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INTRODUÇÃO

Refletir sobre os fios da pesquisa, cuja proposta centra-se na análise
do currículo dos cursos de formação de professores, e a prática das profes-
soras da educação infantil, é começar contando com todo cuidado em
meio ao velamento/desvelamento e escrevendo em meio à complexidade e
à multirreferrencialidade sobre o desejo de chegar até aqui, pois não apre-
sentamos um ponto de chegada, mas, uma caminhada, um itinerário que
envolveu muitas descobertas em meio às certezas e incertezas típicas de
quem se aventura a caminhar.

A partir de olhares atentos às práticas das professoras da educação
infantil e da análise das propostas pedagógicas dos cursos de Pedagogia e
de Licenciatura para Formação de Professores da Educação Infantil e Séri-
es Iniciais do Ensino Fundamental, ambos da Universidade Estadual do
Sudoeste da Bahia-Itapetinga, realizamos o presente estudo tendo como
inspiração teórico-filosófica os princípios do pensamento complexo e da
multirreferencialidade.

Observamos que o real tem oferecido no dia a dia, inúmeras situa-
ções-problema ao profissional da educação infantil. O desafio de articular
saberes de referências variadas implica em experiências de ordem teórico-
prática e saberes oriundos de sua história de vida, de sua história acadêmi-
ca, de sua relação institucional, entre tantas outras situações.

Mediante a realização desta pesquisa, foi possível verificar, no coti-
diano da práxis pedagógica, a fragilidade dos cursos de formação na
instrumentalização docente para que realizem a intervenção pedagógica
de maneira intencional e consciente a respeito do postulado contemporâ-
neo que estes têm por responsabilidade, o desafio de educar para a cida-
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dania. Observações como esta apontam para o fato de que não basta for-
mação inicial, é necessário que o educador esteja em constante atualiza-
ção, seja por meio da formação continuada ou pela busca de uma forma-
ção que implique em ascensão vertical na sua vida profissional.

EDUCAÇÃO INFANTIL, UM UNIVERSO COMPLEXO DE
CERTEZAS E INCERTEZAS

Para identificar como se articulam os saberes trabalhados na forma-
ção do docente da educação infantil no contexto da sala de aula, procede-
mos a uma análise da realidade educacional, procurando, inicialmente,
explicitar estes saberes para, então, verificar como acontece essa articulação.

FOMAÇÃO DOCENTE: PRÁTICAS, PARADIGMAS E
COMPLEXIDADE

Refletir sobre a formação docente implica primeiramente buscar
compreender o significado de “formação”, termo que se origina de formar,
que, por sua vez, é cheio de ambiguidades e carregado de um simbolismo
histórico de muita negatividade, já que pressupõe o entendimento de “pôr
na forma”. Assim, formar alguém significa transformá-lo, colocá-lo na for-
ma, moldá-lo de tal maneira que, juntamente com tantos outros que pas-
saram pela mesma “forma”, diante de situações semelhantes, apresente
sempre as mesmas respostas ou faça uso de um determinado tipo de co-
nhecimento comum.

No entanto, aqui tomamos o termo formação no sentido de tornar-
se aquilo que se é, sem permanecer o que já era, pois não significa mudança
de uma substância em outra que ela não é; significa uma mudança qualita-
tiva, que faz com que a coisa não seja como era antes. Rompe-se aqui com a
tradição essencialista de compreensão do ser e passa-se a ter como hori-
zonte o entendimento do ser-sendo, do Dasein heideggeriano.

Com este interjogo de palavras, procuramos observar a complexi-
dade do termo formação, no intuito de compreendê-lo como processo que
não se consubstancia de forma mágica, mas, pelo contrário, compreende
o envolvimento e a articulação que vela e desvela as relações cotidianas
onde a-con-tecem os conhecimentos teórico-práticos.
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A opção pela expressão conhecimentos teórico-práticos dá-se pelo en-
tendimento de que não existem conhecimentos teóricos e práticos puros.
O ato de teorizar em si já comporta uma prática, assim como o de pensar
uma ação que se executa já admite em si uma teorização.

As múltiplas referências articuladas constroem um lastro teórico-
prático capaz de instrumentalizar o profissional docente para o exercício
de seu labor.

