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APRENDENDO A ENSINAR: UM ESTUDO DESDE A PERSPECTIVA DA SOCIALIZAÇÃO DOCENTE

GT 8 – Formação de Professores

João Batista Carvalho Nunes (UECE)


1. Introdução
A preocupação das investigações sobre o processo de “aprender a ensinar” dos professores se centra em entender como o indivíduo vai se tornando professor ao longo de sua trajetória de vida. Atualmente estes estudos indagam sobre a aquisição do conhecimento pelo docente diretamente relacionado à sua atuação na sala de aula, buscando compreender o que conhecem os professores e como este conhecimento é adquirido (Carter, 1990).
Embora a literatura sobre aprender a ensinar apresente uma tendência psicologista (Carter, 1990; Kagan, 1992), não podemos prescindir dos fatores sociais que interacionam durante a vida profissional e pessoal do professor, gerando uma relação dialética de influências mútuas, com conseqüências para a sua atividade profissional (Zeichner & Gore, 1990).
A socialização do professor se tem sobressaído como um grande campo explicativo, apesar de não exclusivo, do aprender a ensinar (Cebreiro, 1992). As investigações dentro desta perspectiva têm destacado as principais influências que interatuam com o professor ou futuro professor em seu processo de socialização, tendo em conta que, segundo explicitam Torregrosa & Fernández Villanueva (1984, p. 423), “a maior parte da influência socializadora das instituições atua por meio dos indivíduos”.
Os estudos sobre a socialização docente se entrelaçam com outros campos de pesquisa sobre o professor, como a formação docente, incluindo as políticas de formação; o conhecimento/saber do professor; o desenvolvimento profissional e a profissionalização. Os resultados da pesquisa de SU (1992) o levou a assinalar que as reformas na formação docente serão inúteis se continuarem ignorando os aspectos da socialização dos professores, que ajudem a compreender o processo de aprender a ensinar.
Os primeiros anos na carreira docente têm sido considerados um período significativo, pelas suas repercussões ao longo da vida profissional do professor (Marcelo, 1998a). Portanto, é um momento oportuno para se investigar o processso de socialização docente. Não obstante os vários estudos nos Estados Unidos, Austrália e Europa sobre a socialização do professor, os resultados encontrados não podem ser simplesmente transportados para outras realidades (Zeichner & Gore, 1990). No Brasil, segundo Lüdke (1996), os trabalhos nesta área ainda são recentes e insipientes.
Por conseguinte, desenvolvemos uma pesquisa qualitativa buscando responder os seguintes interrogantes: Quais são e como incidem as influências no processo de aprender a ensinar dos professores principiantes das quatro primeiras séries do ensino fundamental da rede pública estadual, desde a perspectiva da socialização do professor? Quais estratégias utilizaram estes professores diante destas influências no seu processo de aprender a ensinar? A resposta a estas questões podem ajudar-nos a clarificar possíveis alternativas que visem contribuir na mudança do quadro atual da formação docente, em face da necessidade de professores reflexivos e críticos.
Neste texto, apresentaremos uma síntese desta investigação, que foi requisito para a obtenção de nosso doutorado (NUNES, 2001). Iniciaremos com uma breve abordagem sobre a socialização docente. Em seguida, explicitaremos a metodologia empregada. Posteriormente, discorreremos sobre os principais resultados encontrados. Finalizando, delinearemos algumas propostas para a formação de professores.
2. Um Breve Passeio pelas Sendas da Socialização do Professor
Recentemente o conceito de socialização tem absorvido o de enculturação, ao ser considerado um processo de aquisição de uma cultura determinada (Barfield, 1997), embora haja divergências entre diferentes abordagens quanto ao caráter interativo e contraditório deste processo (Lucas, 1986). Quando a criança começa a internalizar a realidade objetiva, ela estaria adquirindo um conjunto de significados, conhecimentos, comportamentos, rituais, normas e valores, enfim a cultura compartilhada pelos adultos ao seu redor (por exemplo, os pais). Da mesma forma, quando um indivíduo resolve exercer uma profissão, ele necessitaria internalizar a cultura compartida pelos membros mais experientes daquela profissão. A socialização, deste modo, se converte em um processo de transmissão cultural de adultos para as crianças ou de expertos em uma determinada área para principiantes. 
