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OS SABERES ENVOLVIDOS NA PRÁTICA COMPETENTE
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A valorização dos saberes da prática é uma tendência relativamente recente na pesquisa educacional e está ligada ao reconhecimento da importância da vida cotidiana como instância social privilegiada para compreensão da elaboração e reelaboração do conhecimento, no  processo histórico de produção do homem  e da sociedade. No Brasil, especialmente a partir da década de 80, trabalhos como os de Gatti (1981), Mello (1982), Rosemberg(1984), Kramer e André (1984), Penin (1989), Patto (1990), entre outros, lançam o olhar sobre o interior da  escola, mostrando, através da contradição e  fragmentação do cotidiano escolar, as práticas e os processos que constroem, no dia a  dia da rotina escolar, o significado social e político da escola brasileira.
Uma das conseqüências positivas trazidas pelas pesquisas do cotidiano escolar é o  reconhecimento da importância da dimensão pedagógica do fenômeno educativo e o direcionamento das investigações para o  estudo das práticas escolares e  dos saberes construídos pelos professores em seu trabalho cotidiano.
Na medida em que se vai desvelando esse espaço dinâmico e contraditório, onde a educação escolar acontece concretamente, no  dia a dia de alunos e professores, podemos perceber que a escola pública não é apenas o reino dos problemas e da incompetência, como muitas vezes tem sido apresentada, mas que nesse espaço existem práticas inovadoras, competências construídas pelos professores na sua experiência prática, apesar das condições adversas de organização e de trabalho numa escola que  não tem sido, via de regra, um espaço favorável à docência.
O presente estudo situa-se nessa vertente, buscando compreender, a partir da investigação da prática de três professoras consideradas bem sucedidas, como elas constroem a sua  prática, que saberes estão envolvidos nessa prática e  como se constitui esse saber docente.
As três professoras investigadas trabalham em escolas públicas situadas na periferia de cidades da região do Vale do Paraíba e foram apontadas por supervisores e coordenadores pedagógicos de suas escolas como tendo uma prática competente - o que foi confirmado no decorrer da investigação. No presente estudo são denominadas professoras A,B e C.
A análise dos dados obtidos nos depoimentos e na observação do trabalho das três professoras investigadas nos leva a concordar com Tardif, Lessard e Lahaye (1991), quando afirmam que o saber docente é um saber plural, composto de vários saberes, com os quais os professores mantêm diferentes relações.
De fato, há uma série de saberes desenvolvidos e mobilizados pelas professoras na construção de sua competência: os conhecimentos teóricos obtidos em sua formação, saberes originados da prática de outros professores, rotinas e esquemas de trabalho desenvolvidos no decorrer da atividade profissional, informações fragmentadas recolhidas através de materiais diversos, que são organizados e utilizados pelas professoras. Mas, o que parece ser a principal fonte de informação na construção do saber docente são os alunos: seus conhecimentos, suas dificuldades e possibilidades, seus interesses, seus projetos, sua fala e sua participação. Tentaremos tornar mais clara a forma como esses diversos saberes são integrados e utilizados pelas três professoras, através de sua experiência.
1. Os saberes da formação
As três professoras declaram que os conhecimentos teóricos obtidos em sua formação são importantes em seu trabalho, mas analisam diferentemente essa contribuição nos vários momentos de sua trajetória profissional.
Sua formação inicial tem pontos comuns. Todas elas fizeram o curso Normal em escolas públicas, embora em cidades diferentes, no final da década de 60 ou início de 70. As três também fizeram curso superior de Pedagogia, em faculdades particulares e - o que representa um aspecto importante - quando já tinham iniciado a carreira no magistério, ou seja, já exerciam uma prática docente sobre a qual podiam refletir. A professora B cursou ainda Estudos Sociais, tendo, portanto, dois cursos universitários.
