
A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O ENSINO MÉDIO: DESAFIOS DA FORMAÇÃO INICIAL

Maria Claudice Rocha Almeida[1]

Veleida Anahí da Silva[2]

EIXO TEMÁTICO 18: Formação de Professores. Memórias e Narrativas

RESUMO

Este artigo compartilha resultado de uma pesquisa pautado pela seguinte questão de investigação: o professor do Ensino Médio, na
prática docente, articula os saberes da formação inicial na prática docente De cunho qualitativo descritivo, utilizou-se para a coleta de
dados a aplicação de um questionário oral composto por perguntas abertas. Os dados foram tratados à luz da bibliografia especializada na
área. No que se refere à formação inicial, os pesquisados sinalizaram para as instituições oferecerem uma sólida formação teórico-prática,
acompanhada da reflexão da dinâmica da sala de aula numa atividade investigativa e reflexiva do cotidiano, seguido de um percentual
preocupado com o domínio dos saberes disciplinares. Portanto, o texto conclui que, a formação inicial deve aproximar o máximo o
discurso epistemológico do prático.

Palavras chave- Estratégias Metodológicas. Formação Inicial de Professores. Prática docente.

LA FORMATION DES PROFESSEURS DE LYCÉE: DÉFIS DE LA FORMATION INITIALE

RÉSUMÉ

Cet article communique les résultats d&39;une recherche guidée par la question de recherche suivante: l&39;enseignant de lycée, dans sa
pratique pédagogique, articule-t-il les savoirs de la formation initiale avec la pratique d&39;enseignement De type qualitatif descriptif , la
recherche a utilisé, pour la collecte des données, un questionnaire oral composé de questions ouvertes. Les données ont été traitées à la
lumière de la littérature spécialisée du domaine. En ce qui concerne la formation initiale, les personnes interrogées ont considéré que les
institutions offrent une solide formation théorico-pratique, qui doit être accompagnée par la réflexion sur la dynamiquede la salle de classe
dans une activité d&39;investigation et de réflexion quotidienne; on rencontre aussi un pourcentage préoccupé par la nécessité de
dominer les savoirs disciplinaires. Le texte conclut donc que la formation initialedoit s&39;approcher au maximum du discours
épistémologique de la pratique.

Mots-clés. Stratégies méthodologique. Formation initiale des professeurs. Pratique d&39;enseignement pratique.

1. INTRODUÇÃO

A formação inicial de professores para a educação geral, tem se configurado em preocupação de pesquisadores. Frequentemente
estabelecem-se relações entre a qualidade do ensino e a formação dos docentes. O enfrentamento deste problema emerge a revisão das
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políticas públicas nas dimensões administrativas e pedagógicas. Neste artigo, pretendemos analisar a ressonância da formação inicial dos
professores para o Ensino Médio na dimensão pedagógica. Parte do pressuposto de que razões teóricas fundamentam a prática, seja por
meio de leituras, dos saberes adquiridos nos cursos de formação inicial e continuada ou nas experiências que se consubstanciam nas
concepções epistemológicas nas quais se fundam as ideias de ensino e aprendizagem.

A formação inicial parte do princípio de que, primeiro, é preciso aprender a ensinar em torno das lógicas disciplinares, para num segundo
momento, exercer a atividade de ensino, como ocorre em estruturas dos cursos de graduação e muitos programas de atualização
pedagógica.

Esse modelo de formação é chamado por Tardif (2010) de “modelo aplicacionista do conhecimento”. Os problemas inerentes à sala de
aula são pesquisados, no campo teórico, porém, pouco vivenciados no lócus de desenvolvimento das práticas pedagógicas. De certo
modo, isso explica a fragilidade dos professores iniciantes lidarem com situações concretas em sala de aula e ainda, sentirem dificuldades
de encontrarem substratos da teoria para as ações cotidianas.

Por formação continuada entende-se a participação dos docentes em cursos de Pós-graduação, no intuito de profissionalização do ensino,
e as formações oferecidas pelo Ministério da Educação e Secretarias de Educação, como também nas escolas, que visam contribuir para
melhorar de forma contínua e processual, o trabalho desenvolvido pelos professores.

De certo modo, faz-se necessário identificar estratégias metodológicas adequadas para a formação dos professores, com vistas a obter
melhores resultados na aprendizagem dos alunos. Além disso, deve-se observar se as escolas se constituem em espaço de formação, no
sentido de manter-se atualizada com discussões teóricas sobre temas que possam melhorar a sua prática pedagógica na sala de aula, na
escola e, consequentemente, na educação em geral.