Esta aprendizagem de uma cultura determinada não é um processo passivo: o “socializado” envolve-se ativamente ao longo de sua socialização dentro de uma dialética de reprodução e produção de sua realidade (Ginsburg, 1988; Sturman, 1997). Além disso, não estamos referindo-nos a uma cultura monolítica e a-histórica. O conceito de cultura que perpassa nosso discurso concorda com Pérez Gómez (1995, pp. 7-8) quando diz que ela é um
conjunto de significados, expectativas e comportamentos compartilhados por um determinado grupo social, que facilitam e ordenam, limitam e potencializam, os intercâmbios sociais, as produções simbólicas e materiais e as realizações individuais e coletivas dentro de um marco espacial e temporal determinado.
Logo, a cultura profissional dos docentes também é uma construção histórica e social, impregnada de relações de poder que favorecem ou reprimem as potencialidades dos indivíduos. Ela não é única: é um amálgama de uma cultura dominante e de culturas minoritárias, mediatizadas por relações de poder e controle (Giroux, 1987).
A socialização, conforme salienta Gecas (1981), acontece dentro de contextos sociais específicos, especialmente dentro de ambientes institucionais ou organizacionais, requerendo uma atenção para as características das estruturas sociais que afetam o processo de socialização e influenciam aos indivíduos. Estas estruturas sociais, enquanto modelos de interação social em um grupo, apresentam diferenças entre si quanto a varios aspectos, tais como idade, sexo, raça/etnia, tamanho, permeabilidade dos limites, entre outros. Por exemplo, a família é diferente da escola, um convento é distinto a uma organização empresarial ou a uma prisão.
Estes contextos sociais estão em conexão com um contexto social, cultural, político e econômico mais amplo, não se podendo prescindir de considerar estes aspectos ao se estudar a socialização humana e, em particular, a socialização do professor (Zeichner, 1985).
Por conseguinte, partindo dos resultados encontrados em nossa investigação, podemos assumir que a socialização do professor é o processo dialético e contraditório de aquisição da cultura profissional do professorado redefinida por cada docente Esta cultura profissional do professorado redefinida por cada docente denominamos de “eu profissional docente”., a partir da interação do indivíduo com diversos agentes, dentro de um contexto institucional, econômico, político, cultural, social e histórico, em que se entrecruzam relações de poder de gênero, raça/etnia e classe (NUNES, 2001).
Quando o indivíduo ingressa em um programa de formação docente inicial começa formalmente seu processo de socialização na profissão de professor (Staton & Hunt, 1992). Até então, o indivíduo poderia haver optado por outra atividade profissional. No entanto, a socialização do professor deve ser entendida como um processo contínuo ao longo de sua vida (Lacey, 1997). O futuro professor não inicia sua formação inicial como se fosse uma “tábula rasa”. Diferentemente de outras profissões, a aprendizagem da docência pode acontecer no contato com pais que são professores ou nas experiências escolares prévias à formação inicial (Su, 1992).
Através da perspectiva da socialização do professor, se há estudado como os futuros docentes vão internalizando as expectativas da sociedade e o que é o trabalho de um professor, a partir de suas experiências escolares prévias à formação inicial (Schempp & Graber, 1992). A clássica investigação de Lortie (1975) enfatiza que o futuro professor aprende sua profissão observando os seus professores prévios. Crenças, valores, normas, comportamentos e conhecimentos sobre o ensino e os professores seriam aprendidos ainda quando o professor está na condição de aluno. Deste modo, sugerem Lanier & Little (1986), os estudantes a professor entram nos programas de formação inicial acreditando já conhecer o que ocorre nas escolas e que têm muito pouco a aprender.
A socialização do professor durante a formação inicial e exercício da docência, concordando com Schempp & Graber (1992), se constituirá em um processo interativo, dialético e contraditório, no qual as experiências presentes irão desafiando permanentemente as interpretações e concepções do passado. Ademais, ao ingressar em um programa de formação inicial, o futuro professor experimentará a socialização de duas maneiras: a socialização em um papel e em uma organização, que seguirão ao longo de sua carreira profissional (Staton-Spicer & Darling, 1986).