Quanto à formação em serviço, há diferenças sensíveis entre elas. Embora os dados disponíveis não ofereçam informações detalhadas sobre o tipo de informação teórica das professoras, poderíamos dizer, grosso modo, que a professora A mostra-se mais atualizada, revelando maior familiaridade com as idéias construtivistas atualmente veiculadas nos cursos de formação em serviço, e tendo acesso a seminários e palestras de alguns autores estudados nesses cursos. A professora B teve maiores oportunidades de freqüência a cursos de formação em serviço até a metade da década de 80, período que se caracteriza pela diversidade de influências teóricas, já que é um momento de transição entre a orientação dos antigos guias curriculares - cujo referencial teórico revelava a influência tanto das teorias comportamentalistas quanto do modelo cognitivista - e a implantação, a partir de 1986, das novas propostas curriculares, de inspiração construtivista. Ela manifesta essas múltiplas influências teóricas quando se refere, por exemplo, à importância do momento de prontidão para a aprendizagem, de inspiração na psicologia associacionista, apesar de declarar que conhece e utiliza as idéias construtivistas. Já a professora C, morando numa cidade mais distante dos centros de formação, tem tido menores oportunidades de formação em serviço. Sua formação se deu principalmente na década de 70 e suas idéias refletem ainda as influências da psicologia diferencial, referindo-se, no depoimento, a questões como diferenças individuais, quociente intelectual ou idade mental das crianças. Entretanto, é interessante notar que essas idéias, que têm justificado para muitos professores a não aprendizagem dos alunos, não a impedem de acreditar que as crianças podem aprender, que “por mais pobre que seja o meio dela, ela traz pra gente uma bagagem”, o que indica a importância da prática como fonte de apropriação da teoria.
As diferenças no acesso das professoras à formação em serviço mostram o quanto as condições de vida e de trabalho interferem na disponibilidade para uma formação que envolve viagens, gastos e tempo. Nos casos observados, a professora que tem melhor situação financeira tem aproveitado mais as oportunidades de atualização oferecidas pelo Estado, embora todas declarem que valorizam e buscam o conhecimento teórico. Isso nos leva a achar que uma política de formação de professores teria que levar em conta esses fatores, repensando a adequação de um tipo de formação em serviço que tem ocorrido quase sempre fora das escolas. Além da dificuldade para a freqüência dos professores a esses encontros, muitas vezes a concepção de trabalho docente neles desenvolvida, conflita, não só  com as concepções dos próprios professores, mas com a forma de gestão das escolas onde esses professores trabalham. Daí a importância da reflexão de autores como Nóvoa (1992), que concebem a escola como o centro da formação de professores, encarando essa formação como um processo permanente e integrado à atividade docente. 
Ao analisarem a sua formação, as professoras A e C consideram que o curso Normal, embora tenha fornecido uma boa base de conhecimento, não as preparou para o exercício profissional:
O que trouxe mais aproveitamento? Olha, o magistério em si, lógico, as disciplinas ajudaram bastante, né, enriquecendo o conhecimento, mas na prática, nenhuma ... na prática eu acho que não, porque antigamente as aulas eram mais expositivas e nós não tínhamos também estágio, em classe, quando eu fiz o magistério. (professora C)

Eu vou ser sincera com você: quando eu fiz o magistério .... a gente aprendia, na minha época .... hoje as coisas são diferentes, você aprende até mesmo como estudar .... na minha época não, era tudo decorado, eu me lembro que eu tinha que decorar filosofia de fio e pavio e chegava lá, escrevia e acabou. Eu acho que o magistério - apesar de eu ter feito numa ótima, excelente escola em Casabranca - então eu acho que eu aproveitei muita coisa .... (professora A)
O que se depreende dessas falas é que a formação inicial no curso de magistério, em nível médio, forneceu às professoras principalmente os saberes das disciplinas, isto é, os saberes escolares que elas devem possuir para poderem transmitir. Elas valorizam o domínio desses saberes, daí a referência das professoras aos bons cursos de magistério, embora reconheçam as deficiências dos mesmos quanto ao preparo para o desempenho profissional e à forma de transmissão do conhecimento, mecânica e repetitiva.
Já a professora B referiu-se muito positivamente ao seu curso de magistério, lembrando os bons professores que teve, não só nas matérias de formação geral, mas principalmente na área de Didática, o que, segundo ela, lhe deu mais segurança no início da carreira.
Quanto aos cursos de Pedagogia, feitos já após o início do exercício docente, a contribuição foi maior, na análise das professoras, justamente pela possibilidade de articulação das teorias estudadas na faculdade e da prática exercida na sala de aula. A esse respeito, o depoimento da professora A é esclarecedor:
.... só que eu acho que no Magistério eu não aprendi tudo não. Eu vim aprender depois de casada, depois que eu já exercia a minha profissão de professora, com a faculdade que eu fiz. Quando eu fiz Pedagogia, eu achei, eu tive excelente professora, e que, nossa .... eu pude aproveitar, eu lia muitos livros .... porque eu tinha a prática, mas a teoria eu não tinha .... (.......) Então eu achei que foi ótimo porque tudo o que eu aprendia eu comecei a usar na escola, né .... então foi uma revolução. Inclusive a experiência que eu tive foi muito boa, eu tive a oportunidade de apresentar o meu trabalho pra muitas professoras, pra cursos, projeto IPÊ(...). então eu acho que o ano que mais, assim, me marcou, foi esse ano que eu fiz uma mudança muito grande.
