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Conscientização: uma das
estratégias na formação continuada
Vânia Finholdt Ângelo Leite

Este artigo é fruto de uma pesquisa de mestrado1, objetivando
analisar a influência das estratégias formativas baseadas na
reflexão, resolução de problemas e na conscientização da
prática pedagógica ligadas a números e operações e as
conseqüentes mudanças da prática pedagógica.

Desde 1996, quando desenvolvia um trabalho de formação continuada
em uma escola particular de Salvador, o trabalho estava voltado para o
estudo de temas ligados às pesquisas e discussões recentes na área da
educação. Entretanto, observava que esses estudos “teóricos” não revertiam
em uma prática coerente com as concepções estudadas, muitas vezes, os
professores expressavam um discurso compatível com as concepções
pedagógicas discutidas, mas sua prática em aula diferia daquelas discutidas
nos grupos de estudos.

Então, emergiram as seguintes questões: por que os estudos e concepções
teóricas não se revertem em ações na prática pedagógica?  Qual seria o
formato e quais características teria uma formação continuada que
possibilitasse a transposição dos conhecimentos teóricos para a prática de
sala de aula?

A partir dessas questões que se formulam as hipóteses do trabalho,
tomando como os elementos primordiais os problemas enfrentados pelo

1 Dissertação intitulada Experimentando estratégias de formação: da reflexão à conscientização sob orientação da
Drª Profª Maria Cristina Martins Penido.
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grupo em relação a números e operações, buscando refletir sobre eles de
maneira crítica, como sugere Freire (1980, p. 37):

Cada relação de um homem com a realidade é deste modo, um desafio ao qual
deve responder de maneira original. Não há modelo típico de resposta, senão
tantas respostas diferentes quantos são os desafios [...] É possível encontrar-se
respostas bem diversas a um mesmo desafio.

Assim, a formação de professores estará pautada no desvelamento dos
problemas por eles enfrentados, pois para solucinoná-los deve-se questionar
o que se fez para respondê-los? Pode-se fazer diferente? Que elementos
existem para enfrentá-los? A quem se pode recorrer para solucioná-los?

Nesse processo de desvelar os problemas do grupo e buscando solucioná-
los, os professores estariam mobilizados a construir conhecimentos, pois
para resolver as questões da prática precisam refletir sobre os elementos
que dificultam e/ou impedem suas ações na sala, como também, buscar
nos textos e pesquisas elementos que possam auxiliar na resolução de suas
questões.

A partir desse referencial, o professor estaria constituindo-se como sujeito
de sua ação, sendo autor de sua prática. Essa construção é fruto de sua
reflexão sobre a realidade em que está inserido, pois nas palavras de Tardif
(2002, p. 127):

os professores serão reconhecidos como sujeitos do conhecimento quando lhes
concedermos, dentro do sistema escolar e dos estabelecimentos, o status de
verdadeiros atores, e não o de simples técnico ou de executores das reformas da
educação concebidas com base numa lógica burocrática top and down.

O foco desta pesquisa foi, portanto, buscar resolver os problemas
enfrentados pelos professores da Escola Educar para Vida2, levando em
conta suas necessidades, conhecimentos e sua prática pedagógica.

Assim, a pesquisa  refletiu sobre os elementos de uma formação que
contribuem para a efetiva mudança na prática pedagógica, tendo a questão
norteadora: em que medida as estratégias de formação baseadas na reflexão,
resolução de problemas e conscientização ligados a números e operações
proporcionam a modificação da prática pedagógica?

2 Nome fictício escolhido pela direção da escola.
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Diante dessa questão de pesquisa, buscamos nos referenciar em Alarcão
(2000), Scarpa (1998), Tardif ( 2002), Nóvoa (1995).

Nesse texto, nos deteremos com mais detalhes nas contribuições de Paulo
Freire que aborda a reflexão visando à conscientização, possibilitando aos
professores entenderem os problemas pedagógicos, gerados na sala de aula,
e compreenderem o conhecimento como produto social e histórico.