A formação docente envolve conhecimentos de diversos campos do
saber (TARDIF, 2005) e, portanto, comporta em si uma complexidade que
está diretamente relacionada com as múltiplas influências que vêm sofren-
do ao longo da história. A formação docente é um fenômeno político,
histórico e datado, que, tal como na compreensão heideggeriana de opa-
cidade, realiza o movimento de desvelamento/velamento de forma diver-
sa, nos diversos ambientes e contextos.

A formação docente implica em análise da realidade, a qual importa
compreender não só os grandes fatos, mas, acima de tudo, fatos e coisas
corriqueiras, fazendo valer não apenas comportamentos definidos a priori,
mas a natureza do ser que se revela nas pequenas coisas e o fenômeno
movente, que opta, também, pelo velamento, isto é, na medida em que se
revela também se oculta. Estabelece-se, assim, um interjogo, onde nunca é
possível conhecer as coisas numa total transparência; conhece-as por meio
do seu velamento/desvelamento, ou seja, das opacidades do conhecimento.

Dessa forma, ganham relevância aspectos da subjetividade tanto
do professor como do aluno, sem, contudo, negar a objetividade que com-
porta a ação educativa, pois, na dinâmica da sala de aula, emergem cons-
tantemente situações que desafiam professores e alunos na busca de solu-
ções para as diversas situações-problema, que, forjadas no contexto educa-
cional, são histórica e socialmente construídas e trazem consigo a marca
da singularidade dos seus atores/autores sociais.

A complexidade e a multirreferencialidade, portanto, constituem a
base do processo formativo que não pode ser entendido, de forma
simplificada – nem seus fenômenos reduzidos a uma única referência – e
que exige do professor uma análise crítica, ou melhor, uma análise intercrítica
e reflexiva capaz de superar o determinismo e a fragmentação ainda tão
presentes na prática pedagógica. (BURNHAM, 1998; MACEDO, 2005;
MORIN, 2007)

A formação do professor para a educação infantil não raras vezes
era tida como algo supérfluo, pois, para ser educador infantil bastava
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“gostar de crianças”, saber cuidar delas para evitar acidentes e saber fa-
zer algumas dinâmicas ou brincadeiras para que pudessem passar o tem-
po. Por outro lado, os defensores da prontidão viam a educação infantil
como espaço de preparação para as séries iniciais e advogavam uma for-
mação que valorizasse as técnicas de aprendizagem, neste caso, dissociadas
dos elementos da reflexão e do pensar a prática pedagógica de forma
integral.

A inserção do aluno dos cursos de formação de professores na prá-
tica educativa precisa ser realizada de maneira a considerar as especificidades
de cada processo formativo e a capacidade dessa inserção se tornar um
mecanismo de instrumentalização profissional e permitir que este aluno
faça uma reflexão sobre a prática que exerce ou futuramente exercerá.

CURRÍCULO, MULTIRREFERENCIALIDADE E COMPLEXIDADE

O currículo é um macro conceito educacional complexo que, na
diversidade e nas contradições, se constitui num dispositivo mediador de
formação planejada e organizada abrangendo controle, regulação, como
também caos e desorganização. Cultiva, portanto, um projeto ético-políti-
co, uma visão de mundo, de educação, de aprendizagem, de escola, de
professor, de aluno, de cidadania e, como fenômeno movente, contraditó-
rio, dialógico, interativo, intersubjetivado, o currículo também é emergên-
cia e acontecimento. (MACEDO, 2000)

Pautado no princípio da solidariedade (MACEDO, 2005;
PERRENOUD, 2003), o currículo não mais será um mero instrumento
de manipulação e alienação. Inspirado na complexidade, respeitará a
diversidade e preparará o cidadão para enfrentar os imprevistos e traba-
lhar a criatividade de maneira dinâmica e revolucionária; portanto, não
poupará ousadia no ato transgressor do seu ser-sendo, na medida em
que se revela como práxis pedagógica construtora da autonomia. Com
isso não estará pondo fim às contradições existentes no seio da socieda-
de e da educação; estará preparando melhor o profissional para saber
lidar com elas.