O depoimento da professora aponta para a importância da reflexão na e sobre a prática como forma de apropriação ativa da teoria: o contato com as teorias estudadas no curso de Pedagogia forneceu aquilo que Perrenoud (1993) chama de “chaves de interpretação” do que se passa na sala de aula, ou seja, um novo olhar sobre a prática que permitiu à professora uma releitura e uma reelaboração do próprio trabalho. Ao mesmo tempo, a possibilidade de mostrar o seu trabalho em cursos onde se abria espaço para a discussão da prática, deu-lhe a oportunidade de falar sobre esse processo de transformação, ou seja, de dizer os seus saberes. Tardif, Lessard e Lahaye (1991) salientam a importância desse processo, observando que, quando os professores são levados a transmitir seus saberes a seus pares, ao sistematizá-los para elaborar um discurso da experiência, são levados a tomar consciência desses saberes, objetivando-os tanto para os colegas como para si mesmos. No caso da professora A ocorrem, portanto, duas condições fundamentais para a elaboração do saber docente, ou seja, a possibilidade de refletir sobre os seus saberes experienciais no confronto com a teoria e de explicitá-los pela possibilidade de expô-los aos colegas.
Outro aspecto a ser destacado é a importância que a professora atribui à valorização e ao reconhecimento do seu trabalho. Como lembra Nóvoa (1995, p. 36) “o saber dos professores - como qualquer outro tipo de saber de intervenção social - não existe antes de ser dito”. Assim, a possibilidade de dizer os seus saberes e o reconhecimento desses saberes pelos demais professores, deu a ela a consciência de possuir um saber, conferiu a esse conhecimento prático existência social. Não chega a surpreender, portanto, que a professora considere esse momento como aquele em que ocorreu uma revolução na sua prática. Talvez seja também por esse motivo que, das três professoras investigadas, a professora A foi a que mais reiterou a falta que sente de um diálogo mais freqüente com as colegas sobre suas experiências docentes.
É preciso destacar, então, a importância que tem para os professores a oportunidade de terem a palavra e serem ouvidos. A meu ver,  reconhecerem-se como possuidores de saber é condição fundamental para que os professores sejam capazes de trabalhar conceitualmente esses saberes e transformá-los.
O reconhecimento e valorização da própria prática foram também possíveis, em maior ou menor grau, para a professora B - que já chegou a contar seu trabalho em palestras para alunos do curso do Magistério, e é apontada pelos diretores com quem já trabalhou como boa professora - e para a professora C - que, como professora de Didática no curso de Magistério, usava a própria prática como referência para os alunos.
Acredito que esse fator - perceberem-se como possuidoras de um saber prático - é essencial para explicar a relação que essas professoras mantêm com os saberes teóricos. Elas valorizam e buscam os conhecimentos teóricos, mas mantêm com relação a eles uma atitude crítica, submetendo-os ao crivo da prática.
Na análise que fazem dos cursos de formação em serviço aos quais têm tido acesso, podemos perceber mais claramente essa atitude:
E eu sou muito crítica, então eu vou, quando eu sinto que não vai melhorar para o meu trabalho, não vai me enriquecer em nada, eu me afasto, porque eu acho que é um tempo que eu posso empregar em outra coisa, não é ? (professora B)
.... eu já tive muitos problemas, assim, de maneiras de dar, discutir, e de ter o meu ponto de vista e outra pessoa, de um bom conhecimento, não aceitar. Aí entra em discussão, né? Eu acho que é assim, porque eu quero que você vá passar tudo o que você tá me falando na sala de aula. Porque falar é uma beleza! Agora eu quero ver, dentro da sala de aula, se você vai conseguir fazer tudo isso. (....) Que nem a (....) fala assim: Ah! não existe “mesclar”; outra coisa que o (....) falava: não existe mais “fixação”; ora, só se eu não estou entendendo o que é fixação, porque eu acho que é importante, eu falei pra ele. Eu não fico quieta quando eu não estou de acordo. (professora A).
