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Resumo: O contexto social do mundo contemporâneo nos faz entender que existem duas
vertentes para conceituar educação. A primeira diz respeito a uma corrente ideológica que
produz e reproduz imposições do sistema capitalista gerador de desigualdades sociais. A
segunda nos leva a uma reflexão crítica desvelando objetivos que contribuirão com uma
sociedade justa e humanizada. Diante deste cenário, entende-se que somos nós professores,
agente de transformação, que possibilitaremos estas mudanças. No entanto percebemos que
muitos profissionais ao sair dos cursos de formação de professores acabam por compactuar
com fatores que contribuem com uma educação desigual, pondo em questão o verdadeiro
sentido do que é educar.
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1. Introdução

O estágio supervisionado tem como objetivo proporcionar ao aluno do curso de
Pedagogia vivências da prática educativa na realidade da sala de aula. Nesta perspectiva o
seguinte trabalho abordará algumas observações sobre a postura do profissional em educação;
desvelando algumas correntes filosóficas que orientam como o educador deve contribuir na
formação do cidadão, uma vez que o mesmo torna-se o principal mediador entre ensinoaprendizagem e por tanto, deverá ser consciente sobre sua responsabilidade social. Pois,
torna-se notório nos cursos de formação destes profissionais a importância de formar o
indivíduo para exercer a cidadania, e que a educação é o único meio de tornar a sociedade
mais justa e humanizada.

2. A diversidade cultural da sala de aula

Respeitar a diversidade cultural e saber que a sala de aula é um ambiente heterogêneo
é dever de todo educador que após longos anos de estudos se dedicam em atuar na prática
educativa. Muito se discute sobre o papel do professor e responsabiliza-o pelo fracasso
escolar do aluno, pois “entende-se” que é dever do mesmo educá-los em seus aspectos físicos,
morais e intelectuais.
Os livros que fundamentam esta profissão indicam que devemos mudar a metodologia
de acordo com as dificuldades que a turma apresenta, temos ainda que observar, coletar dados
suficientes para que possamos intervir significativamente na construção do conhecimento. E
planejar as atividades que serão aplicadas em sala, é papel rotineiro do educador. (LIBÂNEO
2000) diz o seguinte:

O professor consciente sabe o que pretende alcançar,
Em quanto tempo pretende alcançar, como pode alcançar o que pretende fazer, o
que fazer quais os recursos necessários e o mais importante: Como analisar a
situação a fim de verificar se tudo o que pretendia foi alcançado [...].

Os estudos nos mostram que devemos realizar pesquisas para que possamos fazer de
acordo com o material coletado uma intervenção, e ao final sabermos se o que queríamos foi
alcançado.

É preciso que o professor crie situações favoráveis oferecendo através de

recursos metodológicos e didáticos material para que o aluno possa desenvolver suas
habilidades de forma integral evidenciando os resultados esperados por ele. (LIBANEO 2000)
tem a seguinte concepção:

Criar as condições e os meios para que os alunos desenvolvam capacidades e
habilidades intelectuais de modo que dominem métodos de estudos [...] orientar as
tarefas de ensino para objetivos educativos de formação da personalidade [...] ajudar
os alunos a escolherem um caminho na vida, a terem atitudes e convicções que
norteiam suas opções diante dos problemas e situações da vida real é dever da
profissão do educador.

Existem inúmeras correntes pedagógicas que orientam como deve ser a postura do
professor na formação do ser humano. Segundo FREIRE, devemos ter “consciência do
inacabado”, ou seja, saber que a construção do conhecimento é um processo contínuo
realizado por etapa. (KRASILCHIK, 2008): revela que devemos

respeitar cada fase do desenvolvimento da criança, de acordo com a alfabetização biológica
que é classificada em:
 Nominal: O estudante reconhece os termos, mas não tem conhecimento do seu
significado;
 Funcional: Termos memorizados são definidos corretamente, mesmo sem
compreender seu significado;
 Estrutural: Capacidade de explicar adequadamente com suas próprias palavras;
 Multidimensional: Aplica conhecimento e habilidades adquiridas, relacionando-os a
conhecimentos de outras disciplinas.

3.

Alfabetização biológica

Enfatizaremos a alfabetização relacionada ao ensino fundamental I. O nível nominal,
referente à criança do primeiro ao quinto ano, mais precisamente o segundo ano das series
iniciais, pois é o momento que a criança é capaz de conhecer as letras do alfabeto, realizar
cópias, fazer leituras, mas não entende os significados.