Dessa maneira, adota-se uma nova compreensão do tempo e dos
espaços de aprendizagem de crianças e se compreende melhor como tran-
sitar neles.
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A concepção de tempo ligada a processos construídos no “microcosmo”,
não de um tempo eterno, no sentido de uma abstração, mas um tempo
construído em seu devir e sugerindo um mundo de incertezas, de insta-
bilidades, remete-nos a novas possibilidades de desenvolvimento de práxis
pedagógicas mais abertas, menos preocupadas com os fundamentos de
uma prática estruturante e sim com a “potência criadora” do próprio
tempo. (TOURINHO, 2000, p. 11)

Se o currículo para a formação do professor da educação infantil
que hoje existe apresenta-se dilacerado e distante da realidade, seja pela
ação nomotética ou solipsista, o melhor que se pode fazer é agir com ho-
nestidade, com sinceridade e com sensibilidade, lembrando que a mudan-
ça nunca é provocada por uma pessoa, mas sim pelo feedback de todo o
sistema.

Assim, supera-se a concepção bancária da educação, pois, como no
dizer de Freire (2001) e Morin (2001), o pensamento como processo de
aprendizagem é igual a saber pensar, em lugar de um “banco” de conheci-
mentos. Desse modo, a abordagem reflexiva é igual ao uso do diálogo e do
exercício das habilidades mentais para aprender a pensar.

Infelizmente, não fomos educados para o pensar. A verdade é que não
aprendemos ainda a pensar. A nossa pedagogia é marcada pela aquisição
de conhecimentos, e não por uma efetiva construção do saber-ser. O
aprendizado do pensar é ainda uma promessa pedagógica em nossas prá-
ticas cotidianas. (GALEFFI, 2001, p. 146)

E por que educar para pensar?
Porque o conhecimento precisa ser revisitado pelo pensamento, e o

pensamento é o que há de mais valoroso para o indivíduo e a sociedade. O
educador de criança deve ser educado para saber pensar e saber fazer
pensar.

Muitas vezes, o professor de educação infantil encontra em sua for-
mação pouco ou quase nenhum conceito “subsunçor” capaz de aportar as
mais variadas perspectivas e referências do ato educacional que diga res-
peito à educação infantil. Largado, assim, a criatividade individual fica
subordinada às crenças rotineiras e ritualizadas do dia a dia, as quais são
tão internalizadas que os educadores nem percebem que elas existem. Há,
aí, uma redução no fluxo de criatividade e no entusiasmo e dinamismo
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com que conduz as atividades em sala de aula, ou melhor, na forma como
exerce sua práxis pedagógica no ato educativo. Perde-se, assim, a flexibili-
dade caótica capaz de dinamizar o processo educativo.

PRÁTICA PEDAGÓGICA E EDUCAÇÃO INFANTIL

A práxis pedagógica implica um compromisso político-pedagógico
embasado por sólida formação teórico-prática e um currículo escolar que
contemple a pluralidade, a diversidade, a unidade, a coerência, a compre-
ensão da faixa etária, a participação, o provisório, a cientificidade, a criticidade,
a dialeticidade e a dialogicidade, a significação, a articulação e a organiza-
ção. Especificamente em relação ao processo educativo de crianças, pode-se
afirmar tratar-se de uma construção complexa, que não pode ser entendida
segundo uma visão solipsista judaico-cristã1 de inspiração liberal.

Segundo Wajkop (1997), um novo sentimento de infância surge
com os trabalhos de Rousseau (1712) e Pestalozzi (1749), que dão maior
visibilidade e proteção a este grupo etário, principalmente na busca do seu
lugar como categoria social. Como afirma Brougère (1997, p. 90), “Foi
preciso, depois de Rousseau, que houvesse uma mudança profunda na
imagem de criança e de natureza, para que se pudesse associar uma visão
positiva às suas atividades espontâneas”. Passou-se ter uma imagem social
contraditória de criança, uma vez que ela era compreendida como um
adulto em miniatura e, ao mesmo tempo, temia-se o que ela poderia se
tornar.

O rompimento com a educação verbal e tradicionalista tem início
com Froebel (1782-1852), Montessori (1870-1909) e Decroly (1871-1932),
que defendiam uma educação sensorial, ativa, lúdica e naturalista.
(WAJKOP, 1997)

Nas correntes pedagógicas contemporâneas, a inclusão de refle-
xões de cunho psicológico na educação pré-escolar tornou-se imprescin-
dível dada a grande relevância social assumida por essa temática, princi-
palmente depois dos trabalhos de Piaget (1896-1980), Vigotsky (1896-
1934) e Wallon (1879-1962), que muito contribuíram para a compreen-

1 “Só a escola salva”. Entendimento de que a escola é a única via de acesso aos bens socioculturais
da humanidade e, portanto, a única capaz de possibilitar o sucesso na vida do cidadão. (MACEDO,
2005)
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são do desenvolvimento humano e, consequentemente, do processo
educativo.