O termo conscientização foi cunhado por uma equipe de professores
do Instituto Superior de Estudos Brasileiros em 1964, entre eles, o filósofo
Álvaro Pinto e o professor Guerreiro (FREIRE, 1980, p. 25). Sendo
difundido por Hélder Câmara que encarregou de traduzi-lo para o inglês e
o francês. Conscientização não se restringe à simples tomada de consciência,
mas ao desenvolvimento crítico da tomada de consciência que implica
ultrapassar a esfera espontânea de apreensão da realidade.

Na formação, não se separa a pessoa do ser profissional, pois no dia-a-
dia da sala de aula, não basta que os professores conheçam novas teorias
no campo das Ciências da Educação, é necessário que eles formulem
perguntas sobre situações fundamentais em torno de si mesmo e das tarefas
que cumprem. Para Freire (1980, p. 37),

A conscientização é o olhar mais crítico possível da realidade, que a “dês-vela”
para conhecê-la e para conhecer os mitos que enganam e que ajudam a manter
a realidade da estrutura dominante

Com esse olhar mais crítico, as situações de sala de aula serão visíveis e
palpáveis, possibilitando ao professor desvelar o que está por trás de sua
prática.

Com isso, a formação parte das condições em que se encontram a escola
e os professores, refletindo sobre sua prática, escolhendo e decidindo qual
ação poderá acionar a partir daí e se submetendo ou não a determinada
imposição. Para Freire (1980, p. 37), são esses movimentos que nos tornam
sujeitos, pois

o importante é advertir que a resposta que o homem dá a um desafio não muda
só a realidade com a qual se confronta: a resposta muda o próprio homem,
cada vez um pouco mais, e sempre de modo diferente.

Nesse sentido, não será pela imposição de uma concepção pedagógica
ou de um receituário de atividades que ocorrerá a mudança na prática dos

Memória.pmd 24/3/2008, 10:52165



166    ME M Ó R I A E  F O R M A Ç Ã O D E  P R O F E S S O R E S

professores, mas pela conscientização, colocando-se como sujeitos de suas
ações pedagógicas, pois no processo de aprendizagem só aprende quem se
apropria do objeto, transforma-o, com o que pode, por isto mesmo,
reinventá-lo.

 Assim, para Freire a superação ou substituição de uma forma de conhecer
por outra ocorre por meio da ação e da reflexão através da problematização,
na qual o sujeito busca a explicação e solução, visando transformar a
realidade, pela sua própria ação. Desta forma, o indivíduo estaria se
apropriando da posição que ocupa aqui e agora, “que resulta descobrir-se
em uma totalidade, em uma estrutura, e não preso ou aderido a ela ou às
partes que a constituem” (FREIRE, 2002, p. 34).

Para o indivíduo descobrir essa totalidade, demanda conscientização
que permite a ele se apropriar criticamente da posição que ocupa com os
demais seres no mundo. Esta apropriação crítica os impulsiona a serem
sujeitos da transformação do mundo, com a qual se humanizam.

Nesta perspectiva, uma formação pautada na estratégia da
conscientização reflete com os professores as suas ações, as atividades e as
posturas na sala de aula, respeitando e conhecendo a visão de educação/
mundo desses professores, enfrentando-a e aceitando o fato de que os
professores têm uma visão diferente da qual o formador vem propondo e
nem por isso é pior ou melhor do que a dele. Ao buscar com os professores
a tomada de consciência do que fazem aqui e agora, descobrindo uns com
os outros quais as concepções educativas existentes por trás de sua prática
através de reflexões de questões, como: o que é proposto pelos teóricos
está de acordo com a minha realidade? Qual a relação entre essa proposta
e a humanização dos meus alunos? Ou será uma domesticação?

