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APRENDENDO A SER PROFESSOR NO INÍCIO DA CARREIRA: UM OLHAR A PARTIR DA ANPED
MARIANO, André Luiz Sena – UFSCar
GT: Formação de Professores/ n.08
Agência Financiadora: CAPES

	O presente estudo é parte de minha dissertação de mestrado estruturada em torno da seguinte questão de pesquisa: O que dizem os trabalhos apresentados na ANPEd e no ENDIPE sobre o processo de aprendizagem profissional da docência ocorrido no início da carreira?
	Efetuando um recorte temporal equivalente a uma década de pesquisa – dez reuniões da ANPEd e cinco ENDIPEs –, foram levantados, nestes eventos, os trabalhos que apresentaram como foco central de discussão o início da carreira docente. Encontramos, assim, 26 trabalhos, sendo 5 na ANPEd e 21 no ENDIPE.
	O número de pesquisas encontradas corrobora a afirmação de Lima (2004), quando considera que, embora seja uma fase importante do processo de aprender a ser professor, o início da carreira tem merecido pouca atenção por parte dos pesquisadores brasileiros. De fato, em relação ao número total, os estudos sobre o início da docência perfazem 0,5%.
	Considerando as dimensões deste estudo, o foco de discussão, aqui, está nos trabalhos apresentados na ANPEd, devido ao fato de serem em menor número (5 no total, sendo 3 trabalhos e pôsteres), o que possibilita algumas discussões preliminares.
	Objetiva-se discutir, olhando para os resultados apresentados por estes estudos, como se configura o início da docência, quais as características deste período da profissão e como se coloca a discussão sobre o professor como um profissional reflexivo neste momento da carreira.
 Para tanto, far-se-á uma análise de alguns aspectos recorrentes dentre os dados, posto que, por meio dessa incursão preliminar, não foram verificados aspectos divergentes. Não será analisado o conjunto dos textos, uma vez que os pôsteres provêm, neste caso, de pesquisas em andamento. Em vez disso, será privilegiada a análise dos trabalhos oriundos de pesquisas concluídas, por acreditar que oferecem resultados mais consistentes.
	Analisando os três trabalhos apresentados, nota-se que dois apontaram a solidão e o isolamento como sentimentos que tomam conta do professor iniciante. Um dos estudos considera que o isolamento é corolário da ausência de um trabalho coletivo nas escolas. O outro aponta a solidão como um aspecto que se coaduna com o sentimento de inexperiência, a insegurança para iniciar a profissão.
	Aparece como aspecto recorrente a dificuldade no manejo da classe (Veenman, 1988), tanto no que diz respeito ao trato com os alunos, quanto no que se refere à postura do professor em sua prática. Um dos trabalhos argumenta acerca da dificuldade do professor na relação com o aluno, o conteúdo escolar e a sociedade. No que diz respeito à postura do professor, há a dificuldade em aliar a postura idealizada com a realizada. O professor não consegue conciliar o ser bonzinho e o ser rigoroso, idealiza ser construtivista, mas em sua prática vê-se como um professor “tradicional”, com uma conotação negativa do termo.
	Outra importante recorrência concerne à existência da figura de um professor experiente como um modelo, um espelho. O iniciante tende, ainda que inconscientemente, a repetir de maneira acrítica a postura desse professor experiente. Um dos trabalhos considera que a construção da auto-imagem se dá a partir das influências de seus pares. A esse respeito, Lima (op. cit.) coloca que “os professores precisam ser parte de uma comunidade de colegas que influencie nas tentativas de repensar e experimentar práticas”.(p. 13)
	Os dados trazem à tona, também, a constatação da influência de um professor da formação básica na atuação profissional do iniciante. Tanto no que diz respeito à pré-formação quanto à formação inicial – fases do processo de aprender a ser professor (Marcelo García, 1999) –, há existência de um professor modelo, inspirador da postura pedagógica do novato.
Há, ainda, a afirmação do importante papel da formação básica nesse período. Considera-se, nos trabalhos analisados, que, por meio da reflexão, o professor transforma os conhecimentos teóricos e aplica-os à prática. O iniciante consegue, com o tempo, fundir os conhecimentos da formação básica aos da prática. 
Em suma, no início da carreira, o professor se defronta com intensas aprendizagens. Enfrenta contradições em sua postura e em sua prática por não conseguir coadunar aspectos que, em seu imaginário, são antagônicos, como, por exemplo, ser bonzinho e ser rigoroso. Apesar de todas as dificuldades, o novato visualiza a importância da formação básica. Ademais, encontra-se, embora trabalhando em um ambiente coletivo, isolado, passando por uma solidão que parece tornar ainda mais difícil esse início de carreira.
A despeito do isolamento, problematiza Lima (op. cit.) que, como se não bastasse a iniciação ser sinônimo de dificuldade, há a mentalidade de que se o professor pensar sozinho sobre sua prática conseguirá alterá-la, tornando-se, destarte, o único responsável pelo seu desenvolvimento profissional. Será que em meio a tantas adversidades e dificuldades, é possível responsabilizar somente o professor pelo seu desenvolvimento profissional? Como sugere a própria autora, um dos caminhos poderia ser a elaboração de políticas que envolvessem desde os professores aos núcleos gestores dos sistemas de ensino.
