2

A EXPERIÊNCIA DA FORMAÇÃO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: um olhar a partir da reflexão da professora alfabetizadora.  Este texto tem como base dissertação de mestrado apresentada e aprovada em julho de 2001, sob a orientação da Profª Drª Rute Vivian Baquero, do Programa de Pós-Graduação em Educação da UNISINOS.

GT 8 – Formação de Professores
Sônia Regina de Souza Fernandes (UNIPLAC)

A observação e a reflexão do cotidiano têm revelado dilemas tanto da prática formadora, quanto da relação dessa formação com a prática pedagógica das alunas-professoras A opção pelo tratamento “professora”, deu-se por saber que a pessoa que trabalha com as crianças em classes de alfabetização, na sua maioria são mulheres, bem como para não sobrecarregar o texto usando a referência o/a, o que não significa não estar respeitando as questões de gênero.. As observações, vivenciadas durante a formação, revelam que, embora este processo busque sustentar uma prática pedagógica capaz de compreender, refletir e analisar a realidade escolar, oferecendo instrumental para a mudança, as alunas-professoras expressavam dificuldades em estabelecer relações entre as teorias aprendidas e a prática pedagógica. Manifestando também que a formação acadêmica na as vê, com raras exceções, como sujeitos que já possuem saberes e experiências. 
O interesse em investigar essa temática não é recente. Está intimamente relacionado com a minha trajetória, enquanto professora alfabetizadora de crianças de classes populares, com a experiência vivida nas relações com professoras alfabetizadoras na condição de diretora de escola pública estadual, e hoje, na formação de professoras alfabetizadoras para Séries Iniciais e Educação Infantil na universidade.
Assim o objeto de estudo, deste trabalho, são os saberes docentes construídos em práticas pedagógicas de alfabetização de crianças e sua relação com a formação docente.
Estará privilegiada, portanto, a investigação da articulação (ou não) entre os saberes construídos no cotidiano das práticas pedagógicas de professoras alfabetizadoras de crianças com a formação docente, focalizando a análise a partir das seguintes questões de pesquisa: a) que reflexões as alunas professoras alfabetizadoras realizam a respeito de suas práticas pedagógicas? b) que tipos de saberes as alunas professoras lançam mão na sua ação pedagógica alfabetizadora? c) como os saberes docentes construídos pelas alunas professoras na sua prática alfabetizadora se articulam (ou não) com a formação docente?
Para tanto, busco analisar as práticas de alfabetização de crianças desenvolvidas por professoras em formação no Curso de Pedagogia Séries Iniciais e Educação Infantil Curso de Pedagogia – Habilitação Séries Iniciais e Educação Infantil da Universidade do Planalto Catarinense, situado em Lages, Santa Catarina., problematizando os saberes docentes construídos pelas alunas-professoras, também refletindo sobre como a formação acadêmica dialoga com esses saberes.
É neste sentido que tomo como atores produtores de seus próprios saberes, as professoras alfabetizadoras de crianças - como sujeitos desta investigação. Sem perder de vista que tais atores são, muitas vezes, vítimas daqueles que pretendem fazer reformas educacionais dentro de gabinetes [...], para impor e controlar o processo educativo como forma de atribuir, segundo SCHÖN, (1992, p.79) “[...] um processo tendente a instituir um controle regulador das escolas, procurando legislar sobre o que deve ser ensinado, quando e por quem, contemplando ainda os modos de testar o que foi aprendido e se os professores são competentes para o ensinar”, tornando-os assim agentes de transmissão da cultura e dos saberes já elaborados e cientificamente dados. 
Desta forma percebo, tanto a partir da experiência na formação, como na literatura da área, o quanto se torna necessário o debate sobre a relação entre a formação acadêmica e a prática pedagógica que se realiza no cotidiano das classes de alfabetização. Fato que mostra a necessidade de se buscar uma outra postura na relação teoria e prática e, ao mesmo tempo, a aproximação do currículo escolar com o tratamento dado a estes conhecimentos na universidade.
Com vistas a atingir os objetivos propostos, realizei uma investigação de natureza qualitativa ancorada nos pressupostos e características da pesquisa-ação e na abordagem do professor reflexivo, configurando o que denominei de pesquisa-ação de natureza reflexiva, onde os efeitos do processo de investigação são analisados através de um processo de reflexão na ação. A pesquisa foi desenvolvida a partir do 2º semestre de 1998, na disciplina de Metodologia e Fundamentos da Alfabetização, e no processo de estágio, nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental no 1º e 2º semestres de 1999. Como instrumento de pesquisa foi utilizado diário de campo e documentos produzidos, individual e coletivamente pelo grupo de alunas-professoras, tais como textos, artigos e relatório de conclusão de estágio.
