então, a necessidade de se resgatar nos cursos de formação de professores, a construção daquele profissional, homem ou mulher, responsável pelo processo de construção de conhecimento de outros, que fundamenta sua prática pedagógica e educativa em uma opção de valores e idéias que lhe ajudam a clarificar as situações, os projetos e as previsíveis conseqüências de suas práticas com uma atuação profissional que aponta para uma perspectiva intelectual e ética, possibilitando a orientação de seus alunos para outros caminhos e, em determinadas circunstancias, de incorporações futuras no mundo do trabalho.
	Para os professores conceberem a profissão do ensino como uma ação humana, individual e, ao mesmo tempo, coletiva, é preciso que conheçam e reconheçam a realidade social, política e econômica que a sociedade onde vivem oferece a seus membros e percebem os obstáculos que esta mesma sociedade coloca, por sua organização injusta e desigual, nos planos de vida de seus membros por ideologias, por etnias, por relações de classes e tantos outros preconceitos.
	Os discursos descontínuos e contraditórios dos Sistemas de Ensino e da própria sociedade e as possibilidades que as Agencias Formadoras detêm de contribuir com a teoria e a prática na formação docente e no exercício profissional, dotando os seus professores de Saberes Docentes necessários à cultura escolar, fazem com que a formação docente seja vista como um campo estratégico da educação e da formação/qualificação profissional que cria um espaço de possibilidades para a transformação de qualquer docente, do vinculo pedagógico e da gestão democrática.
	A formação inicial, embora seja aquela adquirida na Agencia Formadora, não é capaz de dar um tom de globalização na profissão docente para resolver todos os problemas do cotidiano da sala de aula ou de uma escola onde atua. Os professores apontam a democratização e a falta de recursos para o ensino como elementos também responsáveis pela baixa qualidade da educação. Ao iniciar uma carreira , parece natural que o indivíduo ainda não domine todos os espaços do trabalho. O benefício de uma boa formação inicial se reflete como sustentação para a aquisição das primeiras experiências profissionais. De fato, aprende-se também com a prática do trabalho, na interação com os outros profissionais. Enfrentar os desafios, as situações, refletir e solucionar os problemas ajustando os procedimentos didático-pedagógicos, assumir criticamente novas posturas que apontam uma trajetória seqüenciada de formação inicial e continuada, são traços reveladores de profissionalização. Entretanto, podemos também realçar algumas práticas pedagógicas por nós sistematizadas nas leituras e nas pesquisas, que podem se constituir como traços de desprofissionalização: 1- as dificuldades que alguns professores demonstram em definir fronteiras, limites nas relações interpessoais com seus alunos e com os outros professores; 2– problemas de domínio efetivo de conteúdo pari e passu às inovações tecnológicas; 3– dificuldades de estabelecer conexões da vida cotidiana com os acontecimentos mundiais, questões e preocupações pessoais e profissionais frente a um acontecimento socialmente construído; 4– inflexibilidade e imaturidade criativa, psicológica e até afetiva, face às complexidades cognitivas na medida das exigências dos contextos sociais vivenciados pelos alunos; 5– falta de domínio de conteúdos curriculares e dos processos de ensino, considerando aspectos didático-metodológicos, na ótica da eficiência, da competência como habilidade de ensino; 6– alguns focos de resistência a experimentos e idéias, de teorizar e explorar pressupostos metodológicos que possam reformular o ensino ou possibilitar mudanças em suas práticas; 7– nuanças de constrangimento em relação ao tempo de trabalho e desempenho criativo para construir conhecimentos, o que pode levar o professor a isolar-se e não aproveitar a experiência do outro; 8– não atenção às interações e relações que determinam a aprendizagem, sobretudo como um processo prazeroso de aprender; 9 – distanciamento dos alunos nas vivencias das experiências pedagógicas na sala de aula e fora dela, promovendo não só a falta de participação do aluno na construção de seu próprio conhecimento, quanto o não aproveitamento de todo o saber por ele acumulado em experiências escolares anteriores e na vida cotidiana; 10– dificuldades de entender e dar sentido às experiências do cotidiano escolar, transformando o conteúdo e a prática vazios de significado para o aluno e, muitas vezes, para o próprio professor; 11– falta de base, em alguns momentos das discussões epistemológicas, teórico-metodológicas, que dê sustentação às suas idéias e práticas.
	Em relação à formação profissional, as dificuldades são expressas na falta de preparo, identificada em muitos professores recém formados, que não têm com quem discutir seu trabalho; que, por diversas razões, não refletem sobre sua prática pedagógica e ainda deparam-se com diretrizes institucionais oficiais, impostas pelos sistemas de ensino, às quais têm diferentes significados daqueles enfrentados por ele no dia a dia da sala de aula. A desvalorização profissional é percebida dentro do conjunto de atitudes adotadas pelo próprio sistema educacional. A gradação diferenciada de salários, a perda de poderes (pela ingerência administrativa tanto a nível particular como pública) a falta de apoio e colaboração entre os profissionais que compõem as equipes técnicas de algumas escolas, são fatores que interferem nas relações de trabalho e nas relações interpessoais.
	Às adversidades das condições de trabalho formativo e pedagógico são acrescidas as dificuldades de participar de investigações que contribuam para uma prática pedagógica reflexiva que ajude o professor a ver, antecipar, analisar e construir os fatos pedagógicos. Na realidade brasileira, e em particular na paraibana, esta não participação em investigações é um problema ainda mais complexo para os nossos professores, pelo distanciamento das Instituições educacionais, segregadas em seus diversos níveis de ensino.
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