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ABSTRACT

The research on the use of the Didactics
books as guides for the pedagogic acting
of those who teach this subject was
finished early in 1999, and it covered data
about the middle and the superior levels of
schooling. The research aimed at finding
the bibliographical sources that are
adopted by the Didactics professors,
seeking to analysing their contents and
uncovering the social impressions that
these books indicate. The axes of
importance of this study intersect and are,
respectively: the history of the subject of
Didactics and the determinations of class
and the role of the didactic book in the
teacher’s formation. The data collecting
lasted about a year and a half. There were
used, as data collecting instruments,
questionnaires, interviewing forms and
reading filling cards. The data collected on
an avarage level, indicate that the teachers
and professors who teach Didactics in the
city of Campo Grande –MS, have a good
schooling level and teaching experience.
The majority of them have been teaching
this subject for less than five years. Most of
them work at the evening shift, in schools
that do not have libraries with an updated
collection covering this field of study.  The
inappropriate working conditions and the
limited access to updating pedagogical
courses and meetings explain the
teacher’s difficulty in working with updated
materials, something explicitly sustained
by the data collected, since the two most
used books do not cover the updating
aspectcs and the theorico-methodological
coherence,  they only hold superficial
elements, conceptual mistakes and
clearly, a perspective of the sustenance of
the technicist teaching acting and of the
social structure which is compatible to it.
Concerning the qualification and working
conditions, there are no substantive
differences among the levels that had
been investigated. The professors from
the superior education system are post-

RESUMO

A pesquisa sobre os livros de Didática
como orientadores do fazer pedagógico de
docentes dessa disciplina foi concluída no
início de 1999, abrangendo dados sobre o
nível médio e o superior. Objetivou localizar

as fontes bibliográficas adotadas pelos
professores de Didática, buscando

analisar seus conteúdos e desvelar as
marcas sociais que os mesmos indicam.

A coleta de dados durou cerca de um ano e
meio. Foram usados enquanto

instrumentos para coleta: questionários,
formulários para entrevista e fichas de

leitura. Os dados coletados em nível
médio, indicam que os professores que

ministram a Didática em Campo Grande,
MS possuem bom nível de escolarização e
experiência docente, a maioria, ministra a

disciplina há menos de cinco anos. O turno
em que a maioria trabalha é o noturno, em

escolas que não possuem bibliotecas com
acervo atualizado na área.  As condições

de trabalho inadequadas e o acesso
limitado aos cursos e encontros de
atualização pedagógica explicam a

dificuldade dos professores em
trabalharem com materiais atualizados,

algo explicitamente confirmado pelos
dados, pois os dois livros mais usados

não atendem aos aspectos de atualização
e coerência teórico-metodológica,

abrigando noções superficiais, erros
conceituais e, nitidamente, uma

perspectiva de manutenção do fazer
docente tecnicista e da estrutura social

compatível com o mesmo.  Quanto à
capacitação e condições de trabalho, não
há diferenças substantivas entre os níveis

investigados. Os professores de nível
superior possuem pós-graduação,

trabalham no turno noturno e dispõem de
ampla experiência docente, mas, como os

de nível médio, a maioria tem envolvimento
relativamente recente com a disciplina.  Da

mesma forma que os docentes de nível
médio, a maioria (83%) não adota livros,
mas faz uso de vários materiais, sendo



75Ensaios e ci., Campo Grande - MS, v. 5, n. 3, p. 73-108, dez. 2001.

citadas inclusive, as fontes de consulta
eletrônicas. Os livros são encarados como
recurso principal por parte de 61,12% dos

docentes, havendo, porém, muitas
indicações de revistas como materiais

auxiliares. O que se pode depreender dos
dados é que, confirmando as hipóteses

iniciais, em nível superior, as fontes
usadas são mais variadas e relativamente

mais atualizadas, havendo, porém, a
manutenção de fontes de caráter

tradicional, escolanovista e tecnicista. E,
por fim, que a extensa produção da área na
década de noventa não tem tido a acolhida

esperada, bem como, não é hegemônica
em nossas escolas a perspectiva

histórico-crítica que a embasa. O  que
evidencia que o nível de capacitação inicial

não tem correspondido à capacitação
continuada (em serviço). E que a

penetração dos instrumentos mais
avançados ainda continua lenta e difusa

em Mato Grosso do Sul, algo perfeitamente
compatível com suas condições históricas

e sociais.