Ao longo da investigação, além dos instrumentos citados, fiz uso também da observação participante/direta que, articulada ao processo pedagógico como investigativo, possibilitou o vínculo estreito entre os sujeitos da pesquisa.
As alunas-professoras apresentavam as seguintes características (observei idade e a tempo de experiência docente): quatro alunas-professoras estavam na faixa etária de 20 a 30 anos e uma tinha mais de 40 anos. Três tinham mais de 5 (cinco) anos de experiência no magistério, e apenas uma 2 (dois) anos de experiência. Fazia parte do grupo uma aluna-professora com 18 (dezoito) anos de magistério.
A revisão de literatura, neste estudo, teve como base a análise e reflexão da produção científica publicada nos anais da Anped, no período de 1987 a 2001, relacionadas aos temas: práticas de alfabetização de crianças , práticas de formação de alfabetizadores de crianças e saberes da docência, bem como o exame de outras fontes As fontes foram: Revista Teoria e Educação, Educação e Sociedade, Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos e Cadernos de pesquisa.   que subsidiaram a visualização e compreensão do percurso das pesquisas sobre o objeto investigado.   
Para problematizar a articulação (ou não) entre os saberes construídos no cotidiano das práticas pedagógicas de professoras alfabetizadoras de crianças com a formação docente, busquei responder as questões de pesquisa que já foram apontadas anteriormente:
Estas questões conduzem-me a referenciar FREIRE (1996, p.34-35) quando indica que, “ensinar exige respeito aos saberes dos educandos”.  Por isso mesmo pensar certo para o autor, coloca ao professor ou, mais amplamente, a escola, o dever de não só respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo os das classes populares, chegam a ela – saberes socialmente construídos na prática comunitária. Exige ainda, saber escutar, pois, “não é falando aos outros de cima para baixo, sobretudo como se fossemos os portadores da verdade a ser transmitida aos demais, que aprendemos a escutar, mas é escutando que aprendemos a falar com eles. (FREIRE, 1996, p, 127)”.
Com vistas à concretização de uma experiência que “desse voz” aos sujeitos e permitisse, ao mesmo tempo, a “aprendizagem da escuta” por parte do formador procurei priorizar uma ação pedagógica centrada na discussão da articulação teórico-prático que possibilitasse, ao mesmo tempo, às alunas-professoras, um processo de reflexão na ação e sobre a própria ação vinculada ao processo de formação. Toda a ação tinha por base a disciplina Fundamentos e Metodologia da Alfabetização e no processo de orientação de uma equipe de estágio do Curso de Pedagogia Séries Iniciais e Educação Infantil
Considero de fundamental importância, neste momento, trazer o que GÓMEZ (1995, p. 103) indica como relevante ao processo de reflexão, para que o professor não caia no mero ato de refletir por refletir. Para o autor,
A reflexão implica a imersão consciente do homem no mundo da sua experiência, um mundo carregado de conotações, valores, intercâmbios simbólicos, correspondências afectivas, interesses sociais e cenário políticos. O conhecimento acadêmico, teórico, científico ou técnico, só pode ser considerado instrumento dos processos de reflexão se for integrado significativamente, não em parcelas isoladas da semântica, mas em esquemas de pensamento mais genéricos activados pelo indivíduo quando interpreta a realidade concreta em que vive e quando organiza a sua própria experiência. A reflexão não é um conhecimento “puro”, mas sim um conhecimento contaminado pelas contigências que rodeiam e impregnam a própria experiência vital.
Segundo SCHÖN (1983), não se pode perder de vista que tratar o conceito de reflexão no campo da formação de professores requer necessariamente classificação do que se constitui em ingredientes do pensamento do prático reflexivo. São eles: conhecimento-na-ação, reflexão-na-ação e reflexão sobre a ação e sobre a reflexão-na-ação.
Acerca destas conceituações, GÓMEZ (1995, p.104-105) pontua que,
O conhecimento-na-acção é o componente inteligente que orienta toda a actividade humana e se manifesta no saber fazer. (...) a reflexão-na-acção é um processo sem o rigor, a sistematização e o distanciamento requeridos pela análise racional, mas com a riqueza da captação viva e imediata das múltiplas variáveis intervenientes e com a grandeza da improvisação e criação. (...) A reflexão sobre a acção e sobre a reflexão-na-acção pode considerar-se como a análise que o indivíduo realiza a posteriori sobre as características e processos da sua própria acção.
Sendo assim, a partir dessa orientação epistemológica, a experiência pode acontecer de modo e em condições específicas e diferenciadas.
Este processo torna viável à idéia de(re)significar o ato pedagógico para além das questões metodológicas e didáticas, abarcando questões de natureza ética, política, econômica, cultural, etc, que se fazem presentes tanto na ação de formar, como na ação alfabetizar crianças. Estas são as diferentes vozes com as quais o professor-pesquisador-relfexivo dialoga no cotidiano das práticas pedagógicas.