Estes depoimentos nos trazem várias informações relevantes. O que se mostra à primeira vista é uma relação crítica das professoras com as teorias, onde a prática tem um papel de referência que lhes permite avaliar e selecionar os saberes teóricos. Tardif, Lessard e Lahaye (1991, p. 227-231) observam esse processo de validação a que a experiência submete os saberes oriundos de outras fontes, através do qual os professores se apropriam seletivamente daqueles conhecimentos que lhes parecem adequados à sua prática. Entretanto, é importante destacar que a atitude crítica das professoras não é propriamente em relação às teorias pedagógicas, mas à forma como esses conhecimentos lhes são transmitidos. Podemos observar nos depoimentos que a relação das professoras com o conhecimento envolve um confronto entre os saberes dos especialistas, que se percebem como possuidores de um conhecimento válido, porque produzido no âmbito da academia, e os saberes dos práticos, que são percebidos como executores que devem aplicar esses conhecimentos, adequando a sua prática às diretrizes emanadas das teorias. É essa atitude de superioridade, freqüentemente assumida pelos que se sentem “detentores” do conhecimento cientifico - como ocorre com muitos professores de cursos de formação - que não reconhecem a legitimidade dos saberes práticos produzidos pelos professores, que tem dificultado a relação dos mesmos com as teorias pedagógicas.
Em seus depoimentos, as professoras não questionam as teorias, cujo conhecimento elas buscam e valorizam, mas a forma prescritiva como essas teorias lhes são apresentadas.
Essa atitude normativa das ciências da educação, que tem marcado a formação de professores, é salientada por vários autores, especialmente nos estudos que enfatizam a importância de uma prática reflexiva. Gimeno Sacristán (1991), observa que a formação de professores está impregnada por essa lógica dedutivista, que concebe o ensino como um campo de aplicação do conhecimento científico. Nóvoa (1991, 1992) e Popkewitz (1992) destacam a questão do poder que subjaz à separação entre a concepção do ensino, cada vez mais uma função do especialista que detém o conhecimento e a execução, delegada aos práticos.
Numa análise a partir da realidade brasileira, Candau (1990, pp. 53-54), fala numa visão associativa da relação teoria e prática, onde o primado é da teoria e onde a prática só será reconhecida na medida em que for fiel aos parâmetros da teoria. Ainda que concordando com esses autores quanto aos problemas gerados por essa abordagem normativa e não articulada de teoria e prática na formação de professores, penso que deveríamos considerar uma outra questão igualmente importante, que é a qualidade da informação teórica oferecida aos professores. Esse fato é especialmente preocupante no caso das atuais propostas pedagógicas baseadas no construtivismo, que começam a assumir posição hegemônica como um novo paradigma em educação. Trata-se de um referencial cuja complexidade e diversidade de vertentes teóricas exigem, dos responsáveis pela sua divulgação, um conhecimento das bases epistemológicas dessas teorias, nem sempre presente quando as informações vão se diluindo em níveis sucessivos de formação de coordenadores ou monitores. Daí a apresentação dessas idéias aos professores numa versão simplificadora, e às vezes, reducionista, quando não investidas da aura de verdades absolutas. Outra questão que poderia ser aventada é se essa atitude não envolveria também uma dose de descrença na capacidade dos professores para aprenderem essas teorias. Suspeito que, no nosso caso, os problemas na relação teoria-prática devam-se menos a essa visão normativa que perpassa a formação de professores e mais a um contato insuficiente com as teorias originais, que acaba dificultando o seu processo de apropriação pelos docentes. 
Em síntese, as professoras investigadas têm diferentes níveis de informação teórica e recorrem a referenciais diversos para interpretar a sua prática. Apesar de valorizado, o conhecimento teórico não é percebido por elas como um conjunto de normas a serem seguidas, mas como fonte de explicação e reflexão sobre a prática. Elas não aceitam a atitude normativa que, por vezes, acompanha a divulgação de teorias pedagógicas, e questionam teorias que contradizem a sua prática.
Isso pode ser atribuído, a meu ver, à valorização, assumida pelas três professoras, de seus saberes experienciais. Apoiando-nos na análise de Heller (1991), sobre as relações entre o saber cotidiano e o saber científico, poderíamos dizer que a consciência de possuírem um saber construído no exercício docente e capaz de produzir uma prática competente, permite a elas o estabelecimento de relações não alienadas com os saberes teóricos, isto é, elas não percebem esses saberes como verdades acabadas; são capazes de fazer escolhas, aceitando ou negando as idéias sobre sua prática produzidas em outras instâncias.
2. Outras fontes de informações
Característica marcante das professoras investigadas é uma atitude de busca constante de conhecimentos que contribuam para a sua prática, entendendo-se conhecimento como qualquer fonte de informação que lhes pareça válida para melhorar o seu trabalho. Nesse caso, os conhecimentos científicos não são considerados mais importantes que os demais; o critério é a adequação e a contribuição que trazem à prática. Conforme apontam Tardif, Lessard e Lahaye (1991), a experiência atua como um filtro através do qual os professores selecionam, julgam e incorporam - ou recusam - os outros saberes.