Estando a socialização imersa em contextos sociais específicos, concebê-la como a aquisição de uma cultura não nega, mas reforça o importante elemento deste processo que é o sistema de papéis (Gecas, 1981). O sistema de papéis representa “a configuração do status social, juntamente com as expectativas de comportamento, direitos e responsabilidades que operam em um grupo” (p. 169), representando um vínculo entre o indivíduo e o sistema social. Segundo o autor, o papel compreende uma identidade específica, comportamentos, valores e crenças. Nós acrescentaríamos, concordando com Cebreiro (1992), que se socializar no papel de professor implica também aprender os conhecimentos e as destrezas necessárias para o ensino (ver Carter, 1990), chegando a fazer parte da cultura profissional dos docentes.
No caso do professor, ele irá desempenhar seu papel dentro de uma instituição específica: a escola. A compreensão desta instituição tem se nutrido de novas ferramentas conceituais que a consideram uma organização, afastando-a de perspectivas formalistas e legalistas assentadas em uma visão instrumental da escola. Atualmente, a organização escolar é considerada uma “constelação de eventos concretos e personalidades em conjunto” (Coronel, 1995, p. 48). Deste modo, conforme nos afirma Pérez Gómez (1998), cada escola estabelece sua própria dinâmica de intercambios pessoais e curriculares e, embora se possa encontrar elementos comuns entre elas, cada uma atua de modo singular. Isto implica considerá-la um “artefato cultural”, produto de intenções, desejos e ações humanas (Greenfield, 1986).
Uma mesma estrutura social, no caso a escola, apresenta uma pluralidade de formas e de aspectos distintivos. Não se pode esperar que a socialização de um professor principiante em uma escola que atende a uma comunidade de classe baixa, com poucos recursos materiais e graves problemas sociais (fome, drogas, indisciplina etc.), seja igual se ele estivesse em outro contexto de classe alta, onde contasse com uma diversidade de recursos e poucos problemas sociais. Da mesma forma, se um docente principiante ingressasse em uma escola onde o professorado partilhasse de uma cultura de ensino colegiada, havendo grande suporte dos companheiros ao seu início na carreira, seria distinto da socialização vivenciada em uma escola onde existisse uma cultura do individualismo, com pouca ou nenhuma ajuda dos companheiros (ver Hargreaves, 1996). As culturas das escolas, embora se possa distinguir uma dominância de uma sobre as demais, tendem a não apresentar a mesma configuração e a mesma relação de forças de uma escola à outra ou de um local à outro (Feiman-Nemser & Floden, 1986).
Durante os primeiros anos de docência (período de iniciação ou indução), o professor vivencia uma intensa aprendizagem, em que ele busca sobreviver naquela nova realidade na qual se encontra, pondo em jogo os conhecimentos, imagens, normas, valores, crenças até então adquiridos sobre a profissão docente, diante de demandas que exigem uma atuação semelhante a de um professor com muitos anos de experiência (McGinnis, Parker & Graber, 2000; Veenman, 1984). Configura um período de intensas mudanças que se poderão tornar determinantes para a sua forma de atuar profissionalmente (Marcelo, 1991, 1998b). Por isso, o conhecimento resultante dos estudos sobre este período, incluindo aqueles dentro da perspectiva da socialização docente, tem sido utilizados para a construção de programas de iniciação ou indução, que facilitem a transição de estudante a professor (Huling-Austin, 1990).
3. A Aproximação Metodológica
Nosso desenho metodológico se insere em uma abordagem qualitativa, por reconhecer sua adequação para estudar a socialização do professor (Zeichner & Gore, 1990) e de sua capacidade para buscar os significados atribuídos pelos atores particulares em situações concretas. Existe uma complexidade na concreção de cada passo do desenho, pois uma das características da pesquisa qualitativa é a flexibilidade e a provisoriedade e, portanto, o pesquisador sempre está tomando decisões que influenciam nas etapas anteriores e posteriores do percurso metodológico.
A definição do problema de investigação e a delimitação dos objetivos alimentaram e foram alimentados continuamente ao longo do processo pela eleição do paradigma crítico, pelos dados e pela análise. O paradigma crítico foi o que fundamentou nosso trabalho, ajudando-nos a nos aproximarmos do problema em estudo. Em seguida, decidimo-nos pelo método da teoria fundamentada, a fim de nos acercarmos ao nosso objeto em um processo de comparação constante entre os dados. (Glaser & Strauss, 1967; Strauss & Corbin, 1998).