graduated, work at the evening shift and
have large teaching experience, but, just
like those teachers from the middle school
system, most of them have been recently
related to the subject. Also, just like the
teachers from middle school,  most of the
professors (83%) do not adopt books as
part of their teaching course, instead they
make use of several different sources,
being also included, the electronic
sources of research. The books are seen
as the main source of research for a group
of teachers (61,12%), but there are also
many indications of journals and
magazines as supporting material. The
criteria used for choosing the
bibliographical sources, other than those
quoted at the middle education level, are
objetive and consistent, including aspects
such as: complexity level, the author
theorical subordination, modernization,
etc.  Although some say that they have
access to updated publications on this
area, the three books that are mostly
indicated by the teachers, are dated from
the early eighties,  and the most recent
publications, which are dated from the
middle or the late nineties, are separetly
mentioned. And, besides being noticed
other theorical indications of a progressive
characteristic, there is also diversity on the
superior level sources, where authors
such as Nérici, Piaget, Vygotsky, Libâneo,
Maria Rita Netto Salles Oliveira, Saviani,
and Cesar Cool are quoted.  And,
concerning a moment that  exceeds the
“denial and the denunciation” on the
Didactics field, a great deal of the quoted
sources, which have been mentioned
during the eighties and the early nineties,
do not represent a significant
“improvement”. What one can conclude
from the data collected is that, after being
the initial assumptions proved, on a
superior level, the sources that are used
are more diverse and relatively more
updated, although there is also the
maintenance of sources of a traditional,
new schooling and technicist
characteristic. And, finaly, the extensive
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production of this area that has been
developed during the nineties has not
reached the expected acceptance, as well
as it is not hegemonic in our schools the
historical and theorical perspective on
which it is based upon. What is made
clear is that the level of the initial
qualification has not been related to the
continued qualification (during the working
period). And it was also observed that the
insertion of the more advanced
instruments is still slow and spread in the
state of Mato Grosso do Sul, something
perfectly conformable to its historical and
social conditions.

KEY-WORDS

Didactics,

books,

work objectification,

teaching work.

PALAVRAS-CHAVE

Didática,

livros,

objetivação do trabalho,

trabalho docente.
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1 INTRODUÇÃO

Este artigo relata dados de uma pesquisa de tipo descritivo (KÖCHE, 1997),

que discutiu a penetração da tendência progressista no ensino através dos livros

de Didática e sua influência na organização do trabalho do professor. O estudo

centrou-se em instituições de nível médio em Campo Grande e superior em Mato

Grosso do Sul, no período de 1997 a 1999, contando com financiamento das

Faculdades Integradas de Campo Grande e parceria da Universidade Federal de

Mato Grosso do Sul.

A investigação partiu de constatações desenvolvidas em estudo anterior

(ARAÚJO, 1997), que assinalava a influência dos livros de Didática para a prática

pedagógica dos professores, como meios de objetivação e simplificação do

trabalho docente, desde  Coménio (século XVII), dada a intenção que eles têm de

guiar a ação docente, oferecendo normas e regras para organizar o espaço da

sala de aula, ministrar determinados conteúdos, disciplinar os alunos, enfim,

prescrições para o professor controlar o processo.

Os eixos principais deste estudo são a história da disciplina de Didática e

a influência do livro didático para a organização do fazer docente.

A preocupação com a história da disciplina Didática objetivou resgatar

algo ainda não registrado, antes que as fontes necessárias para tanto se

perdessem, bem como,  pretendeu contribuir para a compreensão mais clara do

fazer docente e da importância da Didática para este fazer no decorrer do tempo.

Este eixo aproxima-se e distancia-se da linha de investigação inaugurada

por André Chervel e denominada de “História das disciplinas escolares”

(CHERVEL, 1990). A aproximação deve-se ao reconhecimento da importância

de se pesquisar o “ensino escolar” através da constituição de diferentes

disciplinas, bem como, a aceitação de fontes antes refugadas por outros

pesquisadores: cadernos escolares, diários de classe etc. Outro fator de

aproximação é a ênfase dada, por Chervel, ao estudo do conteúdo escolar, como

se demonstra no trecho a seguir:
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A tarefa primeira do historiador das disciplinas escolares é estudar os
conteúdos explícitos do ensino disciplinar. [...] todas as disciplinas, ou
quase todas, apresentam-se sobre este plano como corpus de
conhecimentos, providos de uma lógica interna, articulados em torno de
alguns temas específicos, organizados em planos sucessivos claramente
distintos e desembocando em algumas idéias simples e claras, ou em
todo caso encarregadas de esclarecer a solução de problemas mais
complexos.

O estudo dos conteúdos beneficia-se de uma documentação abundante
à base de cursos manuscritos, manuais e periódicos pedagógicos
(CHERVEL, 1990, p. 203).

O distanciamento se dá em razão de uma certa “autonomia” da disciplina

escolar, promovida por Chervel, o que minimiza a influência dos condicionantes

sociais, políticos e econômicos em sua constituição. Trata-se de uma divergência

teórico-metodológica que incide sobre a compreensão das relações entre parte e

todo; entre universal e singular. A perspectiva, pois, tomada no projeto de pesquisa

é a de que, ao indicar a história de uma dada disciplina, não se pode perder de vista

que se trata de um produto humano, portanto decorrente das contingências de um

dado momento histórico e como parcela de um todo, só explicável em suas relações

com a totalidade, com a realidade humana em suas múltiplas determinações.

O segundo eixo, que trata da preocupação com os livros de Didática na

ação dos professores, surgiu do reconhecimento de serem meios de objetivação

e simplificação do trabalho docente e, portanto, reforçarem as práticas e hábitos

propostos pela sociedade capitalista, trazendo obstáculos à apropriação crítica e

profunda dos instrumentos culturais pela maioria da população.