A produção sobre a articulação teoria e prática nos cursos de formação de professores vem crescendo, abrangendo a realidade da escola
como princípio formador. Assim, este texto está organizado em duas partes: primeiramente, faz-se uma discussão sobre as orientações
pedagógicas para a formação dos professores, com o apoio de teóricos da temática. Em seguida, são apresentados resultados de uma
pesquisa empírica junto a professores de uma escola de Ensino Médio.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um artigo descritivo com abordagem qualitativa. Utilizou-se para a coleta de dados a aplicação de um questionário oral
composto por perguntas abertas na tentativa de analisar se o professor do Ensino Médio, na prática docente, articula os saberes da
formação inicial. Conforme Bogdan & Bilken (1994, p. 291), a abordagem qualitativa aplicada pedagogicamente constitui-se em um
método de investigação que se interessa mais pelo processo do que simplesmente pelos resultados ou produtos. O que se quer é obter a
“compreensão dos comportamentos a partir da perspectiva dos sujeitos investigados” (ibidem, ibidem, p. 16).

Consideramos como pesquisa tipo descritiva, alicerçado nos postulados de Gil (1999, p. 44) porque descreve características de
determinadas populações ou fenômenos preocupadas com ações práticas. No nosso caso, a prática pedagógica dos professores.

No intuito de alcançar os objetivos propostos e responder a questão norteadora, foi utilizado como instrumento de coleta de dados um
questionário oral aberto composto de perguntas, aplicado aos 17 professores do Ensino Médio, que lecionam as diversas disciplinas que
compõem o currículo, pertencentes ao quadro efetivo.

Campo Empírico

Esta pesquisa foi realizada no Colégio Estadual Sílvio Romero, situado no centro da cidade de Lagarto, circunscrita à Diretoria Regional de
Educação DRE 02, instituição vinculada à Secretaria de Estado da Educação que comporta cinquenta e duas escolas de Ensino
Fundamental, Médio e Educação de Jovens e Adultos distribuídos em sete municípios: Lagarto, Simão Dias, Poço Verde, Tobias Barreto,
Riachão do Dantas, Boquim e Salgado.

Lagarto, a maior cidade do interior de Sergipe, está localizada na microrregião do Agreste de Sergipe, com Bioma Caatinga e Mata
Atlântica a 78 km de Aracaju numa área geográfica de 970 km2, com uma população de 94.07159 habitantes, sendo que há um equilíbrio
entre população urbana com 51,5% e rural, 48.5%, porém a maioria concentra-se na zona urbana.
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O quadro funcional do colégio, em 2013, consta de 81 professores. No Ensino Médio atuam 54 docentes.

4. A FORMAÇÃO INICIAL DOS PROFESSORES: dimensão pedagógica

Utilizando-se das colaborações Pimenta (2007), Schön (1993), Nóvoa (1992) e Perrenoud (1999) propomos instigar como esses autores
orientam formar professores.

Pimenta (2007, p. 18) propõe para o curso de formação inicial pesquisar a realidade escolar, como princípio para instrumentalizá-los para
a atitude de pesquisar suas atividades docentes. Nas palavras da autora “trabalhando a pesquisa como princípio formativo da docência”.

Para isso ocorrer, Pimenta (ibidem, p. 28) defende as ideias:

Então, o conhecer diretamente e/ou por meio de estudos as realidades escolares e os sistemas onde o ensino ocorrer, ir às
escolas a realizar observações, entrevistas, coletar dados sobre determinados temas abordados nos cursos, problematizar,
propor e desenvolver projetos nas escolas; conferir os dizeres de autores e da mídia, as representações e os saberes que
têm sobre escola, o ensino, os alunos, os professores, nas escolas reais; começar a olhar, ver e analisar as escolas
existentes com olhos não mais de alunos, mas de futuros professores.