E ainda, evidencia a relevância dos processos de formação de professores terem claro a distinção entre: “os professores como técnico-especialista que aplica com rigor as regras que derivam do conhecimento científico e o professor como prático autônomo, como artista que reflecte, toma decisões e que cria durante a sua própria acção”. (GÓMEZ, 1995, p. 96). No meu entender esta formação deve superar a dimensão do técnico aplicador e buscar a formação de um profissional reflexivo, aquele que, reflete na ação, cria uma nova realidade, experimenta, corrige e inventa... .
Neste sentido, as manifestações das alunas-professsoras aguçaram minha curiosidade sobre que tipo de reflexões faziam de suas práticas alfabetizadoras, bem como de qual ou quais saberes lançavam mão nesta ação. E ainda, buscar saber se os diferentes saberes eram ou não possíveis serem articulados com a formação docente, o que levou as seguintes questões.
Que reflexões as alunas professoras alfabetizadoras realizam a respeito de suas práticas pedagógicas?
As reflexões realizadas pelas alunas professoras em relação às suas práticas pedagógicas mostraram diferentes visões sobre o processo de alfabetização. Segundo ARAÚJO (1993) as visões estão relacionadas ao compromisso e ao envolvimento da professora com o seu trabalho, todos aliados à visão diagnóstica que têm do processo ensino – aprendizagem. 
A aluna-professora (1) assim registra sua reflexão sobre sua prática pedagógica:
Minha prática pedagógica acontecia totalmente dissociada das teorias.O mais importante, neste momento, era um plano de aula bem ‘elaborado’, bonito e bem enfeitado para a supervisora corrigir e, às vezes, fazer anotações incentivadoras, críticas ditas construtivas e raramente elogiosas, planos estes quase sempre copiados de livros didáticos com muito tempo de uso o que comprovava a sua eficácia.
A aluna-professora, ao referir-se a uma prática totalmente dissociada das teorias, demonstra que, embora tivesse um plano de aula bem elaborado, sua prática acontecia divorciada da teoria. Deixa claro que o importante, naquele contexto, era o tempo de uso do material/livro didático, tido como sinônimo de prova da eficácia, em outras palavras, de ativismo pedagógico.
Um outro aspecto, de reflexão, é a referência ao plano que deveria ser bonito e bem enfeitado, para a supervisora dar o seu aval. Aqui se acha presente uma função fortemente assumida por um dos especialistas em educação: a função de controlador da ação pedagógica, portanto fica evidente numa perspectiva estereotipada e aparente desta ação.
Creio ser possível afirmar ainda que tanto a prática pedagógica da professora alfabetizadora e quanto da supervisora não envolvia processos de reflexão, ao contrário, assentava-se num ativismo pedagógico, privilegiando a forma em detrimento do conteúdo.
Posso perceber, nesse registro, uma prática pedagógica centrada no professor tendo como instrumento norteador o livro didático. Verifiquei também a evidência de uma preocupação excessiva com a eficácia do método no qual a professora sustentava sua crença. 
Outro aspecto importante de análise, apontado pelas alunas-professoras, é a falta de relação entre o conhecimento aprendido e a realidade da prática pedagógica. Facilmente verificado na fala da aluna-professora, sobre sua formação em nível médio:
Houve um distanciamento da realidade escolar brasileira colocando uma fantasia não existente, enfatizando alguns conteúdos os quais não irão ocupar nunca. [...] Não esquecendo aqueles planos de aula do tempo da minha mãe, colocando estratégias imensas que deveriam conter tudo que você faria na aula. Deveria adivinhar o que o aluno pensava para colocar nos benditos planos. O estágio foi muito fantasioso, não conseguia ver realmente o que a sala de aula era, o papel que o educador deveria ter em atividade escolar. (5)
Penso que esta reflexão expõe uma das questões centrais do debate acerca do papel do estágio na formação de professores, demonstrando o caráter irreal da prática pedagógica desvinculada da função social da escola.
Acha-se presente, nesta fala, uma visão de prática como aplicação da teoria, pois o professor é tido como um prático não reflexivo e a ação docente como uma ação mecânica. Esta visão/concepção de prática “fantasiosa”, revelada pela aluna-professora, deveria ser superada nos processos de formação docente, pois para NÓVOA (1995, p. 27). “A lógica da racionalidade técnica opõe-se sempre ao desenvolvimento de uma práxis reflexiva”
É importante destacar também o modo como os alunos eram tratados como verdadeiros “espíritos virgens”, para utilizar a expressão (TARDIF 2000), sem levar em conta as representações que as alunas possuíam acerca da realidade escolar. Evidencia-se ainda uma preocupação exagerada com a forma em detrimento ao conhecimento. 