Não mais se compreende ou aceita a ideia de que, em sua
escolarização, a criança será “encaixada em alguma teoria e/ou método”,
visto que a multiplicidade de sua experiência não permite esse processo de
afunilamento e de desmonte do ser-criança; ela precisa ser compreendida
em sua complexidade. Portanto, a sua escolarização deve ser repensada
conforme este novo entendimento de criança, que não pode ser aprisiona-
do neste ou naquele método ou teoria de ensino, porém que se atualiza
constantemente na dinâmica do real.

A articulação dos saberes no contexto da prática pedagógica consi-
dera a multiplicidade de aspectos de uma perspectiva de análise no que
diz respeito às questões curriculares:

O conhecimento escolar, socializado pelo currículo através das diversas
disciplinas, é apresentado e representado hierárquica e fragmentariamente.
A “grade” instituída como representação formal do currículo, embora
desconhecida pelos alunos, parece demarcar, também em suas represen-
tações, os diversos campos do conhecimento, “enquadrando-os” de acor-
do com o peso de cada um conferido institucionalmente. (SÁ, 1995, p.
12)

Outro aspecto que merece igual destaque diz respeito ao entendi-
mento que se tem do aluno da educação infantil

[...] como aprendizes ativos, tendo o professor o papel de criar condições
favoráveis para a ampliação de seus conhecimentos e de incentivo para
que se tornem aprendizes inquisitivos, criativos e críticos, ao lado do
domínio sobre os conteúdos, é preciso que o professor conheça muito
bem a fase de desenvolvimento em que os alunos se encontram, suas
características culturais, sociais, étnicas, de gênero, de qual realidade eles
partem e como aprendem. (CAMPOS, 1999, p. 137)

No exercício de sua função, os professores da educação infantil es-
tão em constante interação com a diversidade de saberes: o saber; o saber
ser; o saber interagir; e o saber fazer, isto porque ele tem como campo de
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atuação uma realidade diversa, portanto multicultural e complexa. (CAM-
POS, 1999)

CAMINHOS E CAMINHADAS: A CONSTRUÇÃO DE UM
SABER

A realização desta pesquisa se deu no período de agosto de 2007 a
dezembro de 2008, tempo empregado para realização de estudos, coleta
de dados, elaboração e defesa da dissertação de mestrado.

O processo de coleta ocorreu no município de Itapetinga, terceiro
município mais populoso da macrorregião econômica do sudoeste da Bahia.

Constituíram-se sujeitos participantes desta pesquisa dez professo-
ras que trabalham com a educação infantil na rede pública municipal de
Itapetinga, selecionados ocasionalmente de uma lista de 14 docentes que
atuam na educação infantil e que estavam cursando ou tinha cursado gra-
duação na UESB Itapetinga, seja no Curso de Pedagogia ou no Curso de
Formação de Professores e como objeto de pesquisa, a prática pedagógica
desses docentes e a proposta curricular dos Cursos de Pedagogia e Licenci-
atura Plena em Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental
(Curso de Formação de Professores).

Para preservar a identidade das professoras, nós as alcunhamos com
nomes fictícios de flores: Dália; Hortência; Rosa; Violeta e Orquídea que
fizeram o curso de Pedagogia, e Bromélia; Margarida; Jasmim; Camélia; e
Tulipas, que estão fazendo o Curso de Formação. Também suas institui-
ções foram preservadas com nomes de referências a lutas e resistências
sociais: Escola Zumbi dos Palmares; Escola Dandara; Escola Margarida
Alves; Escola Chico Mendes; Escola Antônio Conselheiro; Escola Che
Guevara e Escola Canudos. Dessas dez docentes, cinco foram selecionadas
para participar da entrevista, cujo processo de escolha constituiu-se tam-
bém de seleção ocasional: três são do Curso de Formação de Professores
(Camélia; Bromélia e Tulipa) e duas, do Curso de Pedagogia (Hortência e
Orquídea).