Observemos que, a proposta demanda a formação do professor como um processo de responsabilidades compartilhadas entre os sujeitos,
engloba diversidade de estratégias que poderão ser trabalhadas nos cursos de formação inicial, conforme fases seguir: coleta de dados -
registro de observações, experiências e reflexões das práticas dos docentes; debate reflexivo sobre o trabalho desenvolvido pelo professor
ou próprio professor, à luz de referenciais teóricos; observação de aulas com descrição e comentários de gestão da classe e gestão da
matéria; análise de documentos que contribuam para pensar a ação do professor, apoiando-se em variados temas do mundo atual como,
por exemplo: relações étnico-raciais, justiça social, inclusão social, cidadania, solidariedade; viabilizar discussões teóricas atuais sobre
temas que possam contribuir para melhorar a sua prática, por exemplo: saberes docentes, currículo, avaliação, planejamento,
interdisciplinaridade, contextualização, pedagogia de projetos, utilização das tecnologias digitais da informação e comunicação; análise
das condições objetivas de trabalho, isto é, dos recursos disponíveis na escola; propor e desenvolver projetos derivados das necessidades
educativas evidenciadas na pesquisa.

Cabe reconhecer que, nesse processo, identifica-se o ciclo de ações: pesquisa- reflexão -execução-depuração, tendência denominada por
Pimenta (2007, p.28), proposta metodológica para uma identidade de professor-refletir na ação, sobre a ação e sobre a reflexão na ação.
A autora propõe ao professor construir o seu saber-fazer a partir da reflexão do próprio fazer.

Esta análise está relacionada ao pensamento de Donald Schön (1993) formação de professores reflexivos. O autor sugere reflexão na
ação, reflexão sobre a ação e reflexão sobre a ação da reflexão. Opondo-se ao modelo de racionalidade técnica instituído historicamente
em que o professor deve aplicar as regras advindas do conhecimento científico, a formação do professor envolve muito mais do que
provê-lo de conhecimentos técnicos. Ela deve criar condições para desenvolver uma prática voltada para as reais necessidades dos
professores na sala de aula. Para isso, sugere também, colocar os professores em formação para realizarem observações nas salas de
aulas concretas, visando coletar dados, descrever situações encontradas, analisar dados apoiados em referências e propor ações
invólucros de pistas para a solução dos problemas que se apresentam.

Esses pressupostos exigem posturas de professores pesquisadores da prática e para a prática, no sentido de envolver a dimensão pessoal
e social conectada com a parte psicológica do ser humano favorecendo o crescimento intelectual e pessoal, no sentido de propiciar o
desenvolvimento do adulto nas dimensões biopsicossocial.

No mesmo esteio de Schön (1993), Pimenta (2007), Tardif (2011) e Freire (1996), consideram a prática, foco primordial para se pensar o
ensino e se construir teorias para anunciar a novidade. Parece claro a defesa de sistematizar os saberes da formação com o olho na
experiência dos docentes. Nas palavras do autor, “em dois momentos do ciclo gnosiológico: em que se ensina e se aprende o
conhecimento existente e se trabalha a produção de um conhecimento ainda não existente”. (FREIRE 1996, p. 28).

Nóvoa (1992) e seus colaboradores sustentam a tese de uma formação voltada para a perspectiva crítico-reflexiva no sentido de oferecer
aos professores os meios para o desenvolvimento de um pensamento autônomo, e que facilite as dinâmicas de formação autoformação
antecipada. O autor indica três dimensões de formação docente: produzir a vida do professor (desenvolvimento pessoal relacionado aos
conteúdos de sua formação, diria os eixos científicos que alicerçam as experiências), produzir a profissão docente desenvolvimento dos
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saberes específicos da formação profissional e produzir a escola (desenvolvimento organizacional que inclui os saberes meramente
instrumentais singulares a profissão docente). (NÓVOA 1992).

Assim, o autor pensa o projeto de formação inicial composto de duplo processo: o de autoformação dos professores e o de formação nas
instituições escolares.

Para Perrenoud (1999), a formação de professores está atrelada às concepções ideológicas de sociedade, de homem, mas a escola prefere
optar por preocupações na infraestrutura, cumprimentos dos horários, dias letivos, a centrar-se de modo específico na formação dos
professores. Daí apresenta uma lista de dez critérios para a formação dos professores. Nela, Perrenoud (1999, p. 16- 31) escreveu:

1. Uma transposição didática baseada na análise das práticas e em suas transformações. Afirma que a formação de professores
é a que menos leva em conta as observações empíricas metódicas sobre as práticas, no dia a dia em ambientes naturais. Propõe a criação
em cada sistema educacional de um observatório de práticas e das profissões do ensino, cuja missão não seria a formação de professores
e sim oferecer a imagem realista dos problemas que os professores precisam resolver todos os dias, dos dilemas que enfrentam das
decisões que tomam, dos gestos profissionais que realizam. Os alunos que estão se formando para serem professores conservam a ilusão
de que devem apenas dominar saberes para transmitir a crianças ávidas a se instruir, desprovidas de condições psicossociológicas.

