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A Instituição de Novos Sentidos para Práticas de Formação e Processos de Conhecimento
HENRIQUES, Eda Maria de Oliveira – UFF
GT: Currículo/ n.12
Agência Financiadora: Não contou com financiamento.

Questão inicial
Formar professores é uma tarefa bastante complexa. Isto porque, apesar do profissionalismo e uma melhor qualidade do ensino e das escolas façam parte das mais ardentes esperanças de todas as propostas, é preciso reconhecer que as palavras por si só não têm qualquer significado intrínseco, só passando a ter sentido na relação com outras palavras, outros textos e poderíamos dizer com as práticas mantidas nos estabelecimentos educativos e fora deles através da criação e execução de Planos, Propostas, Leis, que afetam diretamente condições materiais concretas como condições salariais, de trabalho, de reconhecimento profissional etc. Porém como assinala Pereira (1999), permanece a necessidade de estudos e pesquisas que contribuam no sentido de refletir e de encontrar respostas para questões como “O que é formar professores?” ou “Como formá-los?”. Assim, segundo Pereira (1999), ao lado da crescente defesa de que a universidade assuma a formação do “professor investigador”, que torne a Licenciatura indissociável da questão da interdisciplinaridade, formando o profissional que domine sua área de conhecimento, mas saiba dialogar com outros campos do saber e da sociedade, são mantidas ainda práticas e concepções de formação onde, disciplinas de conteúdo específico, de responsabilidade dos institutos básicos, continuem precedendo as disciplinas de conteúdo pedagógico e articulando-se pouco com elas, que geralmente ficam a cargo das faculdades de educação, mantendo uma relação hierarquizada e linear entre o conhecimento científico básico aplicado e as derivações técnicas da prática profissional.

Objetivos:
Ø	Construir um corpo de conhecimentos através do trabalho de pesquisa que possa contribuir para a questão da formação de professores e para a elaboração de políticas acadêmicas que invistam em novos caminhos para as Licenciaturas;

Ø	identificar e analisar concepções e modelos pedagógicos de alunos das Licenciaturas em relação aos eixos: processo de conhecimento, processo de ensino-aprendizagem, relação professor-aluno;

Ø	refletir sobre o papel das disciplinas pedagógicas da Licenciatura como espaço de construção de sentidos instituintes para a formação de professores.