Esse ato de pensar a realidade se dá na comunicação que é uma relação
dialógica-comunicativa, na qual a expressão verbal e o sistema de signos
lingüísticos têm que ser percebidos entre os sujeitos. Se não houver um
acordo em torno dos signos, não poderá haver compreensão entre os sujeitos,
o que impossibilitará a comunicação. De acordo com Freire (2002, p. 70),

[...] exige dos sujeitos interlocutores incidam sua ad-miração sobre o mesmo
objeto; que o expressem através de signos lingüísticos pertencentes ao universo
comum a ambos, para que assim compreendam de maneira semelhante o objeto
da comunicação.
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Desse modo, para que ocorra a comunicação verdadeira deve haver a
compreensão pelos sujeitos intercomunicantes do conteúdo sobre o qual se
estabelece a relação comunicativa. Além disso, não se pode deixar de
mencionar que o processo de comunicação não está isento dos condicionantes
sócio-culturais.

Por outro lado, se as pessoas na formação não expressarem com os
signos lingüísticos comuns, se acham auto-suficientes, ou se fecham à
contribuição do outro, temem a superação, ou se acham donos da verdade
e do saber, não se estabelecerá um diálogo, conseqüentemente, a formação
poderá não atingir seus objetivos.

A dialogicidade começará quando professores e formadores se
perguntarem em torno do que vão dialogar, sobre como e por que estão
fazendo dessa forma, como e por que substituirão ou não suas ações. Assim,
o conteúdo não será uma doação ou imposição de um para os outros, mas
uma construção entre eles.

A partir das relações entre professores e os formadores, enquanto travam
relações com o mundo e entre si é que ocorrerá a tomada de consciência
que “é uma operação própria do homem, resulta de sua defrontação com
o mundo, com a realidade concreta, que lhe torna presente como uma
objetivação” (FREIRE, 2002, p. 77). A objetivação implica em uma
percepção que se encontra condicionada pelos ingredientes da própria
realidade.

Dessa maneira, há níveis distintos da tomada de consciência e da
conscientização, descritos por Freire (2002) e aqui separados para efeito
de melhor compreensão do processo:

 1º momento descodificação – aquele em que os educandos começam a
descrever os elementos da situação vivida por eles, como partes
constitutivas de seu todo.

2º momento etapa descritiva – a cisão da totalidade ad-mirada3. É uma
espécie de movimento no qual o sujeito se comporta como se estivesse
olhando a realidade de dentro.

3 Ad-miração  - é o processo onde o sujeito afasta-se de si mesmo e de seu próprio estado para se ver e para ver
o estado em que se encontra (FREIRE, 2002,  p. 69).
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3º momento – no qual o sujeito, com outros sujeitos, volta à ad-miração
anterior, em que abarca a situação codificada4 em sua totalidade, a fim
de percebê-la como uma estrutura na qual os vários elementos se acham
em relação solidária.

4º momento – neste o sujeito realiza a análise crítica do que a codificação
representa e passa a não mais aceitar as explicações focalizadas da
realidade.

Esses momentos são parte do processo da conscientização, dos quais
resulta a inserção crítica na realidade pelos homens.

Portanto, a conscientização ultrapassa a mera apreensão do fato,
colocando o homem num sistema de relações, dentro da totalidade em
que se deu. Assim, percebe-se que ela não acontece em seres abstratos e no
ar, mas com os homens na sua realidade, daí não ser de caráter individual,
mas social. Na formação, ela se dá na práxis concreta, na qual “ação e
reflexão, solidárias se iluminam constante e mutuamente” (FREIRE, 2002,
p. 80).

Desse modo, a formação não se baseia na transferência de conhecimentos
dos formadores para os professores. A tarefa do formador seria a de
problematizar, com os professores, os conteúdos originários de uma aula,
de um exercício elaborado por eles, refletindo sobre esse fazer, e para que
juntos possam compreender o que está por trás dessa prática. Isso porque,
“a educação problematizadora se faz, assim, no esforço permanente através
do qual os homens vão percebendo, criticamente, como estão sendo no
mundo com que e em que se acham” (FREIRE, 2002, p. 72).