2. Um referencial de competências que identifique os saberes e as capacidades necessários. Perrenoud (1999) define
competências como a aptidão para enfrentar uma família de situações análogas, mobilizando de uma forma correta, rápida, pertinente e
criativa, múltiplos recursos cognitivos: saberes, capacidades, microcompetências, informações, valores, atitudes, esquemas de
percepções, de avaliação e de raciocínio. Por falta dessas análises algumas formações limitam-se aos princípios pedagógicos e didáticos
gerais. Está na hora de identificar um conjunto de competências e de recursos práticos profissionais e de escolher estrategicamente as
que devem ser construídas na formação de professores reflexivos. É fundamental que cada instituição de formação produza seu
referencial.

3. Um plano de formação organizado em torno das competências. O autor não defende uma visão utilitarista dos saberes teóricos,
milita contra a acumulação de conteúdos nos planos de formação, que só se justificam pela tradição, pela autoridade ou pela influência de
gerência sobre a formação. O autor aponta a dupla dificuldade de articulação: 1 . Uma grande parte dos saberes disciplinares é adquirida
a margem da formação profissional, isto é, não se relacionam a transposição didática nas classes primárias e secundárias. 2. A maioria
dos especialistas, ainda pensa que o bom domínio dos conteúdos disciplinares dispensa os saberes pedagógicos ou didáticos profundos, ou
permite reduzi-los ao mínimo vital.

4. Uma aprendizagem por problemas, um procedimento clínico. A formação dos professores deveria ser orientada para uma
aprendizagem por problemas, para que os estudantes se confrontassem com a experiência na sala de aula e trabalhassem a partir de suas
observações, surpresas, sucessos e fracassos, medos e alegrias, bem como suas dificuldades para controlar processos de aprendizagem e
as dinâmicas de grupos, ou os comportamentos de alguns alunos. Também é importante um justo equilíbrio entre aportes teóricos
estruturados, que apreciem os problemas, e aportes mais fragmentados, que correspondam às necessidades suscitadas pelas
experiências.

5. Uma verdadeira articulação entre a teoria e a prática. É preciso combater a ideia de que obter a formação teórica permite ser
aprovada nos exames, enquanto a formação para a prática daria as bases para a sobrevivência na profissão. É preciso afirmar que a
formação é uma só, teórica e prática ao mesmo tempo, assim como reflexiva, crítica, criadora de identidade. Ela acontece nas aulas, nos
seminários, em campo e nos dispositivos de formação acompanhados de atuações profissionais, moderação de grupo de análise de
práticas ou reflexão sobre problemas profissionais.

6. Uma organização modular e diferenciada. Evitar o absurdo de construir competências por módulos. É fundamental um plano de
formação pensado a permitir o encadeamento das unidades de formação, especialmente a partir de perspectiva da relação com o saber e
da prática reflexiva. Conceber unidades de formação como dispositivos complexos e profundos, que favoreçam o trabalho em equipe dos
formadores e permitam articulação interna entre a teoria e prática.

7. Uma avaliação formativa baseada na análise do trabalho. Para Perrenoud (1999) a avaliação das competências deve ser
formativa, passar por uma co-análise dos estudantes e pela regulação dos investimentos. O autor ressalta importância dos formadores
familiarizarem-se com modelos teóricos de avaliação formativa, de regulação de aprendizagens, de feedback, e também que desenvolvam
suas próprias competências através de observação, análise do trabalho e das situações.
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8. Tempos de dispositivos de integração e de mobilização das aquisições. Propõe integração e mobilização de aquisições prevista
no plano de formação, e não apenas no estágio. Os cursos devem executar unidades de integração segmentadas entre os diversos
componentes do currículo.

9. Uma parceria negociada com os profissionais. Para se pretender uma transposição didática próxima das práticas, trabalhar a
transferência e a integração, adotar um procedimento clínico, aprender por meio de problemas e articular teoria e prática deve-se
construir uma forte parceria entre instituição de formação de professores e as atividades de campo, pelo menos em três níveis: o sistema
educacional que acolhe os estagiários; os estabelecimentos escolares; os professores individualmente e em grupos. Esses acordos devem
facilitar o envolvimento dos professores, valorizá-los simbolicamente, retribuí-lo financeiramente e dar um status de formadores
profissionais.