Assim pude perceber a partir da fala dessa aluna-professora (5), a limitação no seu processo de sua formação. 
Achávamos muito errado essa forma (...), pois o que para nós era deixar os alunos participarem das aulas e trocarem idéias para a maioria dos professores era bagunça (não ter domínio de classe).
Verifiquei, no entanto, uma mudança significativa desta relação por parte das alunas-professoras durante processo de estágio no Curso de Pedagogia, e evidenciada, por exemplo, no depoimento:
[...] Então o papel do professor é de mediar o conhecimento e nunca esquecendo que o ser humano é social e histórico e não uma folha em branco”.(5)
Aparece aqui uma dimensão muito significativa do trabalho docente, uma vez que desloca o foco de pensar o aluno como alguém que nada sabe, que chega à escola para apenas aprender o que o professor irá ensinar, assumindo assim o papel de espectador do processo pedagógico, para uma nova forma de olhar ou de compreender o aluno como um ser social e histórico. O aluno traz, portanto, segundo TARDIF (2000), marcas, particularidades e saberes. Bem como a idéia de que o professor é um mediador do conhecimento que, além dos seus saberes, deve ouvir, escutar e dialogar com os dos alunos.
Outro aspecto interessante que as falas de modo geral demonstram, é a reflexão sobre a dicotomia teoria e prática. A aluna percebe o distanciamento entre o que acreditava a forma “correta” de ensinar e os ensinamentos transmitidos pelos professores formadores. Reforça assim uma das críticas colocadas por TARDIF (2000), de que os cursos formadores de professores fazem com que os alunos passem os anos de sua formação assistindo às aulas, para a partir delas aplicarem os ensinamentos nos locais de estágio.
Conforme a aluna-professora (2)
Nosso estágio compreendia 3 etapas: observação, participação e regência. Durante a observação e participação, as professoras nos mandavam fazer cartazes, corrigir provas fazer matriz, enfim fazíamos estes tipos de trabalhos em muita proximidade com os alunos e até mesmo com os professores. Somente na regência é que tivemos um contato maior com os alunos, porém éramos tradicionais e por mais que tentássemos dar uma aula atrativa, diferente, acabávamos caindo na mesmice, na decoreba, onde o aluno era um mero receptor e não alguém que interagia e transformava o que lhes era dito.  
Vejo este depoimento, como um exemplo clássico de modelo de estágio pautado na visão positivista de prática pedagógica, “modelo aplicacionista” como destaca TARDIF e outros autores. Pois ele acontece de uma forma descontextualizada, sem considerar, como destaca a aluna-professora, os sujeitos envolvidos no processo. Reforçando nesta formação não só a idéia de alunos “abstratos”, mas também uma réplica do processo formativo no processo de formação dos alunos.
Além disso, as alunas-professoras conseguiram vislumbrar outras concepções, ainda que isoladas, acerca da alfabetização e de sua função social.
A partir dos registros, nos relatórios das alunas-professoras, pude perceber as diferentes concepções que permearam a sua prática alfabetizadora.
Assim se expressa a aluna-professora (3) 
Ao se falar em alfabetização, o que deve nos vir a mente são os três eixos norteadores da mesma: a oralidade, a escrita e a leitura. Uma está ligada a outra incondicionalmente. Alfabetizar é levar a criança a ter prazer, gostar de falar, escrever e ler. Então alfabetizar, não é simplesmente decodificar códigos, símbolos, mas sim decodificar e interpretar o significado, fazer uma análise crítica de algo. (3)
A aluna-professora tem clareza de que alfabetizar vai além do simplesmente decodificar. Isto significa dizer, que decodificar é um processo necessário, porém o professor não pode limitar-se a ele. Portanto a aluna-professora revela uma compreensão de que interpretar, analisar e criticar também faz parte do processo de alfabetização.  
Ainda nesta direção, acha-se presente na reflexão a seguir, a idéia de que a criança, por não estar na escola, não é um sujeito sem conhecimentos acerca da escrita, segundo a aluna-professora (5),
A criança tem um contato muito grande com os meios de comunicação. Vive em busca e algo novo e quando chegam na escola se deparam com práticas pedagógicas arcaicas, querendo apenas alfabetizar para ler e escrever, esquecendo o lado da interpretação pelas entrelinhas, conhecendo o que há por detrás daquelas palavras.(...) a criança precisa criar, dentro e fora da sala de aula, procurando realizar um trabalho escolar de forma tranqüila e harmoniosa. Outro aspecto que temos que entender é que o processo de aquisição da linguagem é gradativo e progressivo, sem aquela preocupação que o aluno tem que dominar tudo no final da 1ª série. Trabalhar com a linguagem deve superar o domínio mecânico do gráfico, deve ter uma concepção coerente com um processo de alfabetização mais amplo, voltado para o que a criança convive diariamente (jornais, revistas etc), esquecendo um pouco da cartilha.(5)
Tal percepção revela uma dimensão mais atual compartilhada por alguns autores sobre alfabetização, entre eles SOARES (1999), SMOLKA (1996), FRAGO (1993).