O aqui e o agora da prática dos professores são, pois, os pontos de
partida para a tomada de consciência da situação em que vivem, em que se
encontram imersos.

CONSTRUÇÃO DA PESQUISA

Na busca das respostas ao problema apresentado, foi desenvolvida uma
pesquisa qualitativa do tipo pesquisa-ação. Essa pesquisa levou em
consideração as idéias e conhecimentos das professoras partindo das suas

4 Codificação - uma situação existencial, uma situação vivida pelos homens que enquanto a vivem não a ad-miram,
apenas se dão conta da situação.
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experiências e das informações coletadas através da mobilização coletiva
em torno do estudo dos temas: leitura nas aulas de matemática e o sistema
de numeração.

A pesquisa foi realizada na Escola Educar para Vida em Salvador que
atende as crianças e jovens da comunidade que freqüentam a rede de ensino.
O grupo foi composto pela investigadora, quatro professoras da escola, a
coordenadora e a diretora.

Na primeira fase da pesquisa realizamos entrevistas iniciais, buscando
conhecer cada educadora, percebendo-a como profissional, suas relações
com o conhecimento matemático e suas dificuldades/anseios em trabalhar
com situações-problema.

De posse dessas informações, organizamos e agendamos os encontros
grupais de 2004.2 no qual priorizamos: leitura nas aulas de matemática,
análise de situações-problema, trabalho de leitura com diferentes tipos de
problemas, resolução de problemas através das estratégias pessoais, processo
de ensino e aprendizagem na concepção de construção de conhecimento e
funcionalidade do planejamento na prática pedagógica.

CONSTRUINDO A FORMAÇÃO CONTINUADA

Nosso grupo buscava encontrar soluções para as dificuldades dos alunos
em ler e interpretar situações-problema nas aulas de matemática. Ao nos
debruçarmos sobre o estudo dessas questões, descobrimos outros problemas
que precisávamos solucionar como, por exemplo, ligado ao projeto político
pedagógico, a concepção de ensino, aprendizagem e ao planejamento.

Nesse sentido, nas reuniões, as discussões com o grupo favoreciam que
emitissem suas opiniões relatassem suas aulas e a partir daí, refletimos
sobre as dificuldades de aprendizagem das crianças. Assim, nos deparamos
com um problema que não é responsabilidade somente das professoras,
mas envolve o contexto da escola, seu projeto pedagógico, que explicita os
princípios didáticos partilhados, na comunidade escolar. Durante a reunião
de 5 de novembro de 2004, quando estávamos discutindo sobre a
dificuldade dos alunos da 3a série em compreenderem a multiplicação,
lançamos uma pergunta ao grupo sobre a proposta da escola:

V - Mas é isso que eu quero entender. Se você tem um programa e aulas.
Se é reforço?

Memória.pmd 24/3/2008, 10:52169



170    ME M Ó R I A E  F O R M A Ç Ã O D E  P R O F E S S O R E S

3a - Mas aí...

V - Não deveria abarcar a dificuldade?

3a - A gente não tá fazendo esse tipo de reforço. A gente tá fazendo
assim. Antes a gente pegava o programa da outra escola e trabalhava
em cima daquele programa. O programa da 3a série, o programa da 4a

etc. E trabalhamos com ele.

Ao questioná-las sobre a meta da escola, percebemos que elas estão
seguindo um programa da escola regular, desconsiderando o fato de ser
uma escola de reforço e que deveria dar ênfase no processo de aprendizagem
dos alunos, buscando atender às dificuldades encontradas na sala. No
entanto, elas esperavam que o processo de aprendizagem dos alunos se
adaptasse ao ensino, não havendo um equilíbrio entre os conteúdos
desenvolvidos e o processo de aprendizagem do aluno. Desconsiderando o
caminho de aprendizagem que o aluno estava percorrendo e em função
disso, não propunham atividades que permitissem a ele avançar do patamar
de conhecimentos que já conquistou para outro mais evoluído.