10. Uma divisão dos saberes favorável à sua mobilização no trabalho. O autor coloca em discussão propostas curriculares que não
respeitam as especificidades das disciplinas, misturando filosofia, pedagogia e psicologia, em uma vaga reflexão sobre educação e
também com os aportes disciplinares - cursos de psicologia cognitiva, história ou sociologia da educação para se construir objetos do
saber e de formação transversais, coerente e relativamente estáveis.

Apoiando- se nos aportes teóricos levantados, observam-se o partilhamento de ideias quanto à orientação para formar professores.
Nesses enfoques, dois pontos convergem: a formação de professores reflexivos e a dissonância entre a formação dos professores e as
exigências das práticas. Os pensadores apresentam proposições de justaposição da formação acadêmica com a prática, permitindo aos
estudantes pesquisarem a realidade dos professores, planejar ações adequadas às necessidades da escola. Não negligenciam os saberes
acumulados historicamente, considerados tácitos para a formação.

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Os dados colhidos nas declarações dos docentes foram colocados de forma fidedigna. No processo de interpretação, considerou-se o
caráter qualitativo e descritivo, buscando estabelecer coerências entre as questões através da articulação das informações. Para que o
nome do professor seja preservado, não o especificamos nos posicionamentos.

4.1 Perfil dos respondentes

Quanto ao sexo, a maioria é feminino (84%), o que revela a predominância histórica das mulheres na profissão docente, principalmente
na Educação Básica. Sobre a formação acadêmica, 88.2% são graduados na disciplina que leciona. No que tange a cursos de
Pós-graduação, 41% possuem o lato sensu. Quanto ao tempo de serviço no Ensino Médio, 76.4% trabalham entre 5 a 10 anos, 11.8%
entre 10 a 20 anos e 11.8% entre 0 a 5 anos.

4.2 Formação inicial dos Professores: repercussões das estratégias metodológicas no interior das escolas

Nessa parte serão analisadas as respostas dos docentes referentes a questão norteadora desta pesquisa, ou seja, o professor do Ensino
Médio articula os saberes da formação inicial para inovar suas práticas

A relação professor e aluno sofrem influências da cultura marcada pela racionalidade técnica, proveniente dos cursos de formação inicial e
continuada, das experiências enquanto discentes e docentes, dos obstáculos decorrentes de problemas estruturais da carreira e das
condições objetivas de trabalho. No entanto, o ensino não pode ignorar as discussões atuais das teorias pedagógicas. Para isso,
perguntou-se:

Tabela 1 (extrato) – O que você considera relevante para a melhoria da qualidade do ensino

Categorias Fr %

1. Referem-se à necessidade de mudanças na formação inicial no sentido de relacionar teoria e prática. 6 35.2 %

2. Referem-se a uma sólida formação inicial. 4 23.5%
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3. Referem-se à institucionalização de políticas públicas voltadas a melhoria da infraestrutura das escolas. 3 17.6%

4. Referem-se à formação continuada aliada a disponibilização de recursos na escola 2 11.7%

5. Referem-se à disponibilização do docente, no sentido de amar a profissão e ter vocação. 2 11.7%

Tabela 2 (extrato) - Respostas relacionadas ao que consideram relevantes para a melhoria da qualidade do ensino

Categorias Fr %

1. Referem-se à necessidade de mudanças na formação inicial no sentido de
relacionar teoria e prática.

“Mudar a estrutura dos cursos nas faculdades. A faculdade ensina conteúdos e não prepara para a prática. Agente é formado para
uma coisa e a escola exige outra. Professor é formado para saber conteúdo e não ensinam como lidar com o conteúdo”.

6 35.2 %

2. Referem-se a uma sólida formação inicial.

“Formação de qualidade. Conhecimento do professor. Professor sem conhecimentos não faz nada, hoje melhorou
muito cada professor só leciona na sua área então tem condições de melhorar”.

4 23.5%

3. Referem-se à institucionalização de políticas públicas voltadas a melhoria da
infraestrutura das escolas.

“Precisamos de recursos. O laboratório à noite não funciona. A Biblioteca não dispõe de acervo suficiente. Nem todas as salas têm
quadro branco. O pincel nem sempre tem, sem contar que os quadros estão estragados. Precisamos de recursos. Um colégio como
Sílvio Romero com uma sala de multimídia é muito pouco”.

• Na Grécia havia a ideia da Paideia grega, uma educação integral que consiga desenvolver as habilidades educacionais do
intelecto, do corpo. Hoje o sujeito perdeu a dinâmica da realização de sua própria habilidade, essa educação que pudesse
cuidar do corpo”.