Uma das fontes de conhecimento mais valorizadas pelas professoras investigadas é a prática de outros professores. Embora, como já foi destacado, o sistema escolar não lhes venha oferecendo muitas oportunidades para trocas de experiência e discussão sobre a prática, as professoras buscam alternativas para essa partilha de conhecimentos.
Pelos depoimentos, e pelo que pude observar durante a permanência nas escolas, as professoras recorrem às colegas para obterem, desde informações sobre conteúdos a serem ensinados, respostas a dúvidas sobre como agir face a determinado problema, até truques e macetes para ensinar determinados itens do conteúdo.
A apropriação e utilização dessas informações não envolvem, à primeira vista, uma atitude reflexiva que implique consciência dos fundamentos dessas ações. São atividades voltadas para a solução de problemas particulares, que poderiam ser entendidas no âmbito do pensamento cotidiano, cuja validade decorre de sua confirmação na prática. Esse tipo de atividade poderia ser considerado uma prática mimética, em que as professoras limitar-se-iam a copiar fórmulas ou esquemas de ação. Entretanto, como salienta Schön (1992, p. 90), “a imitação é mais do que uma mímica mecânica; é uma forma de actividade criativa”. Imitar a ação hábil de outra pessoa implica em identificar, embora nem sempre a nível consciente, o que nela é essencial. 
De fato, uma análise mais atenta mostra que as professoras não recolhem ou utilizam quaisquer informações. Pelo contrário, selecionam aquelas vindas de fontes confiáveis - colegas que consideram bons profissionais - ou que lhes parecem particularmente interessantes e promissoras. Não se limitam a repetir mecanicamente as atividades de outros professores, mas submetem-nas a uma apreciação crítica, reelaboram-nas e as adequam a seus propósitos. Freqüentemente buscam informações específicas para solução de situações problemáticas que vivenciaram ou que poderiam vir a ocorrer, o que indica planejamento e reflexão sobre a ação.
Entendo que essa atividade de recolhimento, avaliação e reelaboração das informações decorrentes da prática de outros professores poderia ser entendida como parte de um processo que Perrenoud (1993) descreve como “bricolage”, a atividade criadora que implica em recolher e adaptar recursos e materiais disponíveis, dando-lhes uma nova utilização em função dos objetivos e necessidades do “bricoleur”.
Perrenoud (1993, p. 49) destaca a importância desses procedimentos lembrando que “o bricolage não se define pelo seu produto, mas pelo modo de produção: trabalhar com os meios disponíveis, reutilizar textos, situações, materiais“, ou seja, a atividade de reunir e reutilizar uma diversidade de informações e materiais, é um indicador da capacidade de criação dos professores, que não se contentam em utilizar conhecimentos e procedimentos prontos, mas criticam essas informações, atribuem-lhes significados, enfim, se apropriam delas e as transformam, na criação da sua própria prática.
Essa atividade é intensamente praticada pelas professoras investigadas, que se revelam colecionadoras, não só de informações decorrentes da prática de outros professores, mas de todo tipo de informação ou material que possa ser adaptado para utilização na sala de aula: livros de literatura infantil, livros didáticos ou paradidáticos, revistas e jornais ou recortes desses materiais com todo tipo de tema capaz de interessar às crianças ou com assuntos suscitados por elas, papéis diversos, folhetos informativos ou folhetos de publicidade de lojas e supermercados, jogos industrializados ou criados por outros professores ou pelos alunos, coleções diversas de latas, embalagens, tampinhas, etc... Enfim, uma variedade de materiais que as professoras recolhem, inclusive com a colaboração das crianças, que se tornam participantes nesse processo de “reciclagem didática”. Essas informações e materiais são combinados e utilizados pelas professoras como meios de ensino, na construção de situações didáticas originais e adequadas à classe.
A professora A refere-se a essa atividade em seu depoimento:
Em qualquer momento, em casa, eu estou procurando um assunto novo, estou lendo uma reportagem, .... isso aqui cabe pra eu dar pros meus alunos,.... tem aquele aluno, ele precisa saber disso, porque ele é mais agressivo, então eu quero mostrar esse lado pra ele(...). E a criança aprende, aprende mesmo porque eu uso todos os meios possíveis pra fazer entender, uso esses modernos que tem agora, novos, até os antigos, as histórias que eu invento, que eu crio - porque eu sou muito de criar coisas...