SOARES (1999) destaca que junto a todo procedimento metodológico que envolve a prática alfabetizadora como a leitura; a produção de textos e a linguagem oral e escrita é necessário refletir sobre a língua. Para a autora, ensinar português como uma proposta de letramento, implica:
[...] uma proposta de desenvolvimento de práticas sociais de interação discursiva, orais e escritas. Nesta perspectiva, atividades de reflexão sobre a língua voltam-se para a observação e análise da língua ‘em uso’, visando à construção de conhecimentos sobre o funcionamento da linguagem, o sistema lingüístico, as variedades da língua portuguesa, os diferentes registros, selecionados aqueles conhecimentos considerados relevantes para as práticas de produção de textos –falar e escrever, e de recepção de textos –ouvir e ler. (1999, p.25)
SMOLKA (1991, p.23), chama a atenção para questões que a prática pedagógica deve ter como elementos de e para a reflexão no processo alfabetizador. São elas: “Como vemos as crianças hoje?... O que conhecem sobre a escrita no contexto em que vivem? Como adquirem esses conhecimentos? Como interagem com este objeto cultural – a escrita – e como interpretam o ato de leitura? Qual a função do adulto nesse processo? Qual a função da escola?”
Para a autora, a escola não tem trabalhado a elaboração do conhecimento com as crianças. Ao contrário, a escola tem silenciado sua fala, através da repetição em coro de sílabas, palavras e frases desarticuladas e descontextualizadas.
Na mesma direção, FRAGO (1993, p.27) diz que “Alfabetizar não é só ler, escrever e falar sem uma prática cultural e comunicativa, uma política cultural determinada”. 
Pude perceber, ainda nos registros das alunas-professoras, alguns elementos contraditórios permeando as concepções do processo e da prática da alfabetização. Pois algumas apontaram como um aspecto essencial, nesta prática, a superação dos métodos tradicionais e mecânicos, de modo que os conhecimentos, trazidos pela criança para o espaço escolar, são valorizados. Afirmaram que é necessário alfabetizar para além do deciframento do código escrito, apontando, em alguns momentos, para uma concepção de alfabetização como processo mais amplo, envolvendo as entrelinhas, o letramento. Ou, como diria FREIRE (1990), ”ler o que não está escrito, ler o mundo”.
Percebi, no entanto, através do registro a seguir, uma concepção de alfabetização, para alguns superada, mas que traz à tona uma prática de alfabetização de crianças muito difundida e desenvolvida nas escolas -  a prática chamava-se, para a aluna-professora,            “ Cartaz de Experiência”. 
A aluna-professora (1) assim se manifesta em relação a essa técnica
A técnica chamava-se “Cartaz de Experiência” (...) a palavra chave a ser ensinada era laranja. Explorava-se ao máximo tudo o que se relacionasse a ela. Apresentava-se a laranja para os alunos, esta passava de mão em mão para que as crianças observassem tocassem, cheirassem etc. (...) Cortava-se a laranja, faziam salada de fruta, saboreavam e a professora ia dizendo que laranja gostosa! Chegava então a hora da construção da historinha (...) (1).
Verifico que acontecia, neste processo, um verdadeiro ritual dos sentidos, presente nos pressupostos da psicologia sensorial, uma vez que os professores acreditavam, naquele momento, que ao ver e sentir o objeto concreto a criança iria aprender melhor.
A aluna-professora ao identificar, durante as aulas Disciplina de Fundamentos e Metodologia da Alfabetização., que sua “tradicional” prática alfabetizadora tinha como pressuposto uma linguagem artificial e que o fato de levar o objeto para a sala de aula não garantia sentido à aprendizagem, portanto sem significado para as crianças, categorizou-a como tradicional e ainda centrada na eficácia do método.
Suas manifestações tanto na forma de intervenção oral, durante as aulas, como nos registros escritos revelavam seu pensamento sobre tal prática: “bestializava as crianças”, percebendo-a como mecânica, estereotipada e produtora da ignorância, nas palavras da aluna-professora(1).
Encontram-se presentes ainda nestes registros, as reflexões que as alunas-professoras fazem a respeito da função social da prática alfabetizadora. De um lado, apontam a existência de uma prática reprodutora da ignorância e de seleção social; de outro, a possibilidade de uma alfabetização voltada para a emancipação dos sujeitos, como instrumento de libertação da ignorância e da opressão.
É possível identificar ainda, em relação ao processo de alfabetização, a responsabilidade atribuída ao professor alfabetizador, conferindo-lhe o papel de sujeito responsável por este processo.