Constituíram-se instrumentos deste estudo: análise documental,
estudo bibliográfico, observação (foram realizadas durante esta fase da
pesquisa três sessões de observação e registros iconográficos – gravações –
nas turmas das docentes pesquisadas) e entrevistas semiestruturadas (fo-
ram realizadas duas seções de entrevistas com cinco professores escolhidos
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ocasionalmente entre as dez que constituem a amostragem desta pesqui-
sa). Estes instrumentos permitiram o confronto dos dados; na análise do
documento, do discurso (o dito, o revelado) nas entrevistas e da prática
desenvolvida no cotidiano, captada por meio das observações; e na
triangulação dos dados: o documento, o discurso e a prática.

O currículo do Curso de Pedagogia incorre em uma concepção
generalista, por não tratar com especificidade que profissional está forman-
do, principalmente quando se refere à educação infantil, onde vemos uma
carência muito grande na formação específica deste profissional. O Curso
de Formação de Professores, pleiteando habilitações mais específicas, termi-
na também por apresentar um fluxograma que contempla melhor a educa-
ção infantil, através de disciplinas voltadas para essa realidade.

Ao analisar o perfil do profissional, verificamos, também, que há
certa distância entre os perfis profissionais construídos nas duas propostas,
porém em suas singularidades ambas se propõem a formar o cidadão,
sujeito crítico e participativo, capaz de realizar as transformações necessá-
rias tanto na educação como na sociedade.

Apesar da educação infantil aparecer como objeto da formação,
figura apenas como mais um item decorativo, pois existe pouca reflexão
sobre essa etapa de ensino.

A categoria componentes curriculares nos permitiu verificar que os
cursos em estudos apresentam organizações curriculares distintas, apesar
de manterem certa similaridade, em razão da afinidade ora na concepção
pedagógica e na definição do perfil, ora por força da legislação nacional,
em especial, as resoluções do Conselho Nacional de Educação (CNE).

O currículo do Curso de Pedagogia na sua origem (1997) apresenta
uma organização curricular bem diferenciada da que se configura hoje,
não tanto pela definição de suas disciplinas, pois estas praticamente não
sofreram alterações, (exceto algumas por meio de resoluções de atendi-
mento à legislação nacional e peculiaridades regionais), mas pela defini-
ção de sua organização.

Em contrapartida, o currículo do Curso de Formação de Professores,
de janeiro de 2006, apresenta maior ajuste às resoluções do CNE, não tendo
sofrido, portanto, adequações desde a sua criação. Analisando o currículo
desse curso, pudemos observar que sua previsão de operacionalização cons-
titui basicamente a proposta pelo CNE (Resolução nº 2/2002).

A análise da categoria Estágio permitiu observar que a inserção do
aluno no cotidiano escolar é tida na sua concepção como elemento prático
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e razão de existência do curso (isto é, de todo o aparato teórico). Desta
forma, não se supera a fragmentação, tampouco a dicotomia entre teoria e
prática.

Por fim, verificamos se o documento fez a previsão de como deve-
rá ser realizada a articulação entre ensino e pesquisa, buscando, assim,
nesta categoria, analisar os fundamentos e os argumentos que sustentam
a coerência das propostas pedagógicas de criação e implementação dos
cursos.

Certamente, foi um grande desafio a análise de documentos que,
nas suas primeiras letras, nos pareceram frios e sem vida, mas que ganha-
ram calor no confronto de suas múltiplas referências que, na sua complexi-
dade, foram reveladas nas entrelinhas, e, em sua opacidade, constituíram-
se num material rico em reflexões para que pudéssemos compreender os
currículos dos cursos de formação docente.

EDUCAÇÃO INFANTIL, UM UNIVERSO COMPLEXO DE
CERTEZAS E INCERTEZAS

Na realização desta pesquisa, foi possível observar que muitos dos
saberes trabalhados no cotidiano da educação infantil são aparentemente
aprendidos paulatinamente. Os conhecimentos trabalhados nos cursos de
formação dessas educadoras quase sempre parecem passar desapercebi-
dos, daí não raras vezes ouvir, dessas profissionais, que seus cursos de for-
mação são muito importantes, porém no seu dia a dia, eles (os cursos)
deixam muito a desejar.