O que chama a atenção nesse depoimento não é apenas a capacidade, salientada por Perrenoud, de criar situações de aprendizagem a partir da reunião e utilização de uma diversidade de materiais e informações, mas o fato de que a seleção e escolha desses materiais, bem como sua utilização na criação das atividades pedagógicas, são baseados no conhecimento dos interesses e necessidades dos alunos. Mais que uma estratégia didática, o que move a professora nessa busca constante de “todos os meios possíveis” para que as crianças aprendam, é um projeto de trabalho e um compromisso com a aprendizagem dessas crianças.
3. O aluno como parceiro na construção do saber docente
Entre todas as fontes de informação a que as professoras recorrem na construção de sua prática, nenhuma parece ser mais importante que seus alunos.
As professoras procuram conhecer os seus alunos e percebem a importância desse conhecimento como fonte de informação para o seu trabalho. Essa busca de informação não se restringe à sala de aula ou às questões de aprendizagem, como mostram os depoimentos das professoras:
Uma preocupação que eu sempre tive: é conhecer o meio da criança, em que ela vive, primeiro; então, eu sempre entrei em contato com os pais, eu sempre gostei de fazer reuniões com os pais, porque a gente conhecendo a necessidade de cada um, você tem condições também de acompanhar o aluno na classe. (...) outra coisa, o pai, vendo o interesse do professor pelo filho, ele vai procurar se integrar mais à escola, para poder ajudar mais a criança a adquirir melhores conhecimentos... (Professora C)
Nunca nenhum problema do aluno passa, sem eu perceber, ou passa em branco ... nenhum aluno passa em branco na minha vida tanto que eles ficam moços, me reconhecem, ficam meus amigos, ontem ainda chegou um aluno aqui trazer o convite de casamento. (Professora B)
Uma primeira questão que emerge nessas falas, é que as professoras não vêem as crianças apenas como alunos, mas como pessoas, por cuja formação são responsáveis. Daí, a atenção à vida da criança ao meio em que ela vive, às questões de saúde, às relações familiares. 
Em sua análise do pensamento pedagógico de Wallon, Tran-Thong (1969, pp. 76-77) destaca a importância que ele atribui a esta questão, quando afirma que a ação educativa da escola não pode se limitar à instrução, mas deve abranger a personalidade inteira da criança. Essa capacidade de ver a criança na sua totalidade é, a meu ver uma das qualidades importantes das professoras investigadas. Elas percebem claramente e explicitam isso em suas falas e em sua ação - que as relações sociais e familiares são parte integrante do desenvolvimento da criança e devem ser objeto de sua atuação. Sua ação educativa não se restringe à sala de aula ou ao meio escolar, mas procura se estender a outros ambientes em que a criança vive. A família é especialmente importante nessa atuação.
As três professoras valorizam e buscam o contato com as famílias. Esse contato não se restringe aos momentos formais das “reuniões de pais e mestres”; elas chamam as mães quando acham necessário, recebem-nas quando são procuradas. A professora A conta, em seu depoimento que chegou a ir à casa de um aluno cuja mãe não comparecia à escola. O que é preciso ressaltar, no entanto, é o tipo de relacionamento que elas tentam estabelecer com as famílias. As professoras não procuram os pais apenas para obter informações ou discutir problemas dos alunos; elas procuram envolver a família no esforço pela aprendizagem da criança, estabelecendo um diálogo em torno da sua educação, a qual é percebida como uma tarefa comum, que supõe a participação de todos.