Com a pergunta “aqui não é uma escola de reforço?”, buscávamos
refletir com o grupo sobre o processo de ensino e aprendizagem, as condições
espaço-temporais que a escola está inserida, a influência dela nas
dificuldades de aprendizagem das crianças. Enfim, os problemas
enfrentados pelo professor não se limitam à sala de aula. Exige olhar a
realidade de uma forma crítica, buscando perceber os elementos que
mantêm sua prática tal como é, como também, anunciar outros caminhos
a partir dessa tomada de consciência. Para Freire (1980), é assim que o
homem integra-se ao seu contexto, reflete sobre ele e se compromete, constrói
a si mesmo e chega a ser sujeito. Esse encontro acontece através do diálogo,
no qual a reflexão e ação são inseparáveis, convidando os homens a se
comprometerem com a realidade. Ou ainda nas suas palavras, “a realidade
não pode ser modificada, senão quando o homem descobre que é
modificável e que ele pode fazê-lo” (FREIRE, 1980, p. 40).

Como esse problema não era de responsabilidade somente das
professoras, convocamos a coordenadora e a diretora para discutirmos
sobre o fato das professoras estarem seguindo os conteúdos propostos no
currículo de cada série sem observar a aprendizagem dos alunos. Isso ocorreu
por considerarmos que o processo de formação abrange todos da escola,

Memória.pmd 24/3/2008, 10:52170



    ME M Ó R I A E F O R M A Ç Ã O D E P R O F E S S O R E S    171

não adianta uma professora mudar suas concepções e práticas se a direção
e a coordenação não acompanharem o processo de formação. Nesse sentido
concordamos com as idéias de Nóvoa (1995) e Rui Canário, para os quais
a formação consiste em mudar as escolas e os professores ao mesmo tempo.
Para Canário, a escola pode ser comparada a um quebra-cabeça, se
mudarmos uma peça só, ela poderá não se encaixar novamente. Rui Canário,
em 2000, prestou assessoria as Faculdades Jorge Amado, cujo material foi
gravado e transcrito para uso interno da Instituição.

Nesse encontro, evidenciou-se que a coordenadora percebia que a proposta
que desenvolvida não contribuía para a construção de conhecimentos pelos
alunos. Ela indicava dois pontos para a melhoria dessa situação: a formação
do professor e a construção de projetos.

Embora reconheçamos que a formação seja um dos fatores para o sucesso
da aprendizagem dos alunos, não é único. O contexto educacional, o projeto
educativo explícito e compartilhado pelos membros da escola, quadro
estável de professores, planejamento coletivo do trabalho e avaliação
contínua são fatores que contribuem para uma educação de qualidade.

A proposta da coordenadora era de que os professores elaborassem os
projetos de aprendizagem. No entanto, a construção desse recurso didático
e sua utilização não garantem que o professor saia do lugar comum, pois
não podemos classificar uma prática de construtivista ou tradicional somente
pela utilização de um material, mas pela forma “como” é proposto e se ele
reúne certas condições, a exemplo dos alunos que têm problemas a resolver
e decisões a tomar em função do que se propõem produzir ou no caso
onde a tarefa garante a circulação das informações, os alunos põem em
jogo o que sabem e pensam sobre o conteúdo (WEISZ, 2000). Ou seja, os
projetos de aprendizagem podem proporcionar ou não a contemplação
desses itens, mas dependerá do saber fazer do professor, e de como realizá-
lo na sala de aula, pois esse saber não é aplicação de conhecimentos
“teóricos” sobre como se trabalha com projetos, mas se desenvolve na
prática cotidiana.