Posteriormente, definimos as estratégias e os instrumentos de coleta dos dados: a entrevista em profundidade, o formulário de entrevista e, quando a coleta já havia iniciado, as notas de campo. Realizamos um laborioso processo de selecionar e negociar com os sujeitos para participarem desta investigação. Ao final, contamos com quatro professoras das séries iniciais do ensino fundamental da rede de ensino público do Estado do Ceará.
A coleta de dados aconteceu concomitantemente a uma análise preliminar das informações, dentro da técnica analítica da codificação aberta da teoria fundamentada, gerando 610 páginas de entrevistas, além dos demais instrumentos. Este processo culminou com a validação inicial das informações pelas protagonistas da investigação. 
Durante a etapa da análise mais profunda dos dados, empregamos as técnicas analíticas da teoria fundamentada (codificação aberta, codificação em torno dos eixos e codificação seletiva) e utilizamos para nos auxiliar na manipulação da grande quantidade de material coletado o programa informático NUD*IST (Non-numerical Unstructured Data Indexing, Serching and Theorizing). Finalizando, procedemos à validação do esquema teórico final alcançado, refazendo o percurso da análise mais profunda dos dados, e comparando o esquema com os dados brutos.
4. Os Principais Resultados Encontrados
A partir da análise dos dados, aproximamo-nos à construção de uma teoria substantiva A teoria substantiva está fundamentada na pesquisa em uma área específica, limitada a um grupo e local determinados (Glaser & Strauss, 1967; Strauss & Corbin, 1998). sobre a socialização docente, denominada por nós de “teoria da tríplice aprendizagem”, a fim de ressaltar o principal resultado de nossa investigação: as três estratégias ou mecanismos básicos de aprendizagem utilizados pelas protagonistas para aprenderem a ser professoras. Nossa teoria está constituída de uma conjunto de relações entre macrocategorias, categorias e subcategorias, as quais não poderemos explicitar detalhadamente neste texto, considerando o limitado espaço disponível. Abordaremos apenas os aspectos mais destacados.
4.1. A trajetória pessoal da socialização do professor
As professoras iniciaram sua formação como docentes antes de ingressarem na escola normal. O processo experimentado de socialização na profissão ultrapassa os limites da formação inicial e se emaranha no contexto das relações pessoais e da escolarização prévia.
A família assume um papel destacado na socialização docente. No caso da família de origem (pais, irmãos e parentes), ela busca encaminhá-las para profissões distintas ao magistério. Por outro lado, contraditoriamente é no seu interior que as professoras se deparam com os primeiros modelos de docentes – quando os pais ou irmãos exercem o magistério – ou vivenciam as primeiras experiências de exercer o ensino. Ademais, dentro da família também se pode encontrar o incentivo de determinados membros e, inclusive, o apoio efetivo através de orientações de natureza prática de como agir profissionalmente.
A família posteriormente constituída (marido e filhos) também representa uma influência contraditória e dialética. Os filhos das professoras se convertem em uma poderosa influência da vida pessoal sobre a profissional: levam as professoras a reconstruirem/construirem suas teorias sobre o ensino, sobre o desenvolvimento de seus alunos e o seu próprio modo de agir profissionalmente. Contraditoriamente, os filhos também podem representar um aumento da carga de trabalho para as professoras, com a diminuição da energia disponibilizada para efetivar seu labor profissional.
4.2. A trajetória institucional pré-profissional: A escolarização prévia
As experiências vividas durante a escolarização prévia (às vezes também concomitante) à formação inicial constituem um grande impacto no processo de socialização. As professoras podem rechaçar determinados conteúdos ou disciplinas, pela associação entre estes e a forma como foram ensinados durante este período de suas trajetórias.
Os docentes da escolarização prévia passam a servir de modelos de atitudes e valores quanto a ser professor. As estratégias metodológicas que observavam seus professores desenvolverem com sua turma, e por outro lado, certos valores sustentados pelos docentes prévios, e percebidos pelas professoras desde sua condição de alunas, passam a compor o retrato profissional observado de como deve ser um professor.