Exemplificando, uma criança sabe que deve aprender sobre um determinado assunto,
mas como está em processo de progressão das habilidades, ainda não compreende a razão de
algumas atividades abordadas em sala, por este motivo é importante que o professor selecione
conteúdos de acordo com o desenvolvimento biológico da criança seguindo um pré-requisito
do que ensinar; partindo sempre do mais simples para o mais complexo. Isto é ensinar as
letras do alfabeto, ensinar formação silábica, que ao serem aprendidas as crianças chegarão à
leitura de frases.

E diante deste cenário desenvolver pensamentos reflexivos que darão capacidades de
firmar relações entre fatos e objetos. Ao invés de dizer - Joaozinho foi à feira comprou três
peras, dissermos que Maria Eduarda, coleguinha do Fernandinho foi à feira comprou três
ovos, e duas salsichas e se possível levar para a sala de aula os objetos em suas formas reais,
para que as crianças possam tocá-los, fazendo associações entre a realidade e aprendizagem.

E quando se fala em realidade, entende-se todo o contexto social na qual é inserida,
desde sua base familiar, até os aspectos de sua moradia, justamente para não exemplificarmos
de modo que fuja de suas vivencias cotidianas.

Visto que um dos fatores que norteiam a

construção do conhecimento é a família, torna-se fundamental sensibilizá-la de que tudo ao
redor contribui para o crescimento intelectual da criança. Pois o caráter de um homem é
formado pelo ambiente que o rodeia. E se é formado pelo ambiente que o rodeia devemos
respeitar cada fase do desenvolvimento humano, uma vez que a infância é base para todas as
aprendizagens: físicas, psicológicas, intelectuais e sociais.

4. A postura do professor na sala de aula

Existem várias correntes filosóficas que falam sobre a postura do profissional da
educação, iniciando desde os escritos de Sócrates quando nos fala sobre refutação e maiêutica,
a primeira tem por objetivo conduzir o individuo a contradizer-se afim chegar à conclusão de
que seu conhecimento é limitado. A segunda fazer perguntas ao ser pensante levando-o a
descobrir por si mesmo as respostas para as suas perguntas.

Os cursos de formação dos professores nos auxiliam de como devemos formar o
indivíduo, possibilita-nos compreender que vivemos em um sistema capitalista voltado para o
bem de consumo, que a educação de qualidade só tem acesso quem detém o poder, ou seja a
classe dominante formada pela super-estrutura composta pelos

grandes empresários e

governantes, que monopolizam até a formação do cidadão. Pois através de falsas ideologias
que estabelecem nas escolas como ordem e progresso “escravizam” alienam desfavorecendo a
população. Indagam-nos sobre qual cidadão queremos formar. Um cidadão alienado? Ou um
cidadão emancipado? Queremos formar pessoas críticas capazes de conhecem seus deveres e
suas obrigações diante da sociedade, de modo a alcançar sua emancipação social.

Concluímos que somente a educação é capaz de libertar este ser. E somos nós
agentes de transformação que possibilitaremos está mudança. No entanto às vezes quando
formado, este profissional adentra a sala de aula e reproduz todas as imposições do sistema,
contribuindo para alienação do aluno. E a formação do ser humano critica torna-se utopia.
Percebeu-se na escola na qual foi realizado o estágio de observação, que a professora trata
seus alunos não como desafio, mas como problemas, pois sabemos que os desafios existem
para serem superados e os problemas para sem descartados.

Se na visão de alguns

profissionais as crianças são classificadas como problemas, nunca poderemos mudar o
contorno que envolve a educação.

Dizem que os alunos não aprendem por não terem acompanhamento familiar. Que não
aprendem por serem portadores de alguma dificuldade de aprendizagem, mas como
responsabilizar o fracasso da construção do conhecimento sobre pessoas que ainda estão em
seus desenvolvimentos cognitivos? Seria falta de comprometimento do profissional? Ou seria
de ordem emocional causado por estresse ou esgotamento físico? Este é um problema que deve
ser investigado criteriosamente para que possamos intervir positivamente e contribuir na
relação professor aluno de modo a esclarecer os avanços e retrocessos da formação inicial dos
educadores das series iniciais.
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