Além de refletirmos sobre os aspectos macros ligados ao problema que
buscávamos resolver, tivemos encontros que focavam no objeto. Assim, em
um dos encontros, as professoras começaram a refletir sobre as intervenções
e orientações realizadas para ajudar o aluno a compreender as situações-
problema. Veja a discussão:
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1a - Eu falo assim vamos supor: haviam 4 pássaros num galho. Saíram
dois. Quantos ficaram? Eles mesmo perguntam: Pró é de mais ou de
menos?

Voaram......( dando ênfase) Quantos ficaram?

3a - Voaram... ( risos porque ela deu ênfase). Tem a dica.

1a - Aí eu sei.... e fez o problema. Ana tinha 8 balas. Chuparam 3 (fazendo
o gesto com a mão). Mãe como eu sei? A mãe repete: Ana tinha 8 balas.
Chuparam (repete o gesto) quanto ficaram? Eles perguntam e a gente
fica assim... né? Mostrando a eles, não querendo dizer.

Outro relato:

2a - Eu boto assim, oh Vânia. Eu deixo eles fazerem. Se eles têm
dificuldade. Mexe com um, pergunta pro outro. Eu não sei fazer, eu
não sei fazer. Vamos ler o problema, vamos ver a situação e vamos colocar
no quadro. Fulano tinha tanto. Quebrou 4. Aí eles dizem...bote tanto.
Bote o número. Aí, ganhou não sei quanto. Eu pergunto: como faço
agora? Esse número bote embaixo desse. Pronto, pode resolver?(pergunta
da prof.) a conta? Prof - Vamos resolver agora? Cç - Falta o sinal. Prof
- Qual é o sinal? Cç - Aí, eles dizem. É de mais, é de menos.É o tracinho.
Prof - Eu vou lá e coloco. Na hora de resolver, aí que o bicho pega.
Como é que eu faço? 6x4 o que eu boto aqui?

V - Aí, nós estamos no cálculo. E pra fazer resolver essa pergunta: se a
gente ta com a intenção de ler pra aprender a ler. Essas estratégias que a
gente tá usando não está ensinando o menino a ler. A gente tá dando e
os meninos vão continuar com a deficiência em matemática (5/11/04).

A professora 3a série mostrou-se inquieta porque percebeu que induzia
os alunos na resolução dos problemas, mas não sabiam o que fazer.
Retomamos a questão para o grupo, e a 1a série ao relatar a forma como
trabalhava com os alunos se deu conta que não os deixa ler as situações.

No relato da 2a série, notamos que a sua maior preocupação era que o
aluno identificasse a operação, o tipo de sinal a ser utilizado e não em
proporcionar que de fato entendessem o que estavam fazendo.

Nesse encontro, elas começaram a perceber que induziam a resposta do
problema, mesmo não tendo consciência de tal ação. As professoras ficaram
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angustiadas por “descobrirem” que as intervenções da forma que vinham
ocorrendo não estavam favorecendo a leitura do problema pela criança.
Buscamos aprofundar sobre essa questão, lendo um dos textos de Smole e
Diniz (2001), no qual pudemos discutir as sugestões das autoras sobre
como se desenvolve uma aula de leitura com as crianças. Elas sugerem que
os alunos contem o problema com suas palavras, verifiquem se havia alguma
palavra desconhecida, buscando a pergunta e do que se trata o problema.
Enfim, questionando e discutindo a situação com a turma para que a
compreendessem e não induzindo uma resposta. Logo, cabe ao professor
questionar as autoras do texto, “será que isso é viável?”, “será que eu estou
de acordo com as autoras?” Essa é a postura de um educador, ler as palavras
do texto, analisando o contexto, verificando se essa forma de trabalhar o
problema vai tornar o aluno autônomo, ou se ele continuará esperando
que indiquem como resolverá a situação. Exercemos nosso direito, quando
questionamos os autores estudados, buscando entender o motivo de suas
colocações, de sua concepção de educação, enfim, buscando adentrar
criticamente no tema.