A incorporação ao “eu profissional docente” de imagens e de estratégias metodológicas durante a escolarização prévia é favorecida pelo desconhecimento de outras formas do agir pedagógico. Inclusive, alguns aspectos da forma de atuar de seus professores, que são percebidos como não adequados para si, são utilizados na ausência de modelos alternativos, particularmente durante a própria formação inicial. Deste modo, a escola prévia à formação inicial se converteria em um poderoso agente de regulação social, onde as futuras professoras, mais do que aprender determinados conteúdos, aprenderiam valores e formas de atuar profissionalmente que dariam sustentação à ordem social mais ampla.
4.3. A trajetória institucional pré-profissional: A formação inicial
A formação inicial vivida pelas professoras revela uma estrutura curricular dicotomizada entre conteúdos teóricos e a prática de ensino, deixando às professoras a tarefa de fazer a síntese entre ambos momentos no exercício da docência. As professoras vão selecionando aqueles aspectos do programa formativo que, em sua percepção, apresentam uma aplicação imediata na sala de aula, tendendo a desconsiderar aqueles conteúdos ou disciplinas de natureza mais teórica. Portanto, a prática de ensino se torna o principal momento de sua formação inicial.
As professoras vão construindo uma imagem do professor como um profissional prático, que valora mais a aprendizagem da experiência e de conhecimentos de natureza prática, sem uma reflexão crítica sobre as conseqüências desta imagem para a manutenção do status quo.
As experiências vivenciadas com os docentes dos cursos acadêmicos são selecionadas de acordo com as imagens de como deve ser um professor construídas antes do ingresso no programa de formação inicial, servindo para alicerçar as teorias trazidas sobre como deve atuar o professor.
Dentro da dialética da socialização docente, há a experimentação e identificação com “outros mundos possíveis”, quando nossas protagonistas se deparam com um modo de ensinar alternativo ao vivenciado durante a escolarização prévia. Ocorre uma mudança de como percebe o papel docente face ao que observa de seus professores da formação inicial.
Durante a prática de ensino, o supervisor pode tornar-se um agente fundamental no processo de socialização docente. Segundo nossa pesquisa, quando ele oferece o apoio efetivo à estudante em prática, através de metodologias, propostas de atividades para desenvolver certos conteúdos e orientações quanto à forma de relacionamento com os alunos, ele passa a servir como um modelo com conhecimento e experência em como ensinar.
Quanto ao professor colaborador, os elementos observados pelas futuras docentes são redefinidos, buscando adequá-los às imagens da profissão já trazidas, podendo haver rechaço àqueles aspectos não considerados adequados para si.
Ademais, na interação com os alunos durante a prática de ensino as professoras vão solidificando seu eu profissional, seja pela observação destes como modelos para fundamentarem suas teorias sobre o desenvolvimento da criança naquela idade, seja através da testagem de estratégias de ação pedagógica para uso posterior.
Outro ponto destacado é o papel que os colegas do programa de formação inicial podem exercer na socialização docente, enquanto possível fonte de conhecimentos de natureza prática e, quando uma interação significativa se estabelece, isto serve de modelo de trabalho colaborativo.
4.4. A trajetória institucional profissional
O período da docência é considerado pelas protagonistas desta investigação como o mais importante para o seu processo de socialização na profissão. Ele é identificado como o momento em que se dá a verdadeira aprendizagem do que é ser um docente. Não se percebe, todavia, uma postura reflexiva e crítica quanto às conseqüências de seu agir pedagógico para a manutenção ou transformação do status quo.
Tendo de lidar com o contexto em um nível de desempenho esperado semelhante ao de seus companheiros mais experientes, aliado à carência de conhecimentos teórico-metodológicos mais consubstanciados na prática, cedo elas recorreram às suas colegas Utilizamos este termo no feminino, pois todas as professoras participantes desta investigação apenas se referem a colegas mulheres enquanto influências mais diretas na sua socialização docente, o que se explica pela alto grau de feminização do professorado da educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental. de trabalho, buscando apoio e orientação. Certas colegas podem assumir um papel destacado no início da carreira profissional docente, desempenhando a função de mentoras, isto é, modelos de professoras experientes que servem como fonte de estratégias de natureza eminentemente prática de como atuar com os alunos.