Fundamentação teórica
Entre as múltiplas questões que a Licenciatura como espaço privilegiado para a reflexão sobre a formação de professores coloca, uma se torna de especial interesse para esta discussão e se refere ao fato de que novas diretrizes, novas propostas curriculares e pedagógicas, embora possam se constituir num pontapé inicial para um movimento de mudança, não implicam necessariamente na criação de novas concepções e práticas por parte dos envolvidos no processo. Entre outras coisas, porque, esclarece Castoriadis (1999), acolher o novo nada tem a ver com uma aprendizagem, porque isso equivale no mínimo, a modificar maciçamente e repentinamente os dispositivos “subjetivos” já estabelecidos (p. 41). Assim, mesmo quando o novo não é explicitamente rechaçado, seja por imposição dos estabelecimentos educativos, seja por um real desejo de mudança, as mobilizações feitas nesta direção encontram como obstáculo nada desprezível, as maneiras de pensar, de normatizar, de significar que não constituem idéias facilmente descartáveis, mas aspectos relacionados a crenças e subjetividades constituídas socialmente.
Assim, com a intenção de apontar a complexidade e a multidimensionalidade envolvidas no processo de produção de sentidos permanentemente presente nos variados espaços de formação de professores, que se pensou em enriquecer esta discussão com contribuições do campo do Imaginário Social, e da teoria Sócio-Histórica de Vygotsky, entendendo que os futuros professores em sua relação com propostas e práticas de formação, são interlocutores que possuem mitos, crenças, formações imaginárias produzidas por uma e em uma conjuntura sócio-histórica, que vão ser produtores e produtos das várias instituições que atravessam os estabelecimentos educativos, onde práticas sociais constituem-se em mediadoras por excelência de múltiplos sentidos.
Assim, os estudos referentes ao Imaginário Social, vêm em nosso auxílio com seu sistema simbólico de produção de sentidos que ao circularem na sociedade favorecem a fabulação de crenças, as ritualizações, a regulação de comportamentos, mas também a criação. Segundo Castoriadis (1991), um dos elementos que vão caracterizar o imaginário efetivo de nossa época, seria a racionalização extrema do mundo moderno que se expressa em muitos aspectos da sociedade, como por exemplo na educação e poderíamos dizer também na formação dos professores, que com algumas diferenças, tem tido como apoio o modelo de racionalidade técnica ao estabelecer uma forte hierarquia entre o conhecimento científico básico aplicado e as derivações técnicas da prática profissional, sustentando imaginariamente a crença na existência de uma relação linear e fragmentada com o conhecimento, uma forma de ser aluno e de ser professor.
Tais estudos vão trazer também uma importante contribuição no que se refere à instituição. Nessa direção, Castoriadis (1991), vai entender a instituição como uma rede simbólica, socialmente sancionada, onde se combinam em proporções e em relações variáveis um componente funcional e um componente imaginário (p.159).
Dessa forma, podemos entender que as diversas práticas pedagógicas podem instituir formas de mediação com o conhecimento, atribuindo-lhe os mais variados sentidos. Aqui, a idéia de mediação é compreendida no sentido trabalhado pela abordagem sócio-histórica do conhecimento, onde este se constitui socialmente não só através da mediação de sujeitos fisicamente presentes, mas também através das mais variadas experiências e práticas sociais. Sob este aspecto, a teoria sócio-histórica de Vygotsky (1989) vai propor centralmente a análise dos processos psicológicos superiores e a criação de um espaço interno, a consciência, a partir da internalização de práticas sociais específicas, como por exemplo, os processos instituídos de aprendizagem. Assim, há uma complexa relação entre sujeito, sociedade e cultura, mediada pelos instrumentos culturais e sistemas de representação disponíveis no meio social, que ao serem apropriados e internalizados, também se apropriam do sujeito e o constituem. Ao ampliar e diversificar a concepção de mediação e de instrumentos de mediação, Wertsch (1993) vai considerar os processos sócio-institucionais decisivos no surgimento de um certo tipo de contexto, de um certo tipo de instrumento de mediação, de relações interpessoais e de sentidos para o conhecimento. Dessa forma, o autor chama a atenção para o fato de que os instrumentos mediadores podem ser naturalizados ocultando a sua natureza de ferramenta sócio-cultural. Nesse sentido, uma das conseqüências de compreender modelos de formação de professor como instituições, é que os mesmos passam imaginariamente a adquirir status de verdade e a naturalizar concepções sobre o processo de conhecimento, do ensino-aprendizagem e da relação professor-aluno. Para a identificação de tais concepções utilizou-se uma metodologia inspirada na prática que Vygotsky (1999) denomina “crítica de leitor” na qual defende a concepção de que a obra de arte após sua criação, separa-se de seu autor a partir da multiplicidade polissêmica de toda obra. Nesse sentido, o trabalho crítico com obras literárias com temáticas ligadas ou afins à experiência educativa, torna-se veículo de revelação e ressignificação de vivências, crenças, concepções, na medida em que deixar falar a obra pelo leitor é também deixar o leitor se falar pela obra.

Metodologia
Ø	Seleção e discussão de contos literários com temas e situações ligadas à prática docente;
Ø	organização e registro de depoimentos de uma turma de alunos das Licenciaturas no espaço das aulas de Psicologia da Educação em torno dos eixos processo de conhecimento, processo de ensino-aprendizagem, relação professor-aluno;
Ø	articulação dos depoimentos com o conteúdo da disciplina.