Este trabalho não tem em sua temática um caráter pioneiro, pois já foram

desenvolvidos muitos outros com a preocupação de estudar os livros didáticos1 ,

bem como sobre os conteúdos de Didática presentes nos livros da área

(LOBO e BAUMEL, [1987]; AMORIM, 1986), mas difere-se destes em relação

aos cortes temporais e espaciais, bem como, vai além da análise do caráter

ideológico dos livros didáticos (FARIA, 1989; BONAZZI e ECO, 1984; FREITAG,

COSTA e MOTTA, 1993; LOURDES e DEIRÓ, 1987), tomando este instrumento

como expressão patente da simplificação e objetivação do trabalho, desvelando

seus riscos, por ser em muitas práticas docentes mais do que um instrumento
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de trabalho, tornando-se um guia do processo de ensino, e sendo, portanto, um

elemento essencial para a compreensão do mesmo.

Sobre este aspecto vale a ressalva de que o livro didático não é, como

bem coloca Mazzotti (1986), o determinante do fazer pedagógico, mas:

O livro didático só o é em uma relação social que determina sua forma
e conteúdo. É um fenômeno que ao ser desvelado em sua gênese mostra-
nos a essência do fazer pedagógico na sociedade capitalista, permitindo-
nos compreender o cotidiano do professor e a realidade escolar.

 Concordando-se com Mazzotti (1986), parte-se da premissa de que

mesmo que o livro didático oriente a ação docente ele não a determina, mas é

expressão das determinações sociais que indicam seu papel. Assim, é elemento

mediador e excelente instrumento para a compreensão das relações pedagógicas.

Araújo (1997), seguindo esses indicadores, busca as marcas iniciais da

Didática para discutir sua trajetória histórica e entender o papel desta disciplina

na formação do educador, tendo como hipótese a função de ordenar e controlar

a mediação do saber. E, ao mergulhar nas raízes, ou seja, em Coménio, tentando

entender o papel do professor em suas proposições, identifica a importância do

livro didático, pois que posto como sinal evidente da simplificação e objetivação

do trabalho. Algo expresso em muitos trechos da obra:

...finalmente, serão hábeis para ensinar, mesmo aqueles a quem  a
natureza não dotou de muita habilidade para ensinar, pois a missão de
cada um não é tanto tirar da própria mente o que deve ensinar,
como sobretudo comunicar e infundir na juventude uma erudição
já preparada e com instrumentos já preparados, colocados nas
suas mãos.  Com efeito, assim como qualquer organista executa qualquer
sinfonia, olhando a partitura, a qual talvez ele não fosse capaz de compor,
nem de executar de cor só com a voz ou com o órgão, assim também
porque é  que não há-de o professor ensinar na escola todas as coisas,
se tudo aquilo que deverá ensinar e, bem assim, os modos como o há-
de ensinar, o tem escrito como que em partituras ?  [...]

Uma só coisa é de extraordinária importância, pois, se ela falta, pode-
se tornar inútil toda a máquina, ou, se está presente, pode pô-la em
movimento:  uma provisão suficiente de livros pan-metódicos.
Efectivamente, da mesma maneira que, fornecendo o material
tipográfico, é fácil encontrar quem o possa, saiba e queira utilizar
(...)  (COMÉNIO, 1985, p.457 e 469, grifo nosso).
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A simplificação e a objetivação do fazer docente, presentes desde o século

XVII, ainda marcam as análises contemporâneas sobre os livros didáticos. Saviani

(apud MOYSÉS e AQUINO, 1987) afirma que: “Em lugar de servir como elemento

estimulador, capaz de aguçar a criatividade do aluno, o livro didático passou a

ser um elemento limitador e uniformizador da aprendizagem”.  Freitag, Costa e

Mota (1993) afirmam que o livro didático não é considerado instrumento auxiliar

na sala de aula, mas como “critério absoluto de verdade”. E Silva (1996), por sua

vez, atrela a objetivação e simplificação do trabalho docente também à gigantesca

indústria do livro no país:

Costumo esclarecer que à perda crescente da dignidade do professor
brasileiro contrapõe-se o lucro indiscutível e estrondoso das editoras de
livros didáticos. Essa história começa assim no início da década de 70:
a ideologia tecnicista sedimentou a crença de que os “bons” didáticos,
os módulos certinhos, os alphas e as betas, as receitas  curtas e bem
ilustradas, os manuais à Disney etc... seriam capazes por si só de
assumir a responsabilidade docente que os professores passavam a
cumprir cada vez menos. Quer dizer: à expropriação das condições de
trabalho no âmbito do magistério correspondeu um aumento gigantesco
nas esferas da produção, da venda ou distribuição e do consumo  de
livros didáticos pelo País.

Costumo ainda mostrar que esse apego cego ou inocente a livros
didáticos pode significar uma perda crescente de autonomia por parte
dos professores. A intermediação desses livros, na forma de costume,
dependência e/ou “vício”, caracteriza-se como um fator mais importante
do que o próprio diálogo pedagógico, que é ou deveria ser a base da
existência da escola [...].

Neste estudo, não há a preocupação com livros didáticos em geral, mas

com os livros de Didática, pois, grosso modo, é a disciplina central que oferece

subsídios para a formação docente.

Para descrever procedimentos, resultados e análises feitas no processo

da pesquisa, o artigo foi organizado em três partes. Na primeira será exposta a

trajetória do grupo de pesquisa, indicando-se os procedimentos realizados; na

segunda, os dados coletados junto às instituições em nível médio e, na terceira

parte, os dados sobre o nível superior.
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2 METODOLOGIA DA PESQUISA

O projeto teve início em 1997. Em sua fase inicial, de setembro a

dezembro2 , envolveu o levantamento bibliográfico sobre os assuntos em questão,

leituras para embasamento e coleta de dados.