A influência das colegas professoras está imersa no contexto mais amplo das culturas de ensino. Em uma cultura de colaboração, os docentes se apoiam mutuamente, tanto em termos de recursos materiais, normas de comportamento e de conhecimentos teórico-metodológicos, como também no tocante ao apoio emocional para afrontar os desafios do trabalho. Assim, as colegas professoras se convertem em um importante agente no processo de socialização na profissão, servindo como modelos de ação, ou como interlocutoras.
Em uma cultura do individualismo, a professora principiante utiliza suas colegas professoras como modelos “involuntários”, ou seja, ela observa disfarçadamente as ações das companheiras e seletivamente incorpora ao seu repertório aqueles conhecimentos que acredita serem úteis à sua prática profissional.
Dentro de uma cultura de ensino balcanizada desde o aspecto das visões sobre o papel do professor, ao não compartir a imagem de docente sustentada pela maioria do professorado, a professora principiante pode buscar segurança ao lado de companheiras que apresentem uma visão semelhante, ao passo que tenta mudar as colegas, recorrendo ao que Lacey (1977) denomina de “redefinição estratégica”.
O Núcleo Gestor pode se tornar uma importante influência na construção de culturas de ensino balcanizadas, se passa a valorizar os níveis mais altos do ensino em detrimento do todo da escola. Como nossas protagonistas exercem a docência nas séries iniciais da escolarização obrigatória, este tipo de cultura de ensino de segregação as faz sentir desvalorizadas e com competência inferior aos companheiros dos níveis mais avançados.
Este agente desempenha um significativo papel no processo de socialização docente. Estando hierarquicamente acima, ele pode contribuir para aumentar ou diminuir a autoridade docente e o sentimento de valorização profissional. Seu apoio pode favorecer a mudança no método de ensino e na expansão do repertório de conhecimentos práticos da professora principiante, assim como sua falta de assistência pode conduzir a docente a cometer mais erros no seu início do que provavelmente faria se contasse com a devida ajuda. Ademais, ele é identificado pelas professoras como não gozando de autonomia frente às determinações da Secretaria da Educação Básica do Estado do Ceará e, conseqüentemente, elas também se percebem sem poder diante da Administração. As decisões e determinações emanadas da Administração que afetam diretamente o trabalho docente são implantadas nas escolas sem qualquer negociação com o professorado.
No tocante à política educacional, a implantação do sistema de ensino em ciclos de formação representou a decisão de maior impacto em suas trajetórias profissionais. As professoras foram destituídas de uma de suas maiores prerrogativas profissionais: ter a palavra final sobre o desempenho dos alunos e sua possibilidade de ascensão a outra etapa do sistema escolar. Além disso, o não cumprimento pela própria Administração de manter um número limitado de alunos por sala neste novo sistema, agregado à matricula do aluno em determinada etapa/série respeitando somente sua idade cronológica, tem contribuído sobremaneira para o processo de intensificação do trabalho docente. A professora acaba tendo de assumir o encargo de ensinar em uma mesma sala de aula como se fosse professora de várias séries simultaneamente.
Todavia, esta mudança no sistema de educação pública do Estado também trouxe pontos considerados positivos pelas docentes para o seu processo de aprender a ensinar. Ela apresentou às professoras novos modelos de ensino e avaliação diferentes ao que já haviam vivido. Assumindo seu caráter de sujeito ativo de sua própria história, as professoras aproveitaram determinados aspectos deste modelo, segundo sua funcionalidade no ambiente de sala de aula (aprendizagem por ensaio-e-erro) e o compatibilizaram com a sua forma de ensinar precedente. Ademais, com a implantação dos ciclos, as escolas onde as professoras trabalham têm recebido uma quantidade significativa de recursos materiais e até de salas de multimeios, representando uma melhoria nas condições de trabalho na escola pública se comparada com aquelas que vivenciaram quando eram alunas.