É o que eu te falei, muitas das coisas que a gente vê na faculdade não
condizem com a realidade, assim porque às vezes a gente chega lá, é
como eu te falei, por causa da dificuldade mesmo da escola, às vezes a
gente fala, você tem que trabalhar desse jeito com o aluno, só que quan-
do a gente chega aqui, a realidade da família a condição dele, as vezes ele
nem viu aquilo na vida como é que a gente vai trabalhar daquela forma,
primeiro então a gente tem que, que de acordo com cada criança, a gente
tem que ir se adaptando. (Hortência)

O curso deveria ser de 100%, 10% a gente usa em sala de aula, 90% não
usa, pra quem não tem vivência Elson, você sair do curso de Pedagogia
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e entrar na sala de aula, é difícil, muito difícil [...] lá você não aprende
a dá aula não, você não aprende a fazer, a trabalhar com o aluno, a
prática mesmo, acho que lá não tem essa prática de aula. Eu acho que
deveria ser mais cedo praticado, antes do estágio. Não tem uma vivência,
assim, eu acho que devia ter mais desde o primeiro semestre. Se é um
curso de licenciatura, se é um curso voltado pra primeira a quarta
série, pra educação infantil, prá primeira a quarta série não, da primei-
ra ao quinto ano, ela tem que tá mais, tem que trabalhar mais a prática,
lá, tem que sair mais visitar mais escolas, entrevistar mais professores,
entendeu, vê as dificuldades do professor, que a gente fica muito, eu
acho teoria importante, a gente fica muito no texto, eu acho importan-
tíssimo Elson, mas deixa um pouco a desejar, na questão de você prepa-
rar pra dar aula eu acho micho. (Orquídea)

Foi também comum ouvir que o que sabem desenvolver como pro-
fessoras foi aprendido no dia a dia pela experiência.

Nota-se assim que, apesar desses saberes se fazerem presentes no
seu cotidiano, eles se encontram também fragmentados e desarticulados.
Essa observação torna-se basilar nesta análise, pois, mesmo que os conhe-
cimentos trabalhados durante a formação do docente se façam presentes
no cotidiano escolar, eles se dão de forma, muitas vezes, justapostas. Não
obstante esta observação, verificamos algumas posturas integradoras que
implicavam em atividades programadas e executadas coletivamente, como
as que vi na Escola Dandara, onde a professora Margarida, juntamente
com seus pares, desenvolvia atividades conjuntas. Porém, a ausência de
uma consciência intencional de articulação desses saberes termina por ser
este mais um ato de ativismo pedagógico, isto é, ação esvaziada de uma
reflexão mais elaborada desses momentos.

Outra característica dessa desarticulação diz respeito à distância
estabelecida entre o pensar e o fazer. Nota-se que existe uma cisão entre o
que é trabalhado na formação e o que se tem trabalhado no cotidiano da
escola: os saberes estudados durante a formação são rapidamente esqueci-
dos (ignorados) no intuito de se adequar à realidade ou em busca de um
processo mais cômodo que exija menos do educador.

Preocupada com as circunstâncias, a professora Hortência afirma:

[...] eu tento muito lembrar daquelas coisas que a gente aprendeu, mas
na medida do possível, as vezes, o material que a gente tinha lá de con-
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creto, assim de material concreto para as crianças a gente não encontra,
então a gente tem que se virar, aquela velha história tem que se virá às
vezes, porque às vezes a gente quer fazer uma coisa, algumas pessoas bota
dificuldade, há mas não tem material não, usa o material todo quando
chega no meio do ano acaba, então a gente tem esse limite. E acho que
tem muito a ver essa relação.

Certamente essa, entre outras opiniões, a respeito dos saberes
vivenciados pelos professores em seu cotidiano e em sua formação, parece
implicar no movimento de velamento do saber, isto é, o saber aprendido
ganha significado e dele se tem consciência quando vivenciado e
experienciado. Assim sendo, tem-se a impressão de que certas competên-
cias e habilidades são frutos do acaso ou apenas do ativismo pedagógico,
deixando de se perceber todo um conjunto de saberes “subsunçores” que
funcionam como ferramenta fundamental na orientação desta prática. Ou
seja, o que importa neste processo de instrumentalização docente não é
percebido pelo docente. (MACEDO, 2005; MOREIRA, 1982; MORIN,
2001, 2007; TARDIF, 2000, 2005; TARDIF; RAYMOND, 2000)