O primeiro passo consistiu no levantamento bibliográfico das fontes indicadas

no catálogo “O que sabemos sobre livro didático” (UNICAMP, 1989), que compila boa

parte das obras produzidas sobre o assunto no País. O levantamento foi realizado

nos acervos das instituições de ensino superior de Campo Grande, MS.

Além do levantamento bibliográfico, foram feitas consultas em grandes editoras

acerca dos livros de Didática por elas produzidos, buscando-se saber a tiragem e o

número de exemplares vendidos. Os contatos telefônicos e via fax, porém, foram

infrutíferos.

Por fim, houve a coleta de dados em escolas públicas e particulares de

formação de professores em nível médio, em Campo Grande- MS, e  Instituições

de Ensino Superior em Mato Grosso do Sul. Nos dois níveis de ensino, foram

tomadas 100% das escolas, havendo devolutiva de 75% das escolas em nível

médio e  64,28% das Instituições de Ensino Superior.

Para a coleta nas escolas, foram utilizados dois instrumentos com

questões abertas e fechadas (LAKATOS; MARCONI, 1997) um para cada nível

de ensino, bem como fichas para análise das obras mais indicadas.

A outra etapa da pesquisa  iniciou-se em outubro com a seleção de bolsistas

da UNAES, para a participação no Projeto, que realizaram várias leituras e resenhas

seguidas de sessões de estudo sobre livros didáticos e história das disciplinas

escolares. Na seqüência foram tabulados os dados relativos ao nível médio, e os

resultados indicaram a necessidade de nova coleta e do aprimoramento do

instrumento antes utilizado. Tal necessidade deveu-se ao gradativo fechamento

dos cursos de formação de professores em nível médio, que vem ocorrendo no

Estado de Mato Grosso do Sul desde a divulgação da LDB 9394/96, em função de

vários aspectos: a precariedade com que muitos dos cursos funcionam, geralmente

no turno noturno;  o esvaziamento de projetos que visavam à melhoria desta

formação em nível médio; a interpretação equivocada do art. 62 da LDB, entendendo-
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se que o mesmo proíbe a formação docente em nível médio; a antecipação do

cumprimento de metas do Plano Nacional de Educação, que prevê uma extinção

gradativa destes cursos, no prazo de dez anos; a ausência de profissionais

habilitados para atuar nos cursos, principalmente na parte diversificada do currículo.

Assim, a delimitação inicial que previa a coleta de dados junto aos Cursos

de Formação de Professores apenas em Campo Grande- MS, em nível médio e

superior, foi ampliada para todo o Estado, abrangendo os cursos de formação de

professores em nível superior.

Os instrumentos foram enviados via postal. Em razão da extrema demora

para a devolução dos materiais, foram feitos contatos telefônicos com todas as

instituições, havendo maiores dificuldades com as IES públicas em razão da

greve prolongada.  Das onze instituições contatadas, houve devolutiva  de oito,

num total de dezoito instrumentos que, somados aos questionários relativos ao

ensino médio, apontam uma população pesquisada de vinte e oito professores

de Didática de todo o Estado.

Os passos posteriores consistiram da tabulação dos dados relativos ao

ensino superior, do tratamento estatístico e da análise dos dados, expostos a

seguir.

3 OS CONTEÚDOS DE DIDÁTICA E OS LIVROS USADOS NA

FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM NÍVEL MÉDIO

Este item discute o conteúdo da disciplina de Didática oferecido em nível

médio, na cidade de Campo Grande – MS, através da análise dos livros de Didática

e demais fontes usadas pelos professores da área.

Em razão da produção humana ser considerada, neste estudo, enquanto

elemento histórico e condicionado, faz-se necessário, num primeiro momento,

pontuar algumas informações históricas sobre a formação de professores em

nível médio, em Campo Grande-MS.
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3.1 A formação de docentes em nível médio em Campo Grande:

fases desta  história

A escola pública pioneira na formação de professores no sul do Estado

de Mato Grosso foi a Escola Normal Joaquim Murtinho, implantada  em 1931 e

tendo sua primeira turma formada em 1934. Ela funcionou normalmente até 1937,

quando ocorreu o gradativo fechamento das escolas normais, apenas no sul do

Estado, por motivos bastante controversos3 , havendo o término das atividades

em 1940 e a reabertura das escolas normais apenas em 1948.

De 1948 aos dias atuais,  a formação em nível de segundo grau, continuou

a ser marcada pelas sucessivas aberturas e fechamentos dos cursos normais e

das habilitações em Magistério4 .

Na segunda fase de existência dos Cursos de Formação de Professores,

podem ser apontados três momentos bastante significativos, ocorridos nas décadas

de setenta, oitenta e noventa. O primeiro em função das mudanças estruturais

indicadas na LDBEN 5.692/71 e o fomento ao tecnicismo. O segundo marca o

avanço das correntes progressistas e a implantação do Projeto CEFAM no final da

década de oitenta. E o terceiro fecha um ciclo, em que a história se repete com o

novo fechamento dos cursos de formação de professores em nível médio.