A Administração também tem uma poderosa influência em outros aspectos da carreira docente. O baixo salário pago às professoras é percebido como uma falta de valorização de sua atividade profissional. A formação continuada oferecida não atende às suas necessidades formativas, não sendo consideradas suas sugestões para a elaboração dos programas de formação. A lotação baseada apenas na titulação e na carência existente no sistema de ensino manifesta uma despreocupação pela trajetória da socialização das professoras, forçando-lhes a assumir determinadas séries para as quais não tinham qualquer experiência e para as quais não foram efetivamente formadas, imprimindo-lhes maior dificuldade em seu início no magistério público estadual. As alterações nas determinações governamentais quando à previdência social e, até mesmo, na mudança quanto à recuperação de uma falta no trabalho, representa um impacto na vida profissional das docentes ao exigir novas estratégias para lidar com tais situações.
Os alunos também são uma poderosa influência no processo de socialização docente. O estabelecimento de uma relação afetiva entre as professoras e seus alunos é percebida, inclusive, como condição para obter o êxito com a sua atividade de docência. O próprio êxito ou fracasso dos alunos tem repercusão direta em como a professora se vê enquanto profissional. Os alunos tanto servem como sujeitos observados em suas ações e reações para a construção de teorias sobre seu desenvolvimento, como são os indicadores da eficácia dos conteúdos e estratégias metodológicas aplicados pelas professoras na sala de aula.
4.5. As estratégias para aprender a ser professor
Ao longo desta investigação fomos descubrindo a intrincada teia de estratégias ou mecanismos que nossas protagonistas utilizaram em seu processo de aprender a ser professora, diante da influência dos agentes com quem interagiam. Este é um ponto fundamental de nossos resultados: a identificação de três estratégias ou mecanismos básicos – aprendizagem por observação ou modelo, aprendizagem dialógica e aprendizagem por ensaio-e-erro (Figura 1).
A aprendizagem por observação ou modelo é uma estratégia empregada por nossas protagonistas de forma inconsciente, como pode ser na infância e durante a escolarização prévia, ou consciente, como pode ser quando já é professora, para se acercarem ao mundo profissional docente. Ela acontece durante toda a trajetória da socialização das professoras, seja no âmbito pessoal, seja no institucional, através da percepção de uma outra pessoa do convívio direto como um modelo a ser imitado ou um sujeito observado a ser compreendido. Esta imitação do modelo não é completa, porque nunca o indíviduo conseguirá tomar o papel do outro em sua plenitude. A imitação tende a acontecer quando o modelo é uma pessoa mais velha ou em uma idade próxima à do sujeito, identificada como possuidora de maior autoridade e/ou mais conhecimento e experiência no magistério, por exemplo os pais, o Núcleo Gestor, as colegas professoras. A compreensão acontece quando o sujeito já é adulto e a pessoa observada é uma criança, por exemplo seus filhos ou alunos. Neste caso a criança não é imitada: ela é alvo de um processo de compreensão de suas ações e reações e de seu próprio desenvolvimento.
A aprendizagem dialógica ocorre sempre de modo consciente com pessoas identificadas como estando em um mesmo nível de conhecimento e experiência sobre o magistério com as quais as professoras compartilham, através do diálogo, informações, idéias, conhecimentos, normas e estratégias metodológicas. Desta forma, quando nossas protagonistas já estão exercendo o magistério, a aprendizagem por observação das colegas professoras vai gradativamente se convertendo, com a experiência adquirida pelas professoras principiantes, em aprendizagem dialógica.
Apesar de haver assimilado durante a sua socialização docente conhecimentos teórico-metodológicos, normas e valores, seja por aprendizagem por observação ou dialógica, será a receptividade dos alunos quanto a estes elementos que ditará sua adequação ou não àquela turma específica. Caso não consiga o êxito esperado, a professora tende a redefinir as suas estratégias metodológicas e conhecimentos a fim de atingir os seus objetivos pedagógicos. Vão-se criando perfis de estratégias metodológicas segundo as turmas em que ensina, de forma que uma mesma estratégia pode ser rejeitada por uma turma, como pode funcionar em outra, ou necessitar ser adaptada a uma terceira.
Este mecanismo da aprendizagem por ensaio-e-erro destaca o caráter dialético da socialização docente, na medida em que as professoras e seus alunos estão se infuenciando mutuamente. Ela representa o teste final das aprendizagens obtidas através das outras estratégias na configuração do eu profissional docente e, em nossa opinião, ao mesmo tempo oferece subsídios para iluminar novos aspectos a serem compartilhados na aprendizagem dialógica com as colegas ou a serem observados nas reações dos estudantes.