No entanto, esses elementos não estão no plano da consciência, e
para serem percebidos é necessário um movimento de reflexão pelo qual o
conhecimento requerido no cotidiano escolar é percebido como elemento
de discussão e levado ao estabelecimento do diálogo como os saberes dis-
cutidos durante o processo de formação. Durante o período de observa-
ção, pudemos notar que muitas professoras conseguem fazer essa reflexão
com muita facilidade e, portanto, conseguem rapidamente fazer articula-
ção entre o que estava trabalhando com o que viram ou estavam vendo na
sua formação. Porém, essa percepção, quando se tratava do ideário peda-
gógico de muitas professoras, parecia esconder-se para ceder lugar a uma
crítica que implicava em apontar as frustrações por não ter alcançado em
sua formação as competências necessárias para superar (resolver) proble-
mas que iam surgindo no seu cotidiano. Enquanto algumas faziam essa
análise, outras validavam sua formação, justamente por conseguir solucio-
nar certos problemas pedagógicos pelo conhecimento adquirido durante
a formação acadêmica.

De modo geral, podemos dizer que essa ambiguidade, esse para-
doxo, em si, não implica a negação da própria formação, porém ele foi
aprendido no contexto da formação acadêmica que impulsiona esse olhar
crítico e de vanguarda, mas com retorno; pois, durante muito tempo, em
sua formação debateu-se a formação crítica, todavia uma crítica exógena.
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Quando inserida no contexto escolar, essa crítica ganha outros contornos
e, então, passa-se a perceber as arestas deixadas durante a formação.

Uma das características dessa crítica é justamente estar centrada de
forma reducionista num ponto de vista, desconsiderando toda complexi-
dade que envolve tanto a formação quanto a realidade escolar. Esse olhar
crítico desconhece em si os eixos articuladores desses saberes e,
consequentemente, não observa a relação entre as partes e o todo, nem a
dinâmica da realidade que implica em provisoriedades e que a formação
em si nunca é um produto, porém implica em processo/produto de final
aberto, portanto, comporta em si uma itinerância de formação continua-
da. (MACEDO, 2005; MORIN, 2001, 2007)

Apesar de nem sempre consciente, muitas professoras estavam no seu
cotidiano trabalhando com saberes vivenciados durante a sua formação, tal
como os saberes referentes à ludicidade, planejamento, questões ambientais,
saber artístico, letramento, conhecimento social e pessoal, entre outros.

Observamos que esses saberes implicavam um misto de conheci-
mentos acadêmicos e do cotidiano escolar. Verificamos, contraditoriamen-
te, que o aprendido (ou simplesmente ensinado) na academia era tantas e
tantas vezes abandonado, ou melhor, posto em suspensão para que se
pudesse executar uma abordagem metodológica com que os professores
ou a comunidade escolar estivessem mais familiarizados.

Essa postura ora era consciente, ora acontecia paulatinamente sem
nenhuma reflexão a respeito dela. Quando consciente, muitos justificavam
sua ação com o argumento de que era mais fácil ou que a comunidade
estava acostumada, portanto não iria aceitar de outra maneira. Essa postu-
ra era tomada mesmo quando se considerava que a ação estudada na aca-
demia fosse a mais adequada.

Certamente que este tipo de situação não foge às circunstâncias do
cotidiano, quando o percebemos como sujeito aos acordos e ao tempo de
cada um, tendo em vista que os autores sociais são de matrizes diversas e,
portanto, implica múltiplas referências e consequentemente múltiplas for-
mas e maneiras de encarar a vida e responder aos problemas por ela apre-
sentados. (BURNHAM, 1998; MARTINS, 1998)

Dessa maneira, os saberes dos docentes pesquisados têm sido evo-
cados como um elemento capacitador que também instrumentaliza na
emergência da situação sem, contudo, fazer-se obrigatoriamente explicitar-
se. Aqui observamos que esta aproximação conduz à aparência de que os
saberes estão articulados, porém não podem ser caracterizados como arti-
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culados por não revelarem a intencionalidade e ainda por implicar em
posturas isoladas e reforçadoras da fragmentação.

Assim, toda e qualquer forma de redução crítica de uma determina-
da realidade mostra-se incongruente, dada a complexidade que implica
esta relação. No entanto, faz-se necessário observar que os cursos em estu-
do ainda apresentam debilidades em relação a certos saberes com que,
corriqueiramente, o professor da educação infantil tem se deparado.

Tomemos por exemplo a música e a literatura infantil, tão
vastamente exploradas no cotidiano da escola infantil, e tão esquecidas na
proposta pedagógica dos cursos em questão.