Vale, no entanto, esmiuçar melhor estes dois últimos momentos acima

apontados.

No início da década de oitenta, vários foram os projetos que intentavam a

melhoria da formação docente. Em nível médio houve destaque para o Projeto

CEFAM – Centro de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério.

Garrido prefaciando trabalho de Cavalcante (1994) indica que este projeto

surgiu como  produto de um seminário proposto pela Secretaria de Ensino de

Primeiro e Segundo Graus do MEC, que envolveu vários órgãos do sistema de

ensino, e foi desencadeado pelos estudos e pesquisas que denunciavam a

precariedade do funcionamento da habilitação magistério.

O Projeto CEFAM teria a finalidade de formar e aperfeiçoar professores

para a pré-escola e as quatro séries iniciais do então primeiro grau e, como objetivo:
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“contribuir para a qualificação de um profissional com competência técnica e política

capaz de responder às novas demandas exigidas pelas camadas populares que

são, em sua maioria, a clientela da escola pública” (CAVALCANTE, 1994).

O projeto foi oferecido aos Estados que tivessem interesse em implantá-

lo com a parceria e apoio técnico e financeiro do MEC, sendo, em 1991, 152

unidades, mais 51 existentes no Estado de São Paulo, desenvolvidas com

recursos próprios.

Em Campo Grande, MS, o convênio para implantação do CEFAM foi

firmado em 1987, mas o projeto só foi implantado efetivamente em 1989, na

Escola Joaquim Murtinho5 . Nos anos que se seguiram, houve a implantação de

vários pólos em escolas do interior do Estado.

Entretanto, em Mato Grosso do Sul o Projeto CEFAM não foi implementado

em conformidade total com o projeto original; as escolas, em sua maioria,

tomaram o projeto não como centro de suas atividades, mas como um apêndice,

nem sempre desejado pela maioria de seus integrantes.

Sem as condições ideais para seu funcionamento6 , o projeto foi sendo

diluído e houve uma queda substantiva da qualidade oferecida inicialmente. De

tal modo que, em 1997, o relatório da avaliação do rendimento escolar dos alunos

da 4.ª  série do curso magistério CEFAM, promovido pela Secretaria de Educação,

oferece um panorama desanimador acerca de seus resultados. Foram avaliados

alunos do CEFAM  dos centros de Campo Grande, Coxim, Ponta Porã, Corumbá,

Três Lagoas, Naviraí e Paranaíba, através de questões sobre as  diferentes

disciplinas oferecidas no Curso, tendo como base as Diretrizes Curriculares do

Estado de MS. Na prova de conhecimentos específicos, que reunia questões de

múltipla escolha sobre as disciplinas da parte diversificada, da qual participaram

68 alunos, os resultados apontam que a média de acertos para o diurno foi de

50,0% e de 43,0% para o noturno. E os aspectos ressaltados foram:

a) de quarenta questões aplicadas, apenas sete apresentaram um índice

de acerto acima de 60%, em oito questões, os alunos obtiveram um

desempenho de 50% a 59% e, em apenas uma questão, o

aproveitamento ficou abaixo de 10%;
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b) o índice de acerto abaixo de 10% no item 12, deve-se à falta de clareza

em sua elaboração;

c) a incidência de erros foi maior nas questões relativas à fundamentação

da educação;

d) o índice de acerto é mais alto nas disciplinas de caráter notadamente

instrumental;

e) não há variação significativa de resultados em relação às disciplinas

do núcleo comum;

f) o índice alcançado pelos alunos não atingiu nem a média exigida para

a promoção escolar (MATO GROSSO DO SUL, 1997).

A princípio, estes resultados são alarmantes e indicam o desmantelamento

de uma proposta que poderia atender às necessidades emergenciais do Estado

até a sedimentação dos cursos de formação de professores em nível superior. E

o grave é que se esta avaliação  toma apenas as escolas onde funcionam projetos

especiais, pode-se imaginar a situação das demais escolas.

Mas tal gravidade pode ser relativizada, quando  se admite que o processo

de avaliação tem um caráter de controle por parte do órgão central, frente às

escolas que funcionam em condições especiais e, por isso, implicam maior gasto

por parte do governo; e um certo direcionamento, pois que a intenção em fechar

os cursos de Magistério em nível Médio é antiga. E mais ainda, quando se observa

a qualidade do próprio instrumento de avaliação que permitiu a obtenção destes

resultados.

Em Campo Grande, MS, o curso de Magistério foi oferecido em 1997, em

onze escolas, sendo uma particular, uma municipal e o restante em escolas

estaduais. A habilitação magistério vem sendo desativada na maioria dos

estabelecimentos. Apenas uma escola particular e duas das estaduais abriram

matrículas para a 1ª. série do curso de 1998.  O quadro 1 expõe a situação de

funcionamento dos cursos de formação de professores em 1999.
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QUADRO 1 - Situação  dos cursos para formação de professores em nível médio em
CampoGrande-MS