5. Conclusão: Propostas para a formação de professores
Toda esta investigação foi construída não apenas para compreender melhor o processo de socialização docente, mas principalmente para que este conhecimento nos possibilitasse oferecer uma contribuição aos programas de formação de professores desenvolvidos na realidade cearense e em outros contextos nacionais e internacionais. Portanto, baseado nos resultados encontrados e no atual estado da formação docente segundo a legislação brasileira em vigor, propomos algumas diretrizes para a formação de professores, notadamente para as séries iniciais do ensino fundamental. No entanto, acreditamos que algumas destas propostas também possam ser estendidas a outros níveis de ensino mediante as devidas adaptações. As diretrizes são as seguintes:
·	Primeiramente, a formação docente precisaria ser compreendida como um processo contínuo, envolvendo três etapas: a inicial, a indução e a continuada.
·	A prática de ensino passaria a assumir um papel destacado frente às demais disciplinas do programa de formação inicial, perpassando todas as séries/anos dedicados à formação inicial. Ao mesmo tempo ela deveria iluminar e ser iluminada por suas congêneres do currículo. Desde o primeiros anos, os futuros professores necessitariam ter no seu currículo formativo um espaço para desenvolverem a observação da realidade escolar, e do modus operandi do Núcleo Gestor e dos professores dentro e fora de suas salas de aula. No último ano, cada estudante a professor assumiria uma turma de alunos durante todo o período letivo, sendo acompanhado pelo supervisor da prática de ensino e por um professor da escola com maior experiência (mentor). Caberia ao supervisor e ao mentor oferecer as ferramentas teórico-metodológicas necessárias para que os futuros docentes refletissem sobre as imagens de professor sustentadas, as estratégias implementadas com os alunos e a própria “aprendizagem por observação” e “aprendizagem por ensaio-e-erro” resultante da interação com os estudantes.
·	Os cursos acadêmicos da formação inicial, alimentados pela prática de ensino, necessitariam estimular a reflexão sobre a realidade concreta das escolas públicas e privadas e estar articulados com esta mesma realidade.
·	Desde o início, no programa de formação inicial deveria se incentivar o trabalho integrado entre os colegas do programa. Também deveria haver espaço para que os futuros docentes refletissem sobre estas experiências de colaboração, sobre a sua trajetória pessoal e escolarização prévia, inclusive, sobre as imagens e estratégias metodológicas já armazenadas no seu eu profissional embrionário.
·	Como não podemos precisar se, após a conclusão da formação inicial, os futuros docentes conseguirão de imediato um posto de trabalho, a formação na iniciação à docência deverá estar a cargo das escolas ou dos respectivos sistemas educacionais onde os professores principiantes ingressarem.
·	No tocante à formação continuada, ela deveria ser pensada desde dois níveis. No nível de uma formação centrada na escola, cada instituição escolar deveria construir coletivamente seu próprio programa formativo. No nível de responsabilidade da Administração, esta desenvolveria programas de formação continuada específicos para determinados grupos, inclusive atentando para as diferentes fases da carreira docente na qual eles se encontram, partindo de estudos sobre as necessidades formativas do professorado de sua rede de ensino. Outros programas também poderiam apresentar um caráter massivo, contanto que servissem para oferecer novos recursos teórico-metodológicos, permitindo ao professorado testar tais aprendizagens em sua sala de aula (aprendizagem por ensaio-e-erro) e retornar os resultados obtidos ainda durante a realização do programa, realimentado e reafirmando a unidade teoria-prática.
Todas estas propostas convergem na visão de um professor reflexivo e crítico e na necessidade de realizar grandes esforços pela melhoria da qualidade da educação no Brasil. Estamos conscientes que não poderemos favorecer uma mudança imediata em direção a estes novos caminhos propostos. Porém, esperamos que estas idéias sejam elementos para o pensamento, reflexão e análise de todos aqueles que tenham alguma responsabilidade na formação de professores.
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Figura 1. Estratégias utilizadas no processo de socialização docente.