Esse envolvimento da família e do próprio aluno, tornando-os participantes do projeto educativo, manifesta-se em vários momentos nos depoimentos mas é principalmente na sala de aula que as professoras exercitam o seu instrumento mais importante no conhecimento do aluno e que a professora C, ao referir-se à sua prática, define numa frase: “É uma observação constante”. De fato, os depoimentos e as observações em sala de aula evidenciam uma atenção constante das professoras em relação às crianças, que poderíamos chamar de  atitude observadora. Em seus depoimentos, elas não só descrevem essa atitude, como mostram que têm consciência da sua importância: 
Por exemplo, quando eu entro na classe eu já começo a observar aluno por aluno, as atitudes deles, eu já esqueço do que tem fora, sabe a minha existência fora já não existe mais. Então eu olho na criança, eu já noto se ela está contente de estar entrando, eu já observo se ela está interessada em entrar em contato comigo, se ela... enfim os movimentos dela, o olhar dela, eu já fico observando, a maneira como eu devo tratá-la para que ela se sinta bem na classe. (Professora  C)
...Eu acho que a gente, quando impõe muito, assim, o silêncio, que as crianças fiquem quietas, que não participem, eu acho que isso aí tolhe um pouco, tira um pouco dessa liberdade da criança falar, dela se expressar, então essa maneira, essa interação, eu acho importante, pra eles terem liberdade de falar o que eles querem, o que eles pensam, porque como eu gosto de estar sempre procurando, buscando coisas para eles aprenderem, então eu tenho que saber o que é de maior interesse da parte deles, pra eu poder depois trabalhar em cima daquilo (.....) pra eu, professor, poder observar (....) é o que eu procuro fazer com o aluno, ficar sempre de olho pra ver o que está faltando, o que ele está precisando, o que é mais importante para aquele aluno, naquele momento, que, às vezes, não é nem de interesse da sala toda, mas é do aluno, e esse interesse desse aluno, as vezes, é importante naquele momento. (professora A)
As falas das professoras levantam várias questões para análise. Um aspecto que deve ser destacado é o respeito pelos diferentes interesses e necessidades dos alunos, a preocupação de estabelecer uma relação de prazer das crianças com o ambiente escolar. Mas isso se torna possível através de uma atitude de observação constante em relação aos alunos, que lhes permite perceber todos esses fatores.
Ao abordar o papel da investigação na formação de professores, Perrenoud (1993, p. 121) salienta que, ao contrário das crianças, os adultos, por já disporem de rotinas que lhes permitem enfrentar as situações do dia a dia, freqüentemente deixam de lado a atitude investigadora como processo cognitivo próprio do ser humano na compreensão do ambiente que os   rodeia. É essa atitude investigadora que podemos perceber nas professoras.
Em uma abordagem diferente da mesma questão, Heller (1992) fala da característica ultrageneralizadora do pensamento e da atividade cotidianas, ou seja, a tendência ao uso de estereótipos e analogias como forma de nos orientarmos na vida cotidiana, face à impossibilidade de analisar cada pessoa ou cada situação com que nos defrontamos no nosso dia a dia. A ultrageneralização é, portanto, um juízo provisório ou uma regra provisória de comportamento que nos permite agir no imediatismo da vida cotidiana,  poupando esforços e facilitando as decisões. O pensamento ultrageneralizador torna-se também a base do preconceito, pois um juízo provisório falso, quando não é corrigido pela experiência ou pelo conhecimento, passa a ser tomado como verdadeiro. Segundo Heller (1992, p. 48), na estrutura pragmática da vida cotidiana, o verdadeiro e o correto se identificam, isto é, o que se revela útil, na medida em que facilita ao homem orientar-se e agir no mundo cotidiano, é também tomado como verdadeiro e tende a permanecer, pois, como observa a autora, “crer em preconceitos é cômodo, porque nos protege de conflitos, porque confirma nossas ações anteriores.”
No trabalho docente, observamos freqüentemente que o professor recorre ao pensamento ultrageneralizador em seus julgamentos sobre os alunos ou nas decisões relativas a situações comuns em sala de aula. O recurso às generalizações e à rotina como substitutos de uma atitude investigadora na prática docente representa, em certos momentos,  uma economia de energia face à urgência e a diversidade das tarefas cotidianas. A questão é que essas formas de pensamento podem se tornar predominantes no trabalho do professor, cristalizando-se numa prática rotineira que o dispensa de refletir sobre suas ações e de modificá-las. Ao enquadrar um aluno em estereótipos como “fraco” ou “lento”, o professor, muitas vezes, se desobriga de observá-lo com mais atenção e perceber os seus avanços ou suas reais possibilidades.
Daí a importância, a meu ver, dessa atitude observadora das professoras investigadas em relação a seus alunos. Ela favorece a prática reflexiva e evita que a rotina da atividade cotidiana se torne predominante no trabalho docente. Ao possibilitar às professoras um conhecimento mais aprofundado de cada um dos alunos, evita ainda que a sua percepção em relação a eles se cristalize em estereótipos e preconceitos.
Ao analisar os efeitos benéficos da prática de investigação na formação de professores, Perrenoud (1993, pp. 122-123) destaca alguns aspectos que me parecem particularmente interessantes para compreender a prática das professoras investigadas:
- “A investigação obriga a ver de forma precisa e diferenciada os fenômenos de que geralmente nos apercebemos de uma maneira global e difusa”.
- “A investigação obriga a escutar e olhar com mais atenção. Em muitas situações não vemos bem e nem sequer escutamos, porque já estamos a contar com o que vamos ver e ouvir; ou porque temos preconceitos ou imaginamos a realidade tal como nós a pensamos”.