REDES EM FUNCIONAMENTO

ESCOLA ESTADUA L PARTICULAR MUNICIPAL TU RNO SÉRIE

O S SA S ENN H O RA
AU XILIA DO RA

X DIURNO 1 ª, 2ª, 3ª

JO SÉ  D E AN CH IE TA X NO TURN O 4 ª

AR LIND O  DE  A N DRAD E
G O M ES

X DIURNO 4 ª

ARTH UR D E VAS CO NCE LO S X NO TURN O 4 ª

AM A ND O  D E O LIV EIR A X
JO AQ UIM  M URTIN HO X DIURNO 3ª, 4ª

26 DE A G O S TO X NO TURN O 3ª, 4ª

W A LD ENIR  DE  BA R RO S X NO TURN O 2 ª, 3 ª, 4 ª

11  DE  O U TUBR O X NO TURN O 3ª, 4ª

C O N S U ELL O  M ÜL LE R X NO TU R N O 3ª

Fonte: Consulta realizada às escolas nos meses  de fevereiro e março de 1999

3.2 A escolha de fontes bibliográficas por professores de didática

em cursos de nível médio em Campo Grande-MS

Em 1997 foram contatadas onze escolas das redes pública7  e particular

de ensino, sendo três escolas centrais, duas de grande porte8  e uma de médio

porte; três escolas de periferia, de médio porte; e três escolas localizadas em

bairros próximos ao centro, de médio porte. Houve a devolutiva de dez

instrumentos relativos a nove escolas.

Partiu-se do universo total que abrangia onze escolas, sendo uma

particular, uma municipal e nove estaduais. Os dados, porém, dizem respeito a

nove instituições, pois não foi possível coletar dados em duas escolas, por

inacessibilidade.

A técnica de coleta de dados prevista inicialmente (que seria a aplicação

de um questionário) foi substituída, na maioria dos casos, por entrevista, seguindo-

se o questionário como um roteiro estruturado, em razão da falta de tempo dos

docentes em preencherem o instrumento.

A análise dos instrumentos coletados em 1997 evidenciou  que os

professores de Didática dos Cursos de Magistério de Campo Grande- MS,

apresentam o nível superior completo e 40% realizaram cursos de pós-graduação9 .

Quanto à situação funcional dos mesmos, 70% são efetivos, 20%,

convocados como substitutos e 10%, contratados pela CLT.
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O tempo de experiência dos professores no magistério varia, 30% dos

entrevistados  possuem de 3 a 10 anos, 40% de 11 a 20 anos e outros 30% de 21

a 30 anos de docência.  O que chama atenção é o fato de que, embora a maioria

tenha mais de 10 anos de experiência como professores, o envolvimento com a

disciplina de Didática é recente. Somente 10% dos professores ministram a

disciplina desde o início da carreira docente.

Quanto ao turno de trabalho, apesar de informarem atuar em diversos

turnos, 90% dos professores lecionam no noturno, uma vez que a maioria dos

cursos de Magistério também funciona neste período.

Questionados se adotam livros para a disciplina Didática, 70% dos

professores afirmaram que não, justificando-se através das seguintes explicações:

“Não existe um livro completo com todos os conteúdos sugeridos pela secretaria de educação”;

“Há dificuldade de aquisição por parte dos alunos” (baixo poder aquisitivo, não compram livros...);

“dependendo do assunto temos muitos artigos mais atualizados que livros”.

Os 30% que indicaram adotar livro, explicam que o livro é um recurso

indispensável aos alunos do curso noturno, um ponto de referência e apoio às aulas.

No tocante aos critérios para a seleção dos livros, 50% das respostas

evidenciaram certa dificuldade dos docentes em defini-los objetivamente, o que

é expresso nas seguintes frases:

“ Segue as correntes pedagógicas”;

“Pelo os que tem (sic) disponível (sic) na escola ( Libâneo, Nerisi (sic), Turra etc...) “;

“São usados vários livros, pois depende do conteúdo a ser explanado”.

Os 50% restantes definiram critérios de forma mais objetiva:

“De acordo com o tema e profundidade da abordagem do autor”;

“1.indicações das Diretrizes Curriculares; 2. preenchimento das necessidades dos

alunos;

“enfoque teórico e textos atualizados”;

“Os que tem (sic) conteúdos sugeridos pela Secretaria de Educação” .
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Estas respostas são muito expressivas, pois indicam que metade dos

professores não têm clareza acerca dos critérios ou mesmo motivos que os

levam a escolher livros para trabalhar a disciplina. Outros ainda colocam o poder

de decisão sobre a escolha dos livros em mãos alheias (Secretaria de Educação,

Diretrizes Curriculares), o que indica, por um lado, a submissão do professor e,

por outro, a relação equivocada entre escolas e órgão central.

Ao relacionarem os livros mais adotados, os professores citaram mais de

um, sendo o maior número de escolhas direcionado, respectivamente, para os

seguintes:

a) HAYDT, R. C. Curso de didática geral. São Paulo: Ática, 1997. ( 4

indicações)

b) PILETTI, C. Didática geral. São Paulo: Ática, 1986.( 4 indicações)

c) LIBÂNEO, J. C. Didática. São Paulo: Cortez, 1990.(3 indicações)

As duas indicações mais freqüentes dos professores são bastante

preocupantes, pois o livro de Piletti, lançado há mais de duas décadas, não sofreu

nenhuma atualização significativa, bem como, carece de coerência teórico-

metodológica e possui erros conceituais. Já o livro de Haydt, publicado pela

mesma editora do primeiro, é uma tentativa de atualização deste, mas com a

manutenção dos equívocos cometidos por Piletti, prova disto é a fragmentação

dos conteúdos e a manutenção das muitas fontes bibliográficas, de correntes

teórico-metodológicas diferenciadas.