Em outro encontro, fomos aprofundando sobre o tema nos debruçando
sobre as análises das estratégias pessoais que é a oportunidade que o professor
dá a criança de demonstrar como pensou e entendeu a situação para resolvê-
la. Diante de um problema, ela pode resolver utilizando o desenho de pauzinhos,
objetos ou os números e algoritmos. Cabendo ao professor analisar essas diversas
formas e intervir para que as crianças avancem nas suas estratégias.

Uma das análises que fizemos foi de uma estratégia inventada por quatro
crianças para resolver a operação 51x34, partindo de uma situação-
problema. As crianças multiplicaram 51x10, obtendo 510, realizaram essa
operação três vezes. Depois, multiplicaram 51 x 4, obtendo 204 e finalmente
somaram todos os produtos chegando ao valor 1734.

Destaco esse trecho da transcrição, porque a análise feita pelas
professoras demonstra que não é tão simples e nem fácil olhar sob a
perspectiva do outro, percebendo como ele vem pensando para construir
seus conhecimentos. Muitas vezes, estamos tão automatizados com uma
única forma de resolver as situações, que quando nos deparamos com o
diferente, ele nos causa estranheza. Entretanto, se houver uma
disponibilidade em aprender com alunos, poderemos aguçar nosso olhar e
acompanhar o raciocínio utilizado por eles. Veja a discussão:
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3a - ...Ele fez 10 vezes 51 e depois ele colocou 510, 510, 510.

V - Por que? O que ele pensou?

3a - Ele pensou que era trinta vezes que era a dezena, né?

V - Certo.

3a - Aí faltaria 4 vezes, que ele multiplicaria esse (51) que ele somou de
novo. E ele encontrou essa soma. Ele somou e deu o total daqui, né?
Foi muito mais complicado pra resolver do que eles fizessem isso daqui?

V - Não.

3a - Você acha que não?

Assim, a professora olhou com a lógica de um adulto que já domina as
operações, por isso não compreendia os conhecimentos demonstrados pelo
aluno. Na perspectiva da criança, resolver pela estratégia é muito natural,
pois traduz o caminho que pensou para encontrar a resposta viável para o
problema. Através da análise desses registros, concluímos que o aluno
decompôs o trinta e quatro, utilizou a propriedade distributiva,
demonstrando que domina conhecimentos matemáticos que são a base
para o cálculo escrito.

Assim, nos encontros buscávamos compreender as respostas das crianças,
mesmo que a princípio essa análise causasse estranheza pela maneira
incomum apresentada, afinal não aprendemos dessa forma e ela difere da
maneira convencional e tradicionalmente exigida pela escola.

Discutimos a importância do professor não deixar a criança sempre
com as mesmas estratégias pessoais. Cabe a ele desafiar os alunos a buscar
estratégias mais elaboradas, socializando-as no quadro, discutindo com
eles, como cada um pensou, e solicitar maneiras diferentes de resolver a
questão. Para isso, é necessário que o docente planeje suas ações para que
os alunos alcancem os objetivos educacionais e a escola cumpra a sua
função social. Para isso, nós educadores, precisamos ter clareza do ato
político que exercemos, nas palavras de Freire (1999, p. 23),

ter clareza em torno de a favor de quem e do quê, portanto contra quem e
contra o quê, fazemos a educação e de a favor de quem e do quê, portanto
contra quem e contra o quê, portanto contra quem e contra o quê, desenvolvemos
a atividade política.
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O educador não é neutro, isso não significa ser espontaneísta ou
manipulador no processo de construção do conhecimento, mas que assuma
uma opção e seja coerente com ela na prática.

Selecionei alguns momentos dos encontros para esse artigo, na dissertação
o leitor poderá acompanhar o percurso do grupo.