- “A investigação ajuda a ver muito melhor aquilo que está escondido, o recalcado, o não-dito”.
- “A investigação obriga a ter em conta a diferença e a diversidade”.
Nesse sentido, poderíamos considerar que a atitude observadora desenvolvida pelas professoras tem as características de uma prática investigativa; é um olhar interrogador da sua realidade, que não se acomoda à familiaridade de um mundo já conhecido, mas busca o novo, procura o oculto, percebe o que muitas vezes passa despercebido para outros. Seu objetivo, entretanto, não é apenas compreender, mas agir. Essa atitude observadora das professoras tem uma série de conseqüências na sua prática.
Em primeiro lugar, permite-lhes lidar com a totalidade da classe sem perder de vista a especificidade de cada criança, ou, como diz Perrenoud, ver de forma diferenciada o que geralmente percebemos de forma difusa. Essa capacidade de olhar cada criança, percebendo-a em sua individualidade, ao trabalhar com o conjunto da classe, é um fator observado também em outros estudos sobre práticas bem sucedidas (Kramer e André, 1984; Coelho, 1989; Caldeira, 1993) e é especialmente importante, a meu ver, quando se consideram as condições de trabalho em nossas escolas  públicas. Em duas das classes observadas - das professoras A e B - o número de alunos era bastante grande, ficando em torno de 38, o que dá uma idéia da diversidade de solicitações que essas professoras têm que administrar.
Analisando a utilização do tempo dos  professores e a organização do trabalho pedagógico, destaca a fragmentação e a dispersão que caracterizam o trabalho docente e o interesse de se investigar a forma como os professores convivem com essa realidade. O autor observa que essa diversidade de tarefas tanto pode se constituir numa dificuldade, quando o professor não consegue se organizar para responder à multiplicidade de solicitações, como num desafio que o leva à busca de novos projetos e atividades.
Observando a prática de professores podemos constatar a dificuldade que muitos deles têm de lidar com a diversidade de solicitações em classes muito numerosas, o que os leva a trabalhar com um aluno “padrão”, uma generalização que lhes permite economizar esforço, evitando a dispersão da atenção e ignorando as necessidades e interesses de cada criança. É essa tendência que leva, por exemplo, muitos professores a procurarem trabalhar com toda a classe numa mesma lição da cartilha ou, o que é pior, a agruparem as crianças em níveis de “fortes”, “médios” ou “fracos”, o que transforma a generalização em preconceito.
No caso das professoras investigadas, a observação permite-lhes conhecer cada aluno, percebendo a diversidade de vivências, interesses e universos culturais que existem entre as crianças na sala de aula e trabalhando com essa diversidade. Isto traz uma segunda vantagem que decorre dessa capacidade de observação: perceber a riqueza de experiências e saberes que as crianças possuem leva as professoras a valorizar e incorporar esse conhecimento no seu trabalho. Pudemos notar, nas observações das três classes, que as professoras exploram a diversidade de experiências, valorizam conhecimentos trazidos pelas crianças, estimulam a expressão de idéias.
Essa capacidade de perceber e utilizar a diversidade de saberes que existem na sala de aula permite ainda às professoras um equilíbrio entre o rotineiro, ou seja, os esquemas de trabalho que proporcionam uma certa organização e tranqüilidade nas tarefas cotidianas, e o não rotineiro, ou seja, o espaço para a improvisação e para a novidade.
Essa “regulagem” da prática docente, a flexibilidade para alterar as formas de trabalho sempre que percebem que o que está sendo feito não está resultando, ou que há uma oportunidade para o novo, é, a meu ver, a principal vantagem da observação constante das crianças.
Como pudemos observar nas salas de aula, a principal função da atitude observadora para as professoras é permitir uma reformulação constante da prática docente, adequando-a aos interesses e necessidades dos alunos. Poderíamos considerar esse processo de observar/interpretar/adequar a prática como uma reflexão na ação, baseada no conhecimento do aluno, que elas conseguem através de uma fina percepção de seus problemas e dificuldades, bem como de suas disposições e possibilidades. É essa sensibilidade para ver e ouvir as crianças, desenvolvida ao longo de sua trajetória profissional e fundada num genuíno interesse por essas pessoas e no compromisso com a sua educação, que permite às professoras tomar o aluno como fonte de referência para a sua prática. Pelo que pude concluir na análise dos dados coletados, é principalmente no conhecimento do aluno que as professoras alicerçam a sua prática. Eles são a sua principal fonte de informação e de estimulação. São a base do seu saber docente.
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