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Introdução

Duas ordens de razões instigaram-nos a propor a pesquisa que ora apresentamos, caracterizada como estudo exploratório:
1a No contexto da formação de professores, a discussão que se faz hoje sobre a integração entre teoria e prática. 
Diferentes textos legais, entre eles a LDBN 9394/96 (no seu artigo 61) e o parecer CNE aprovado em 03/06/2001, o qual apresenta as “Diretrizes curriculares nacionais para formação de professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena” dão especial atenção à integração entre teoria e prática e à valorização da experiência adquirida na prática. Renomados autores nacionais e internacionais têm focalizado a formação inicial e contínua a partir das prática pedagógicas e docentes (Zeichner, 1993, Perrenoud, 1994, Pimenta 1994, Garcia 1994, André, 1994, Becker, 1995) bem como sob o enfoque da relação teoria-prática (Pimenta 1999, Schon, 2000, Gatti 2000, Christov 2001, André 2001).
Não há dúvida que pensar a formação de professores implica focalizar essas questões. Não há dúvida também que teoria e prática sempre andam juntas, mesmo quando não se tem clareza sobre quais teorias influenciam a prática.. Mas reconhecemos também a importância da reflexão dos professores sobre as teorias já produzidas no campo da Psicologia e da Educação.
2o No contexto da relação entre Psicologia e Educação, a discussão feita, já nos meados do século passado por Henri Wallon: Psicologia e Educação como dois momentos complementares de uma mesma atitude experimental e não uma ciência normativa e outra aplicada.
“A formação psicológica dos professores não pode ficar limitada aos livros. Deve ter uma referência perpétua nas experiências pedagógicas que eles próprios possam pessoalmente realizar.” (Wallon, 1975:366)
A questão que pretendemos investigar é :
·	Como os professores vêm o papel da teoria na sua atuação?

Procedimento metodológico
O procedimento empregado é o questionário, com questões abertas:
·	O que você entende por teoria?
·	Em algum momento de sua prática docente sentiu necessidade de uma teoria? Descreva uma situação na qual isso ocorreu.
·	O conhecimento de uma teoria alterou sua prática em sala de aula? Descreva uma situação na qual isso ocorreu.
·	Na sua prática pedagógica percebeu alguns limites dessa teoria? Quais?
·	Ao perceber os limites, o que fez?
·	Afinal, para que serve uma teoria? Acha que uma teoria dá conta da compreensão dos fenômenos educacionais?

São participantes da pesquisa: 

Grupo PEF  - 38 alunos (20 mulheres e 18 homens) do Programa especial de formação pedagógica de docentes (Resolução CNE 02/97) de uma faculdade particular. São professores de matemática da rede pública e particular de ensino, graduados em diferentes cursos (Administração de empresas, Ciências econômicas e contábeis, Engenharia e Tecnologia), sem formação pedagógica (não fizeram licenciatura). Fazem o Programa especial para adquirir o certificado equivalente à Licenciatura plena em matemática. Dos 38 professores, cujas idades variam de 20 a mais de 50 anos, 6 atuam no ensino fundamental, 23 no ensino médio e 9 no ensino fundamental e médio. Estavam no segundo dia de aula quando responderam ao questionário.
Grupo PÓS 1 – 10 alunos (7 mulheres e 3 homens) participantes de um projeto de pesquisa com graduação em diferentes cursos (Pedagogia, Psicologia, Serviço social e Biologia). São 6 mestrandos e 4 doutorandos. Dos 10 professores, cujas idades variam de 31 a mais de 50 anos, 3 atuam no ensino médio, 3 no ensino superior, 2 no ensino médio e superior e 2 na educação de adultos.
Grupo PÓS 2 – 14 alunos (12 mulheres e 2 homens), participantes de um grupo de estudos de uma linha teórica, vindos de diferentes cursos (Pedagogia, Educação física, Medicina veterinária e Letras). 2 são doutores, 5 cursando o doutorado, 2 cursando o mestrado e 5 especialistas (alunos ouvintes). Dos 14 professores cujas idades variam de 20 a 50 anos, 4 atuam no ensino fundamental, 2 no ensino médio, 3 no ensino superior, 5 no ensino médio e superior.

Apresentação dos resultados

O que é teoria?
Os três grupos indicam concepções que se apoiam em alguns dos componentes do conceito de teoria: explicação, conceitos básicos, conhecimento científico, explicação de fenômenos da realidade, referentes que sustentam a pesquisa. Essas concepções são expressas de forma mais elaborada pelos pós graduandos, o que se pode explicar pela ênfase dada à divulgação de teorias nestes cursos. É interessante observar que no grupo PEF 4 pessoas afirmam que “teoria é algo que aprendeu e não se vivenciou” e duas que  “ é conhecimento que se adquire pelo saber do outro”, o que revela a dicotomia teoria-prática.

Para que serve a teoria?
Em todas as respostas aparece sua relevância para a prática: organizar, sistematizar, compreender, dirigir o olhar, orientar objetivos, solucionar problemas – no grupo PEF; rever a prática, discutir, refletir, reelaborar, compreender, dirigir a observação -no grupo PÓS 1; refletir, fundamentar, dirigir o olhar, organizar os dados -  no grupo PÓS 2. No entanto, o contexto desta relevância é diferente; no grupo PEF a teoria é vista mais como apoio para a prática, enquanto nos grupos PÓS 1 e PÓS 2 é vista no sentido de rever, redimensionar, provocar reflexão, discussão, reelaboração de idéias.