É na ausência da formação institucional que observamos que o
aprendizado com a experiência de outros colegas se faz mais presente, não
sendo em si um mal, em certos aspectos uma característica salutar. No
entanto, essa aprendizagem, na maioria das vezes, se faz longe de uma
reflexão crítica e se constitui em apenas mais uma técnica ou uma tradição
pedagógica, em alguns momentos, esvaziada de sentido e de significado.
(TARDIF, 2000, 2005; TARDIF; RAYMOND, 2000)

No afã de cumprir sua função, as professoras valem-se dos vários
conhecimentos que detêm e, aos poucos, estabelecem um lastro de rotina
que se vai naturalizando e se sedimentando de maneira que parece que
certas habilidades e competências por todo sempre ali estiveram presen-
tes.

Notamos, curiosamente, que os saberes estudados durante a for-
mação ultrapassam o explicitado em seus currículos. Essa observação im-
plica na constatação de que saberes não contemplados na proposta
curricular terminam por ser explicitados durante a formação e, nesse sen-
tido, se evidencia que os currículos dos cursos em questão estão aos poucos
realizando atualizações.

Segundo Hortência, os saberes estudados em sua formação, que
tiveram e têm grande significado na sua prática escolar, são os saberes
relacionados à área de psicologia:

Sabe, o que me ajudou muito mesmo foi a área de psicologia porque eu
acho assim, que trabalhar com criança não é fácil, você viu que não é fácil
e a gente até peca porque fica nervosa um pouco e peca, só que a gente
tem que entender que cada criança tem o seu tempo e que criança é
desse jeito, então a psicologia me ajudou muito a entender o que ele faz
na escola
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Ela ainda cita a disciplina Educação Infantil, fazendo referência ao
professor e ao projeto que desenvolveu na disciplina com ele:

[...] eu lembro muito Reginaldo, porque ele é quem deu Educação Infan-
til. Na época da faculdade eu fiz um projeto que... eu adorei, ele também
gostou. Então é assim né, eu tento muito lembrar daquelas coisas que a
gente aprendeu, mas na medida do possível, às vezes, o material que a
gente tinha lá de concreto, assim de material concreto para as crianças a
gente não encontra, então a gente tem que se virar, aquela velha história
tem que se virar, às vezes, porque às vezes a gente quer fazer uma coisa,
algumas pessoas bota dificuldade: “ah, mas não tem material não”. Usa o
material todo quando chega no meio do ano acaba, então a gente tem
esse limite. (Hortência)

Assim, o processo de articulação de saberes no cotidiano da prática
pedagógica ainda tem muito que avançar, pois importa superar os ranços
da racionalidade técnica que tende à fragmentação do saber que estabele-
ce a cisão entre o pensar e o fazer, entre a teoria e a prática, entre o conhe-
cimento da academia e o do cotidiano escolar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observamos que, muitas vezes, o que se aprende na academia não
importa tanto, já que, na realidade escolar, se opta pelo que se aprende
com a experiência e, consequentemente, se reproduz a concepção de edu-
cação vigente no senso comum e no ativismo pedagógico. Vemos certa
tendência de superação deste paradigma e a construção de uma nova con-
cepção de educação, ainda muito tímida, pois comporta um solipsicismo,
um saber nomotécnico, posturas evidenciadas em planejamentos basica-
mente firmados em listar atividades a serem desenvolvidas, consultadas
em livros-bíblias – dia a dia do professor e em atividades anteriores.

O ambiente da educação infantil tem sido evidenciado como um
espaço de múltiplas tendências e, por isso, de múltiplas referências. Um
ambiente onde os saberes ora se apresentam fragmentados e desarticula-
dos, fincados num solipsicismo e numa postura nomotécnica, ora se apre-
sentam articulados e buscando alternativas que apontem para uma nova
relação pedagógica, mesmo que esta ponta de esperança seja rechaçada
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pela escassez de recursos e falta de continuidade de experiências reflexivas
e coletivizadas. Um ambiente complexo, onde a inserção do pensamento
complexo implica na superação do paradigma moderno da fragmentação
e da dicotomia da relação teoria-prática. Essa postura evidencia-se numa
práxis pedagógica em que a realidade corresponde a uma ação pensada e
num pensar a ação, realizando, assim, um interjogo dialético, onde a ex-
periência vivenciada no cotidiano escolar importe na reconfiguração dos
saberes aprendidos durante a formação e que os saberes desta formação
provoquem a redefinição do ambiente da experiência educativa.
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