A obra de Piletti, porém, contempla a maior quantidade de equívocos, como

aponta a análise abaixo.

a) Os conteúdos presentes no livro abrangem uma reflexão sobre:

educação, escola e professores; o processo ensino-aprendizagem;

as relações entre Pedagogia e Didática; Currículo; o planejamento e

seus elementos ; dados sobre a motivação da aprendizagem e a

organização e direção de uma classe escolar.

b) Está organizado em 12 capítulos, numa seqüenciação comum à maior

parte dos livros de Didática, desde a Didática Magna de Coménio, ou

seja, primeiro há uma discussão sobre educação e suas finalidades,
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depois são debatidas a Didática e a Pedagogia para então se tratar

sobre o planejamento de ensino e seus elementos. Algo que se

destaca no material de Pilletti, são os capítulos 4, 11 e 12, que tratam,

respectivamente, sobre o currículo, a motivação da aprendizagem, a

organização e direção de uma classe escolar, por serem matérias

não mais presentes na maioria dos livros da área a partir da década

de oitenta.

c) O assunto que ganha maior número de páginas são os métodos e

técnicas de ensino, apesar da ressalva inicial do autor de que não

podemos “nos tornar escravos dos instrumentos (métodos e

técnicas)” e para tanto devemos refletir sobre a educação. Em segundo

lugar está o tema avaliação. Outro assunto que também é bastante

destacado, apesar de fazer parte da psicologia, é a aprendizagem,

embora o autor coloque como preocupação primordial da Didática

Geral o “como ensinar”.

d) A abordagem é múltipla, pois não há uma definição coerente e pessoal

do autor sobre uma linha teórico-metodológica ou pedagógica a seguir,

ele se serve de autores progressistas (Dermeval Saviani),

escolanovistas (Jonh Dewey), tecnicistas (Turra, Marques), sem

indicar a incoerência que tais adoções implicam.

e) Há uma abordagem incoerente e bastante problemática de vários dos

assuntos tratados, por exemplo, ao discutir as funções da escola, o

autor indica entre elas, “a formação para a paternidade e a

maternidade”. Ao discutir a função social do professor, o autor o coloca

como substituto dos pais e como “indicador da verdade”, destacando

que os dados mais importantes são seu equilíbrio e amor à função e

aos alunos, não citando a competência técnica ou o compromisso

político. E, logo depois, enxerta uma citação de Nidelcolf, em que a

mesma distingue o professor crítico, que quer a transformação social,

de outros tipos de professores, contentes com a estrutura vigente.

Ao expor o tema métodos e técnicas, utiliza uma distinção confusa

entre ambos e depois os toma como sinônimos. E, ainda, classifica
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os professores em tradicionais e novos, de modo superficial, incluindo

entre os últimos técnicas de ensino individualizado, como a instrução

programada, essencialmente tecnicista. Também comete o equívoco

de indicar um método psicogenético e atribuí-lo a Piaget.

f) A grande maioria dos conceitos já está ultrapassada, mesmo em se

pensando no momento de produção da obra, o início da década de

oitenta. Um exemplo claro é o capítulo dois, no qual, ao tratar dos

modelos de ensino, o autor cita apenas o tradicional, o escolanovista

e o tecnicista, ignorando as produções de Libâneo e Saviani, sobre o

mesmo assunto, para não citar outras, como Palacios, Snyders.  O

que indica outro problema na obra, a abordagem superficial dos

conceitos, que não pode ser defendida nem mesmo para o nível

secundário.

g) Não há coerência interna, pois a obra constitui-se numa compilação

de trechos de outros livros, sem nenhum critério ou ressalvas do autor

sobre o seu posicionamento pessoal.

 O que se observa,  é que há em 40 % dos casos uma mistura de linhas

teóricas nas fontes indicadas. Prova disto é a indicação de um conjunto de livros

que abrange os autores  Libâneo (de percepção progressista e publicações a

partir da década de oitenta), Turra (de cunho tecnicista, publicação datada da

década de setenta)  e Nérici   (de orientação tradicional/tecnicista, com publicações

centradas nas décadas de cinqüenta, sessenta e setenta). Apenas 10% indicaram

livros mais atualizados (década de oitenta e noventa) e com linhas teóricas não

conflitantes. Os demais 40% reuniram livros desatualizados, como  Didática Geral

de Romanda Gonçalves (publicado inicialmente na década de sessenta), Didática

e Prática de Ensino de José Arruda Penteado (publicado na década de setenta).

Todos os professores afirmaram que utilizam outras fontes de pesquisa,

além dos livros citados, destacam-se as revistas Nova Escola, AMAE, Educando,

Isto é e Veja. Também foram citados por alguns, os jornais, Cadernos, TV Escola.

Contudo, 20% dos professores afirmam  utilizar o livro como principal recurso

em sala de aula.
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Quanto à atualização da bibliografia, 70% afirmam terem acesso aos

lançamentos na área de Didática. No entanto, 50% dos entrevistados não apontam

nenhum dos dez livros indicados na relação apresentada no instrumento para

coleta de dados.