Uma teoria dá conta da compreensão dos fenômenos educacionais?
Houve divergências entre os grupos. No grupo PEF metade respondeu que não dá conta e metade que sim, desde que com o complemento da prática. Nos grupos de pós graduandos a maioria respondeu que não, acompanhados de respostas que sim, porém, desde que complementadas com outras teorias.

Em algum momento da prática pedagógica sentiu necessidade de uma teoria? Quando? 
Situações levantadas como origem da necessidade: relacionamento professor-aluno, comportamento agressivo dos alunos, falta de limites, falta de motivação, para atender ãs necessidades dos alunos, para melhorar a prática – no grupo PEF; para melhorar a atuação, relacionamento professor-aluno, resistência de professores, problemas de alfabetização – no grupo PÓS 1; planejamento anual, referendar práticas educativas, entender processo ensino-aprendizagem, relações interpessoais, início da docência, atenção, desatenção de alunos – PÓS2. Em todos os grupos apareceu a indicação de melhorar tanto o relacionamento como os recursos didáticos para se adequarem às necessidades dos alunos. Praticamente em todas as respostas aparece uma relação direta entre teoria e prática porém numa relação sem especificidade, insto é, que se traduzisse em comportamentos específicos.

Percebeu limites da teoria? Quais? Se percebeu o que fez?
Todos percebem limites, embora alguns demonstrem inconsistência com o conceito de teoria, exigindo dela que operacionalize procedimentos. Outro, e estes encontram-se no grupo de pós-graduandos de curso voltado para estudos teóricos, foram mais específicos à determinadas teorias. Apesar de os três grupos perceberem limites, o que os diferencia é a procura para superação dos limites: os participantes do grupo PEF procuraram superar os limites recorrendo a outras pessoas e recursos da própria escola, enquanto que os integrantes dos grupos PÓS, procuram nos livros e em outras teorias.

O conhecimento da teoria alterou sua prática?
O grupo PEF indicou as situações nas quais se deram as alterações: diagnóstico das dificuldades dos alunos, preparação de aulas, busca de informações. O grupo PÓS 1 apresenta efeitos mais gerais: mais segurança, mais compreensão das pessoas, adequação da prática aos conceitos. O grupo PÓS 2, focando uma única teoria indica princípios que tiveram impacto sobre a prática, sem, no entanto dizer como.

Discussão dos resultados 
A função específica do professor, sobre a qual ele tem controle direto, é a condução do processo ensino-aprendizagem. E a condução desse processo através de propostas pedagógicas pode ser enriquecida por conhecimentos derivados de teorias de desenvolvimento, de aprendizagem, de ensino. 
Além de conhecer essas teorias como abstrações discursivas , a questão nodal do ensino é como fazer com que seus conceitos, princípios, tendências se transforme em comportamentos, e esta é inclusive uma forma de testá-los. Isto vai exigir tanto do professor como do aluno uma postura de indagador, de observador, de pesquisador.
Esta pesquisa teve a intenção de explorar tal questão. 
O questionário proposto., abordagem inicial, revelou que alunos que atuam como professores e freqüentam cursos de pós graduação responderam de forma mais ou menos elaborada, mostrando habilidade para descrever idéias, isto é , abstrações que identificaram corretamente no que consiste uma teoria, sua relevância para a prática e para a solução de dificuldades específicas. Porém, não houve correspondência entre estas abstrações e descrição de ações que estariam indicando com precisão a ligação entre conceitos, princípios e estes comportamentos. 
Entretanto os alunos do  Programa especial de formação pedagógica, vindos de diferentes graduações, com formação específica muito diferenciada, tendo em comum o fato de serem professores de matemática do ensino fundamental e médio, sem formação pedagógica formal adquirida em cursos de licenciatura, apresentaram exemplos de modificação na atuação muito mais específicos. A que se deve esta diferença? Esta e outras questões serão aprofundadas num segundo momento da pesquisa utilizando-se a entrevista como recurso.
Estes primeiro resultados podem levar a uma recomendação para os cursos de licenciatura: que além de psicologia de aprendizagem e de desenvolvimento se incluam no currículo teorias de ensino.
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RESUMO


Este estudo exploratório tem por objetivo refletir sobra as concepções de professores a respeito de teoria, a partir da seguinte questão: Como os professores concebem o papel da teoria na sua atuação?
Aplicou-se um questionário com questões abertas a três grupos de professores: Grupo 1: alunos do Programa Especial de Formação Pedagógica de docentes (resolução CNE 02/97) oriundos de cursos de graduação sem licenciatura; Grupos 2 e 3 alunos de Programas de Estudos Pós-Graduados em Educação, sendo um deles orientado para a pesquisa sobre formação de professores e outro para estudo de uma determinada teoria de desenvolvimento.
As conclusões provisórias deste estudo permitem sugerir aos cursos de formação de professores incluirem a integração teoria-prática como eixo articulador, bem como estudos sobre teorias de ensino,  tendo como meta facilitar a passagem do discursivo para o experiencial.
Palavras-chaves: Formação de Professores, Relação Psicologia-Pedagogia, Relação Teoria-Prática
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