Com isso o professor tem um papel de mediador, pois ele é um adulto competente e que deve proporcionar atividades que o aluno construa seu conhecimento. (...) Cabe ao professor desafiar e promover situações de ensino-aprendizagem, envolvendo a criança ao mundo encantado da leitura e escrita e não esquecendo da conscientização sobre o que a escrita representa em nossa vida. (5)
O papel do educador é mediar a interação e interlocução, procurando assim, realizar atividades para que ocorram elaborações individuais. (3)

Como se observa, a concepção aqui levantada pelas alunas-professoras, sugere uma superação da prática reprodutivista, onde o professor assume o papel de apenas transmitir os conhecimentos historicamente acumulados, aquele que, segundo GIROUX (1997) executa, aplica e padroniza o conhecimento escolar, ou ainda em GÓMEZ (1998) onde o ensino se limita à transmissão da cultura, sob a forma de treinamento e também como fomento à idéia de desenvolvimento natural. 
Vislumbro, ao contrário desta concepção, a possibilidade do que GIROUX (1997), indica como desafio à formação docente, ou seja, de pensar a formação de um “intelectual transformador”, um profissional que seja capaz de repensar e reestruturar a ação docente e que, para GÓMEZ (1998), implica o ensino para a compreensão, onde o professor assume o papel de desenvolver o trabalho pautado no “modelo mediacional ecológico”, concebendo a sala de aula como um lugar de trocas sócio-culturais, de influência recíproca, de criação. 
Que tipos de saberes as alunas-professoras lançam mão na sua ação pedagógica alfabetizadora? 
Segundo TARDIFF et al. (1991) e TRERRIEN (1993), diferentes saberes são utilizados na prática pedagógica pelos professores que revelam um saber ou saberes multifacetados, plurais e heterogêneos. Esses saberes estão intimamente relacionados e, na análise aqui realizada, sua classificação se deu pela predominância dos elementos presentes nas discussões das alunas-professoras. 
Examinando os registros das alunas-professoras, identifiquei e categorizei um saber enunciado por elas, como saber curricular, que se encontra expresso nos programas curriculares, através dos conteúdos e métodos que os professores aprendem a aplicar no decorrer de suas carreiras. Segundo a aluna-professora (1)
Era o auge da metodologia da alfabetização. Alguém ou alguns haviam descoberto a receita mágica para ensinar a ler e a escrever.  A técnica chama-se cartaz de experiência e consistia em construir um texto (historinha) a partir da experiência vivenciada pelo aluno no momento.(...) E a professora fazia as perguntas idiotas. Qual o nome da fruta? A cor? O tamanho? A forma?(...) E a professora bestializava as crianças; induzindo-os a escrever o que ela queria e fingindo que o texto havia sido escrito por eles mesmos.  (1) (grifos meus)
Esse relato demonstra também a presença de um saber de experiência da professora, construído no exercício da sua função e aliado ao saber da formação profissional, o que lhe permitiu julgar a própria prática anterior. Segundo TERRIEN (1993), este saber de experiência, denominado ainda como saber social da prática docente, é construído na prática social e pedagógica do dia a dia do professor e constitui-se nas relações com os saberes da formação, os saberes curriculares e a própria problematização docente.
Essa mesma aluna-professora expressou ainda
Depois de um certo tempo como o ‘método’ aplicado era o mesmo (silabação + palavração = sentenciação) e os conteúdos também, a gente decorava o plano, pois isso dispensava o uso de livros. Algumas vezes copiava-os de cadernos dos anos anteriores.  (1)
Outro exemplo desse saber de experiência pode ser ilustrado na seguinte passagem:
[...] assim se a palavra a ser ensinada era laranja explorava-se ao máximo tudo o que se relacionava a ela. Apresentava-se a laranja para os alunos, esta era passada de mão em mão para que os mesmos a tocassem, observassem, cheirassem, etc. [...] cortava-se a laranja, fazia-se a salada de fruta e saboreavam, ao mesmo tempo que a professora ia dizendo. Que laranja gostosa! Chegava então a hora da construção da historinha. (1)
A partir do registro da professora, a figura da laranja era visualizada pelas crianças em um cartaz ou quadro, contendo a família silábica, a palavra e a sentenciação.
O saber, fortemente estruturado, revela uma concepção de alfabetização centrada no método e, ao mesmo tempo, um saber que foi incorporando-se à vivência da professora sob forma de habitus, nas palavras de TARDIF (1991). “Habitus” envolve o saber-fazer e o saber ser. 
Encontram-se expressos ainda nos depoimentos, a seguir, outros saberes que não se constituem num tipo de saber específico, mas se inter-relacionam, segundo THERRIEN (1993), como saberes curriculares, disciplinares e também profissionais.