Considerando os dados anteriormente explicitados, que ratificam a importância da formação teórico-acadêmica na atuação profissional e, em consonância com a literatura, pontuam as dificuldades e frustrações com as quais se depara o iniciante, encontra-se, ainda, a menção ao processo de reflexão como um fator que pode tornar menos traumático o início da profissão. Contudo, é importante questionar: ao se falar em professor como profissional reflexivo, sobre qual reflexão se fala? Ou melhor, qual a acepção atribuída a este termo?
De acordo com Libâneo (2002), o pensamento pedagógico brasileiro sofre de modismos e oscilações pedagógicas. Para Pimenta (2002), as idéias do professor como um prático reflexivo foram incorporadas de maneira generalizada e banalizada. Ignorou-se as bases sobre as quais Schön elaborou suas idéia; uma prática reflexiva pensada para profissionais individuais e que objetivam transformar de maneira imediata o que está em suas mãos. O que parece ser igualmente preocupante, como a própria autora alerta, é a transformação do conceito de reflexão em um adjetivo. Tal transformação implica uma postura maniqueísta que coloca “do lado bom” os professores que refletem, e “do lado mau” os que não.
Na mesma direção, Contreras (2002) chama a atenção para um fato ainda mais preocupante. Para o autor, a superabundância na utilização do termo não é casual, nem mera moda passageira. Cumpre, tal proposta, a função legimitadora das reformas educacionais atuais. Tal fato também é considerado por André (2003), que, no que se refere a essa adoção acrítica e banalizada da proposta do professor como um profissional reflexivo, lista outros pontos que devem servir de alerta, a saber: há a desqualificação da universidade como locus privilegiado da formação de professores e a conversão da pesquisa em ação esvaziada de significados, entre outros.
Contudo, dois pontos imbricados merecem destaque: a supervalorização da prática e a negação da teoria. Neste sentido, questiona André (2003): “ao negar a teoria como parte necessária do processo de autonomia não estaria reduzindo, em lugar de elevar, as reais possibilidades de reflexão crítica do professor? (p.6). Será que a prática é formadora, em si e por si, de um professor?
Qual é o conteúdo dessa reflexão elaborada sem teoria? André (op. cit.), ao citar Miranda, argumenta: “sem teoria não há emancipação”. (p. 6). É possível falar em reflexão crítica e emancipadora sem a sustentação de um arcabouço teórico que torne o professor cônscio dos limites impostos pelo contexto em que desenvolve sua prática? 
Cabe, ainda, o alerta feito por Contreras (op. cit.) de se ter claro o objetivo desta reflexão. Qual o tipo de vinculação com a ação que pretende – o professor – estabelecer, sob que relações sociais realizá-la, a que interesses servir e que construção social apoiar com ela?
É possível, como atenta Pimenta (op. cit.), considerar um atributo inato ao ser humano, pois que todo ser humano reflete, como uma qualidade de um “profissional reflexivamente comprometido”?
De acordo com Contreras (op. cit.), ao mencionar Ortega, está-se a atribuir ainda mais funções ao ensino, esperando que ele responda aos problemas mais complexos da sociedade, como por exemplo, as crises econômicas e sociais. Assim sendo, questiona-se: É possível falar em reflexão sem um conteúdo crítico e emancipatório, utilizando um sentido adjetivado que busca resultados imediatos, se os problemas que estão postos ao ensino não são passíveis de soluções em curto prazo?
Embora os ideais de Schön tenham trazido, como sugere Pimenta (op. cit.), inegáveis contribuições à pesquisa sobre formação de professores, colocando-os em um local de maior destaque, sem concebê-los como meros aplicadores de soluções prontas a problemas já formulados tal como fazia a racionalidade técnica, a adoção acrítica desse referencial tem causado um ônus ainda maior ao professor. De acordo com Zeichner (2003), tem se encarado os instrumentos geradores de reflexão (vídeo, diários, portfólios) como fins em si mesmos para a ocorrência desse processo. 
Contreras (op. cit.) argumenta ainda que a diferença entre a reflexão que vem sendo feita e a reflexão crítica é que a segunda avança ao possibilitar a análise e o questionamento das estruturas institucionais nas quais os professores trabalham. 
Em suma, falar de um professor como profissional prático reflexivo no início da carreira só faz sentido se tal proposta for carregada da crítica, conteúdo e objetivo propostos por Contreras (op. cit.). Essa reflexão crítica pode proporcionar ao novato, que se encontra mergulhado em um contexto de adversidades e dificuldades, a capacidade de análise das situações mais amplas que envolvem a sua prática. Entretanto, como alertam Lima (op. cit.) e Contreras (op. cit.), é preciso que este processo ocorra na dimensão coletiva da escola, amenizando o isolamento do principiante, e tornando o processo de desenvolvimento e aprendizagem profissional da docência menos traumatizante, construído na troca de experiências entre os pares. 
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