Durante a pesquisa, as professoras foram tomando consciência do papel
delas como educadoras capazes de intervir e recriar o processo de ensino.
No início, apesar da insatisfação da professoras com os resultados
apresentados pelos alunos, apontava-os como os únicos responsáveis.
Atualmente, elas descobriram que as intervenções e propostas de trabalho
são fundamentais para que as crianças possam avançar do patamar em
que se encontram para um nível mais avançado.

Isso ficou evidenciado na entrevista final, através dos depoimentos das
professoras que demonstraram uma tomada de consciência dos pontos
que precisam ser investidos e modificados. Cabe destacar que não podemos
avaliar até que ponto esses conhecimentos se efetivaram na prática, uma
vez que não observamos o trabalho de todas as professoras, somente da 3a

série. Essas modificações, não ocorrerão repentinamente, requerem esforço,
reforço, suporte e atenção com todas da equipe.

Esse incentivo, as professoras poderão solicitar da equipe administrativa
da escola, uma vez que demonstraram essa abertura participando dos
encontros, possibilitando a reflexão sobre a gestão da escola, suas metas e
propostas. Chegamos a conclusão de que se o projeto pedagógico não
estiver bem definido, cada um poderá agir conforme suas concepções,
interferindo no trabalho de todos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao analisar os dados da formação desenvolvida durante este estudo,
pudemos observar de perto a multiplicidade de fatores que envolvem a
formação, desenvolvimento e atuação dos professores. Percebemos que a
reflexão sobre a ação pedagógica permitiu às professoras a mútua
articulação entre teoria e prática, originando uma atuação voltada para a
construção de conhecimento. Os saberes teóricos mesclaram-se com os
saberes da prática, sendo re-significados e reinterpretados de acordo com
sua realidade.
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Um dos fatores que contribuiu para essa re-significação foi o fato de
partimos da necessidade apontada pelo grupo, emergindo daí, o conteúdo
da formação. Assim, o conteúdo não era transmitido para elas, mas um
objeto construído pela equipe.

No decorrer da pesquisa, evidenciou-se que a reflexão sobre a ação não
é algo simples e nem rápido de ser construído, requer que o educador
tenha espaço, tempo e parcerias com as quais possa compartilhar suas
angústias, propostas e atividades. De acordo com os dados analisados,
consideramos que houve um espaço respeitoso no qual as professoras se
sentiram seguras para socializarem a sua prática, tendo disponibilidade e
abertura para se debruçarem sobre a própria prática tendo-a como objeto
de reflexão. “Com a certeza de que sabiam algo e de que ignoravam algo e
que se juntavam com a certeza de que poderia saber melhor o que já sabiam
e conhecer o que ainda não sabiam” (FREIRE, 1996 p. 153).

Este estudo nos deu indicadores de que a realização de projetos, envolvendo
professoras e pesquisadores, pode contribuir para o desenvolvimento
profissional das professoras que deles participam. Contribuindo também,
para a ampliação do conhecimento da pesquisadora, uma vez que a cada
encontro tínhamos que construir uma proposta para que atendesse as
dificuldades apresentadas pelos alunos. Estávamos constantemente avaliando
as estratégias formativas que seriam mais efetivas para as professoras com as
quais estávamos trabalhando, respeitando seu momento e sua trajetória
profissional de cada qual.

Percebemos, também, que as professoras estão “sedentas” por
encontrarem caminhos para os desafios enfrentados na sala de aula, sendo
muito receptivas e comprometidas quando encontram um grupo de
formação voltado para escutá-las, apoiá-las, acolhê-las em suas inquietações.

Por outro lado, é essencial que tenham melhores condições de trabalho
que possibilite a reflexão e a pesquisa. A escola se constitua em um espaço
democrático de análise permanente de suas práticas com seus pares e com
o grupo, como também, requer uma política que transforme as jornadas
em integrais elevando o salário a patamares dignos de um profissional da
educação.
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