A análise feita pela aluna-professora (3), ilustra este tipo de saber:
Ao se falar em alfabetização, o que deve nos vir a mente são os três eixos norteadores da mesma: a oralidade, a escrita e a leitura. Uma está ligada a outra incondicionalmente. Alfabetizar é levar a criança a ter prazer, gostar de falar, escrever e ler. Para tanto não se concebe mais a forma tradicional de aprender, por meio de cópia de palavras, frases e textos, desvinculados da realidade histórico-cultural e social da criança. Para alfabetizar é necessário compreender, que a alfabetização é um processo contínuo e que requer criatividade e criticidade por parte do educador.(3)
Embora o depoimento em questão expresse um saber disciplinar que lida com conceitos (conceito de alfabetização) de um determinado campo de conhecimento específico, neste caso, a linguagem, a aluna-professora avança desenvolvendo uma crítica sobre os métodos tradicionais de alfabetização, problematizando este saber de natureza disciplinar. 
A aluna-professora (5) demonstra deter um saber plural e inter-relacional acerca da concepção da prática alfabetizadora, assim referenciado:
As crianças têm um contato muito grande com os meios de comunicação. Vivem em busca de algo novo e quando chegam à escola se deparam com práticas pedagógicas arcaicas, querendo apenas alfabetizar para ler e escrever, esquecendo o lado da interpretação pela leitura nas entrelinhas.[...] outro aspecto que temos que entender é que o processo de aquisição da linguagem é gradativo, sem aquela preocupação de que o aluno tenha que dominar tudo ao final da 1ª série. [...] Trabalhar com a linguagem deve superar o domínio mecânico do gráfico, deve ter uma concepção coerente com um processo de alfabetização mais amplo voltado para aquilo que a criança convive diariamente (jornais, revistas, etc). (5)
As explicitações, aqui trazidas, revelam que as alunas-professoras fazem uso tanto de saberes da experiência mobilizados na prática alfabetizadora, quanto de saberes oriundos de sua formação, expressos nos saberes disciplinares, curriculares e profissionais. Estes saberes servem ou dão sentido às situações de trabalho que lhes são próprias.
Como os saberes docentes construídos pelas alunas-professoras na sua prática alfabetizadora se articulam (ou não) com a formação docente?
Buscar a articulação entre os saberes docentes construídos pelas alunas-professoras com os saberes da formação durante o processo de formação constitui-se num desafio que implica olhar sobre a própria prática formadora e ao mundo circundante.  Implica ainda, num distanciar-se necessário, porém, difícil.
Outro aspecto importante a referir o evidenciado, durante a pesquisa, é a dificuldade da atuação das alunas professoras no campo de estágio. Pude perceber, através da observação e dos registros Anotações do diário da sala de aula onde  estagiava a aluna-professora(4), numa turma de 1ª série, em 6/05/99. feitos no diário de campo durante o desenvolvimento deste processo, a ansiedade da professora regente da classe (1ª série) em querer que as crianças escrevessem “certinho” / “bonito”. Na ação de buscar o “bonito” a professora regente silabava as letras/sons para as crianças escreverem, não permitindo a construção por parte da criança. Quando a aluna-professora se propunha a ajudar, manifestava-se contra, argumentando que a criança deveria “fazer sozinha”. 
Esta situação foi provocada no momento em que a aluna-professora (4) desenvolvia junto a turma um trabalho com a linguagem através de tipologias textuais (acrósticos). As crianças trabalhavam em grupos o que permitia um processo de ajuda e troca entre eles. Foi possível perceber que mesmo com palavras ou letras “desconhecidas”, ou seja, ainda não trabalhadas pela professora da classe, as crianças escreviam. Segundo relato da aluna-professora, essas crianças freqüentaram o pré-escolar e já dominavam muitas convenções da língua portuguesa, embora não fossem reconhecidas pela professora da classe. 
Apesar do contexto tradicional da prática alfabetizadora, a aluna-professora (4) conseguiu desenvolver um trabalho amplo e significativo junto às crianças. Em seu registro, sobre o contexto da sala de aula, encontra-se a descrição do ambiente: “26 de maio de 1999, na classe havia as vogais A E I O U; e cinco combinações silábicas simples – ex. NA – NE – NI – NO – NU – (NÃO)”.
Segundo a sua análise:
A criança quando chega à escola confronta com um espaço novo. Neste espaço, há adultos e crianças; há regras e normas estabelecidas (...) a criança já utiliza a fala com bastante facilidade, pelo menos no ambiente em que vive, entende o que os outros dizem e faz-se entender por eles, ela não é um robô, que está ali só para escutar, como ainda alguns educadores pensam. (4)
Ainda durante minhas observações Idem diário de campo. no desenvolvimento do estágio, percebi que a aluna-professora (5) ao atuar numa turma de 2ª série com produção de texto buscava instrumentalizar as crianças sobre o que escrever. 