3 17.6%

4. Referem-se à formação continuada aliada a planejamento e disponibilização de
recursos na escola

“Capacitação e amor pela profissão. Além de um bom planejamento e de políticas públicas”.

2 11.7%

5. Referem-se à disponibilização do docente, no sentido de amar a profissão e ter
vocação.

“Focar na vocação do professor, não comparada ao sacerdócio, com cunho religioso, deve ser encarado com profissionalismo”.

2 11.7%

Fonte: Dados da pesquisa, jul. 2011.
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Os posicionamentos dos professores investigados ao atrelarem a melhoria da qualidade do ensino a uma formação inicial sólida
comungam com as colocações de Pimenta (2007), ao pontuar que os cursos de formação de professores acontecem distanciados da
realidade, numa perspectiva burocrática, cartorial, não há preocupação com as contradições presentes na prática social. Sinalizamos ser
essencial a universidades ou faculdades de formação de professores estabelecerem parcerias com a Educação Básica, assegurando
espaços de prática docente, não só nas disciplinas chamadas de práticas pela Resolução 02/2002[3], mas que permeie todas as disciplinas
do curso de formação.

Com relação à formação continuada, a prática mais frequente são cursos voltados à atualização dos conteúdos de ensino. Esses modelos
de cursos pouco têm mudado as práticas no interior das escolas. Segundo Nóvoa[4], a formação de professores deve:

a) assumir uma forte componente prática, centrada na aprendizagem dos alunos e no estudo de casos concretos;

b) passar para ‘dentro’ da profissão, isto é, basear-se na aquisição de uma cultura profissional, concedendo aos professores mais
experientes um papel central na formação dos mais jovens;

c) dedicar uma atenção especial às dimensões pessoais, trabalhando a capacidade de relação e de comunicação que define o tato
pedagógico;

d) valorizar o trabalho em equipe e o exercício coletivo da profissão;

e) estar marcada por um princípio de responsabilidade social, favorecendo a comunicação pública e a participação dos professores no
espaço público da educação.

As teses enunciadas apontam para a direção de cursos de formação centrados na reflexão a partir das práticas sociais à luz das teorias
existentes. Os professores pontuam que os cursos de formação inicial são distantes da realidade, isso nos leva a crer que faltem
elementos de ligação entre os estudos realizados e as exigências que o professor se depara no dia a dia na sala de aula. Sempre deslocam
o olhar para um foco, ou o disciplinar, o curricular, o das ciências da educação e nunca o conjunto dos saberes, chamado por Tardif
(2010), de saberes plurais, isto é, construído em diferentes tempos e espaços sociais, seja nos formais ou informais.

Tabela 3(extrato) - O que é fundamental para ser um bom professor

Categorias Fr %

1. Situam-se entre os consideram a formação continuada, e comprometimento com o processo de ensino e aprendizagem
e gostar do que faz.

6 35.2 %

2. Situam-se entre os que expressam sentimentos a profissão. 6 35.2%

3. Situam-se entre os que consideram a sólida formação inicial. 2 11.7%

4. Situam-se entre os que consideram o domínio dos saberes disciplinares e pedagógicos. 2 11.7%

5. Situam-se entre os que conseguem que os alunos aprendam. 1 5.9%

Tabela 4(extrato) - Respostas dos docentes relacionadas fundamental para ser um bom professor.

Categorias Fr %

1. Situam-se entre os consideram a formação continuada, e comprometimento com o
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processo de ensino e aprendizagem e gostar do que faz.

“Primeiro gostar da profissão; segundo ter conhecimento do que vai trabalhar aceitar o
aluno do jeito que eles são. Estudar fazer cursos de qualidade. Ter vocação e gostar do
que faz”.

6 35.2 %

2. Situam-se entre os que expressam sentimentos a profissão.

“Amar a profissão e os alunos, pois quando ama se ajuda”.
6 35.2%

3. Situam-se entre os que consideram a sólida formação inicial.

“Uma formação melhor possível”.
2 11.7%

4. Situam-se entre os que consideram o domínio dos saberes disciplinares e pedagógicos.

“Dominar o saber, não só específico, mas pedagógico. Tem de ser bem feito. Quando
domina esses saberes vai tudo bem”.

2 11.7%

5. Situam-se entre os que conseguem que os alunos aprendam.

“Um bom professor é aquele que consegue que os alunos aprendam”.
1 5.9%

Fonte: Dados da pesquisa, jul. 2011.