Análises iniciais
A forma dos alunos das Licenciaturas conceberem o processo de conhecimento, de ensino-aprendizagem, a relação professor- aluno, está fortemente marcada pela tradição epistemológica e metodológica de seu campo de saber. Os alunos representantes das ciências da natureza, da Física , da Química e de sua disciplina de sustentação, a Matemática, tendem a compreender o processo de conhecimento como algo asséptico, objetivo, no qual as relações subjetivas, inclusive com o professor, não são apenas desnecessárias, como não desempenham papel importante neste processo. Este trecho do depoimento de uma aluna de Química é emblemático:

“...lá na Química o professor finge que ensina e o aluno finge que aprende, então chega o dia da prova a gente leva algumas anotações básicas, transcreve aquilo para o papel e está tudo certo, está tudo bom para ambas as partes”

O que também reflete de modo geral, uma dificuldade de estabelecer uma relação dialógica com o conhecimento e nas discussões em sala de aula. Já os alunos das Ciências Humanas, embora dialoguem mais com o conhecimento, trazem referências de seu campo, como por exemplo os alunos de História, ao manterem uma relação com o tempo de uma dimensão acentuadamente cronológica, objetiva, têm dificuldade em compreender as múltiplas relações com o tempo que o conhecimento pode manter. Como por exemplo neste comentário de um aluno de História sobre um conto que relata uma reunião de pais na escola:

“O que eu senti falta aqui no texto foram as datas. Pela data você poderia saber se [a reunião de pais] era uma função feminina e o homem ficava trabalhando...”

De um modo geral, muitas concepções evidenciaram que os alunos têm uma visão tradicional concernente a esses eixos, em outras palavras, a grande maioria dos estudantes polariza o processo de conhecimento acreditando que o professor é o detentor do conhecimento e o aluno, por sua vez, é um personagem passivo no processo educativo apenas absorvendo o conteúdo como no comentário abaixo:

“ ...autoridade do professor existe porque ele tem o conhecimento e nós estamos aqui para aprender..”

Tais depoimentos, evidenciam o potencial formador dos Cursos Básicos na produção de concepções o processo de conhecimento.

Conclusões provisórias
A articulação do conteúdo com as concepções dos alunos, proporcionou uma análise critica de seus próprios processos de conhecimento e das questões de seu campo de estudo e, conseqüentemente, das questões de sua disciplina em um processo pedagógico, o que se constata nesses depoimentos:

“... a metodologia aplicada foi muito boa, principalmente o exercício de analisarmos nossas próprias falas..”

“...interessante as discussões iniciais baseadas nos contos de escola, onde nós víamos nossas próprias experiências expostas naqueles contos...”

Isto é o que Vygotsky chama de meta-análise: a possibilidade que o indivíduo possui de refletir sobre seu próprio processo de conhecimento, sobre suas experiências pedagógicas, suas vivências escolares mantendo um olhar consciente sobre sua forma de pensar ao lado da percepção de outras possibilidades.

Referências bibliográficas
CASTORIADIS, C. A Instituição Imaginária da Sociedade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991.

CASTORIADIS, C. Feito e a Ser Feito: as encruzilhadas do labirinto V. Rio de Janeiro: DP&A, 1999.

PEREIRA, J. E. As Licenciaturas e as Novas Políticas Educacionais para a Formação Docente. Educação & Sociedade: revista quadrimestral de Ciências da Educação/Centro de Estudos Educação e Sociedade (Cedes), Campinas, n.69, p.109-125, dez. 1999.

VYGOTSKY, L. S. Pensamento e Linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1989.

VYGOTSKY, L.S. A Tragédia de Hamlet, Príncipe da Dinamarca. São Paulo, 1999

WERTSCH, J. V. Voces de la Mente: un enfoque sociocultural para el estudio de la acción mediada. Madrid: Visor, 1993.