A aluna-professora mantinha um clima bastante afetivo e tranqüilo, atenta às manifestações das crianças. Ao perceber que uma delas redigia um texto, envolvendo um diálogo entre as personagens, e não utilizou na representação escrita as marcas do discurso direto (-), a aluna-professora interrogava-me como e em qual a hora deveria fazer a intervenção na produção da criança.   
Este momento de dúvida permitiu-lhe refletir sobre o processo vivido na prática pedagógica, o que a levou a debruçar-se sobre os saberes tanto disciplinares como curriculares, já discutidos durante a formação, e realizar uma discussão, junto ao grupo como um todo, nas aulas de Fundamentos e Metodologia da Alfabetização, o que possibilitou uma reflexão do real vivido nas práticas alfabetizadoras de crianças.
É importante referir aqui a importância do estágio na formação de professores como um espaço de reflexão da própria prática pedagógica e do processo de formação como um todo, pois pode fornecer elementos e instrumentos para provocar um repensar sobre o que tradicionalmente vinha sendo desenvolvido enquanto estágio, uma vez que, as alunas-professoras e, neste contexto, as alunas-estagiárias, desenvolveram não só atividades com as classes de alfabetização, mas também junto aos professores O processo de estágio permitiu não só o desenvolvimento da regência em sala de aula, como também da intervenção junto às professoras das classes, trabalhando os fundamentos desenvolvidos com as crianças acerca do processo de apropriação da linguagem oral e escrita. destas classes, com momentos de estudos e reflexão coletiva sobre este processo. Processo de formação na ação em ação, que envolveu as alunas-professoras em formação, professores das classes e professores formadores.
É possível, a partir desse pressuposto, a retomada do que já foi colocado falado acerca da importância de tomar os professores como sujeitos produtores de saberes e de conhecimentos, o que implica assumir uma postura epistemológica e uma posição política em relação ao projeto de sociedade a ser construída, o que passa necessariamente pelos processos de formação de professores. Segundo GARCIA (1996), faz-se necessário reconhecer na professora alguém capaz de teorizar a sua própria prática e, ao mesmo tempo, considerar a escola como um espaço permanente de construção, desconstrução e reconstrução de teorias e experiências.
Enfim, é preciso refletir sobre o significado e a importância da formação dialogar com os saberes construídos nos cotidianos das práticas pedagógicas alfabetizadoras, pois o processo de formação não pode negar que os alunos são sujeitos sociais, portanto sujeitos históricos. Neste sentido é fundamental que as alunas-professoras aprendam a refletir criticamente sobre a prática que, segundo FREIRE (1997 p. 34-43)
[...] envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer [...] o pensar certo que supera o ingênuo tem de ser produzido pelo próprio aprendiz em comunhão com o professor formador, e ainda, “[...] Por que não estabelecer uma necessária ‘intimidade’ entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm como indivíduo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO - ANPEd. Trabalhos de Teses e Dissertações em Educação/Produções na área de Alfabetização. Brasil, 1987/2000.
FRAGO, A. V. Alfabetização na sociedade e na história: vozes, palavras e textos.  Porto Alegre: Artes Médicas, 1993. (trad. Tomaz T. da Silva e outros)
FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996/7.
GARCIA, R. L. (org).  A formação da Professora alfabetizadora: reflexões sobre a prática.  São Paulo: Cortez Editora, 1996.
GIROUX, H. Os professores como intelectuais. Rumo a uma teoria crítica da Aprendizagem. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.
GÓMEZ, A. P. Ensino para a compreensão. POA: Artes Médicas. 1995.
PIMENTA, S. G. O estágio na formação de professores: unidade teoria e prática? 2.ed. – São Paulo: Cortez, 1995.
SMOLKA, A. L. B. A criança na fase inicial da escrita: alfabetização como processo discursivo. 3.ed. São Paulo: Cortez/Universidade da UNICAMP, 1996.
SCHÖN, D. Formar professores como profissionais reflexivos.  In.: NÓVOA A. Os professores e a sua formação. Portugal: Publicações Dom Quixote, 1992.
_____. _____. Português: uma proposta para o letramento/ensino fundamental. São Paulo: Moderna, 1999.
 TARDIF, M. et al. Os professores face ao saber: Esboço de uma problemática  do  saber docente. IN: Teoria & Educação, nº 4. Porto Alegre: Pannônica, 1991.
 TARDIF, M. Saberes profissionais dos professores e conhecimentos universitários: elementos para uma epistemologia da prática profissional dos professores e suas conseqüências em relação à formação de professores. In.: Revista Brasileira de Educação, Jan/fev/mar/abr, n.13, 2000.
THERRIEN, J. O saber social da prática docente. Fortaleza: Faculdade de Educação/Universidade Federal do Ceará, 1993. (Mimeo.).