Parte dos depoimentos acima colocados encontra respaldo em Tardif (2010, p.39) ao afirmar que o professor ideal é aquele que conhece a
sua matéria, além de possuir conhecimentos referentes às ciências da educação e à pedagogia e desenvolve um saber prático baseado nas
experiências com alunos em sala de aula.

No caso da sólida formação inicial pontuada pelos docentes, espera-se que não se caracterize como uma supervalorização do domínio dos
conhecimentos sistematizados, sintonizados com o esquema transmissivo tradicional do ensino centrado nas aprendizagens acadêmicas.
Não advogamos uma formação inicial inócua de conhecimentos, mas compartilhamos a ideia de uma formação que assegure a ciência
como meio de explicar e compreender a realidade, na tentativa de abordar criticamente a cultura, a sociedade, assumindo
responsabilidades coletivas com a comunidade, o contexto, enquanto pessoa que se coloca no mundo e para o mundo. Uma formação que
proponha a reflexividade na ação e não apenas focada na racionalidade técnica. Há também os que se reportam à aprendizagem dos
alunos, estes estão focados do verdadeiro objetivo da educação escolar, voltar-se para os alunos, repensando múltiplas metodologias de
ensino com apoio nos diversos recursos didáticos que contribuam para a apropriação dos assuntos estudados.

Preocupações sobre como o aluno aprende e a formação que convém dar aos estudantes, são explicadas por diferentes abordagens
psicológicas e pedagógicas. Desde a antiguidade grega, até nossos dias, essas teorias se fazem presentes nos debates dos que se
interessam pelos processos de ensino. Algumas explicações se centralizam na herança genética outras nos estímulos ambientais, situando
o núcleo explicativo na relação organismo e o meio. Nas últimas décadas, o cognitivismo conseguiu refutar a ortodoxia behaviorista e
instalar nos programas oficiais, o modelo construtivista-interacionista.

Como vimos, as declarações dos professores estão imbuídas de conglomerados de saberes oriundos de diversas fontes e instâncias, como
também das atitudes. Quando afirmam que o bom professor busca conhecimentos reconhecem que mesmo com vários anos na docência
são seres em contínuos movimentos de aprendizagem. Por considerar influência da formação na prática docente, perguntamos aos
professores:

Tabela 5(extrato) - Que orientações você daria para cursos de formação de professores
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Categorias Fr %

1. Orientações voltadas para a relação teoria e prática acompanhando a dinâmica da sala de aula. 9 52.9 %

2. Orientações voltadas para o domínio dos saberes disciplinares. 5 29.4%

3. Orientações voltadas para inserção das Tecnologias digitais da informação e comunicação. 1 5.9%

4. Orientações voltadas para experiência. 1 5.9%

5. Orientações voltadas para cursos presenciais. 1 5.9%

Tabela 6(extrato) - Respostas sobre orientações para cursos de formação de professores.

Categorias Fr %

1. Orientações voltadas para a relação teoria e prática acompanhando a dinâmica da sala
de aula.

“Eu mudaria muita coisa. Teorias apenas não funcionam. Vai muito mais além do que teoria. As pessoas precisam de humanidade,
deixar de ser estrela. A estrela sozinha não funciona, ela precisa do sol. Além do conhecimento específico, valorizar mais a questão da
ética, moral. Se eu não respeito meu colega, como estou preparando professores Não &e, acute; só professor pesquisador. O que dói
mais é que a teoria que foi tão trabalhada, na hora de dar aula eles não dão conta, então fica nem uma coisa nem outra”.

“Os professores deveriam buscar cursos que ajudem na prática. Os cursos de graduação só é pesquisa. A universidade não ensina a ser
professor o que ensina o professor é a sala de aula e a experiência docente”.

9 52.9 %

2.Orientações voltadas para o domínio dos saberes disciplinares.

“Orientações no sentido de focalizar mais no nível de conhecimento que você vai trabalhar em sala de aula. Para ensinar você tem
que saber o conteúdo de sala de aula. Colocam um nível muito alto e os professores recém – formados não sabem trabalhar o
conteúdo que é preciso. Os recém- formados tomam um choque de realidade”.

5 29.4%

3. Orientações voltadas para inserção das Tecnologias digitais da informação e
comunicação.

“Trabalhar com as TICs, apesar disso, elas ainda são um monstro. Trabalhar novas tecnologias nas áreas específicas”.

1 5.9%
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4. Orientações voltadas para experiência.

“Ouvir mais experiências em sala de aula, não tem uma fórmula”.
1 5.9%

5. Orientações voltadas para cursos presenciais.

“Cursos presenciais. Os cursos precisam fazer nivelamento. Agente sabe que é limitado os professores precisam ser mais
rigorosos”.

1 5.9%

Fonte: Dados da pesquisa, jul. 2011.

Por meio desses depoimentos, os professores propõem aos cursos de formação fornecer uma base científica sólida em conhecimentos
relacionados às disciplinas específicas, às pedagógicas, mas deve-se também ampliar as oportunidades de experiências reais na sala de
aula para os estudantes desenvolverem as habilidades para a prática reflexiva e a pesquisa sobre o trabalho. Para isso, é iminente às
instituições de Ensino Superior estabelecerem relações mais estreitas com as escolas, utilizando-as como campo de pesquisa. Nessa
perspectiva, os docentes chamam a atenção para a articulação teoria e prática, no sentido de possibilitar aos acadêmicos dos cursos de
formação de professores compreensão da dinâmica da escola, da sala de aula, e o desenvolvimento de habilidades para trabalhar com
diversidade social e, com isso, evitar o choque com a realidade, como relatou nossa interlocutora.

Os professores pesquisados sugerem as Universidades, a partir de suas experiências enquanto docentes e receptores de acadêmicos
estagiários, realizar uma reformulação curricular não apenas no sentido garantir fundamentos científicos, como sequências rígidas de
etapas a serem seguidas, mas relativizar a sequência mostrando a relação das disciplinas com aspectos da sociedade, como tecnologia e
trabalho, proporcionando aos discentes observações, experimentações, sustentadas nos fundamentos teóricos e na vivência dos alunos,
relacionando a teoria e prática, uma fundamentando a outra, para constituírem-se também como produtores de saberes.

Desse modo, os depoimentos deixaram claro que a teoria e os conhecimentos universitários desconectados com a realidade não parecem
dá conta dos saberes necessários ao ensino, portanto, apontam para a necessidade de interseção entre os conhecimentos de base e a
conjuntura de saberes.

CONCLUSÕES

A análise da ressonância da formação inicial na prática dos professores, no Ensino Médio constituiu-se em notório desafio; debater a
educação escolar tomando como referência as orientações pedagógicas dos teóricos e a percepção dos professores frente aos cursos de
formação inicial.

Para imersão nas informações obtidas nesta pesquisa, serviu-se dos questionários aplicados a dezessete professores do Ensino Médio do
Colégio Estadual Sílvio Romero, localizado no município de Lagarto. Assim, com base na análise das respostas dos docentes às perguntas
que nortearam esta pesquisa observamos que:

No tocante ao que consideram relevante para a melhoria da qualidade do ensino, parte dos docentes sinalizou para mudanças na
formação inicial, no sentido de relacionar teoria e prática, e outra parte para garantir sólida formação inicial. Um percentual significativo
referiu-se à institucionalização de políticas públicas voltadas a melhoria da infraestrutura das escolas. Para eles, as condições estruturais
com as quais trabalham dificultam os processos de ensino. Em contrapartida, consideraram a formação continuada e o comprometimento
com o ensino aprendizagem constituem-se elementos fundamentais para serem bons professores. Sobre as orientações para cursos de
formação de professores, a maioria sinalizou para o fato das instituições formadoras voltarem os seus cursos para a relação teoria e
prática, acompanhando a dinâmica da sala de aula, seguido de um percentual preocupado com o domínio dos saberes disciplinares. Os
professores defendem que cursos de formação inicial devem aproximar o máximo o discurso epistemológico do prático. Constatou-se que,
de fato, o saber que norteia a prática pedagógica dos professores do Ensino Médio é decorrente da formação acadêmica, das concepções
epistemológicas, mesmo inconscientemente, e, principalmente, das experiências advindas da sala de aula. Por isso, eles se constituem
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continuamente num processo inacabado.

Desnudar essas e outras questões relativas à dinâmica da escola, de acordo com um grupo de depoentes pode-se perspectivar um devir
prenhe de transformações que lhes permite acompanhar as mudanças tecnológicas e sociais. Contudo, para outro grupo, persistem
resistências, contradições e antagonismos quanto à inserção de novas concepções para alterar a prática docente. Assim, é com base
nesses referenciais teóricos e nos dados empíricos que consideramos urgente repensar os cursos de formação docente, no sentido de
equalizar a importância da conjuntura dos saberes docentes necessários à formação dos professores.
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