O quadro 2 indica os livros produzidos pela área de conhecimento da

Didática em nível Nacional, que os professores afirmam ter tido acesso.

QUADRO 2 - Indicação de atualização bibliográfica

 

Quantidade de
indicações(*) Data de Pub licação Nome do (a) Autor(a) Título do livro

2 1989 Pura Lúcia O . M artins Didática Teórica, D idática Prática: para a lém do

confron to.

4 198 3 Vera  M a ria  C and au e t a l. A  D idá tica  e m  Q u estão .

2 1988 Vera Maria Candau et al. Rumo a um a nova Didática.

3 198 9 M a ria  Isa bel Cunh a O  b om  professor  e  sua  prá tica .

--- 1995 Lu iz C arlos de Freitas Crítica da o rganização do  trabalho  pedagóg ico e da

Didática.

1 1994 Maria M anuela Garcia A Didática no Ensino Superior.

--- 1992 Maria R ita N. S. de O liveira A reconstrução da D idática: elementos teórico-

m etodológicos.

1 1995 Marilda da Silva Controvérs ias em  Didática.

5 198 9 Ilm a Pa ssos  A  .Ve iga e t a l. Re pensando  a  D idática .

1 1996 Ilma Passos A .Veiga et a l. O ensino e suas relações.

(*) Foram utilizados números inteiros em razão de apenas 50% dos professores terem apontado
acesso aos livros e, dentre eles, indicarem mais de um livro, por instrumento

O quadro 2 evidencia a desatualização das obras escolhidas pelos

docentes, já que os livros da década de noventa foram apontados uma única vez,

ou nem foram indicados.  Os três livros que receberam maior número de

indicações são todos da década de oitenta.

Tal circunstância pode ser explicada a partir de vários fatores como: a

inacessibilidade às fontes na cidade de Campo Grande, MS, que possui poucas

livrarias; as dificuldades financeiras que enfrentam muitos professores, o que limita

sua possibilidade de aquisição de novas fontes; da inexistência de bibliotecas nas

escolas públicas ou na ausência de atualização dos acervos; a falta de incentivo e

subsídios por parte das Coordenações Pedagógicas das escolas aos professores.

Além da aplicação dos instrumentos junto aos professores, foi levantada

a existência ou não de acervos e de materiais relativos à disciplina Didática na

biblioteca das escolas, obtendo-se os resultados expostos no quadro 3.
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QUADRO 3 - Situação das Bibliotecas por Escola

E SC O LA B IB L IO TE C A F O NT E S  EN C O N TR A D A S N A  Á R E A  DE  D IDÁ T IC A
C ód P  / PA * S N D ATA A U TO R T ÍT U LO

1 PA X 1934 R afae l G ris i D idática  M ín im a
1934 João Toledo D idática
1954 João Com ênio D idác tica  M agna
1974 R om anda  G onçalves D idática  G eral
1980 Im ídeo N éric i D idática  G eral
1985 C laud ino P ile t ti D idática  G eral
1993 Vera C andau R um o a um a N ova  D idática

2 P X 1986 C laud ino P ile t ti D idática  G eral
1993 Vera C andau R um o a um a nova  D idá tica
1996 R eg ina C élia  H ayd t C urso  de  D idá tica  G era l

3 P X **
4 P X **
5 P X
6 P X 1977 N eyde C arneiro

B ritto , Va lde lice
M ana tta

D idática  E specia l

7 P X
8 P 1977 N eyde C arneiro

B ritto , Va lde lice
M ana tta

D idática  E specia l

1992 N ew ton  C . B a lzan D idática  para a esco la  de 1º e  2 º G raus
9 P X **

* Escola Pública (P) ou Particular (PA). ** Nestas escolas há biblioteca, mas não foi encontrado
nenhum livro de Didática

O quadro 3 é quase “auto-explicativo” e não deixa dúvidas de que se

depender dos recursos das escolas, sejam públicas ou particulares, nem

professores, nem alunos terão informações ou fontes mais atualizadas.

O que deve ser enfatizado, porém, é que apenas 50% dos professores

apontaram ter acesso a livros datados entre 1983 a 1996. E mesmo estes que

dizem ter acesso ao material um pouco mais atualizado não fazem uso do mesmo

em suas aulas.

Neste estudo não houve preocupação em comparar os resultados obtidos

nas escolas públicas e particulares, dado o número restrito do universo total e

pelo fato de haver apenas uma escola particular oferecendo a habilitação

magistério na cidade, o que comprometeria a análise comparativa.

É possível, porém, fazer uma análise comparativa entre três universos,

dados pelas localizações das escolas. Assim, serão comparados dados de três

escolas centrais, três escolas localizadas na periferia da cidade e três escolas

localizadas em bairros próximos ao centro da cidade.

No quadro 4 são indicados dados sobre a capacitação e condições de

trabalho dos professores.
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QUADRO 4 - Quem são os professores de Didática

Localiza ç ão Turno  C arga horária
em Didática

Forma ç ão Situa ç ão
funcional

Tempo de
experiência

docente

Tempo de
docência em

Didática
M /V /N* 2 h /a NS ** EF ETIVO 19 ANO S ----

N 22h /a NS EF ETIVO 11 AN O S 1 A N O

M /V 7 h /a PG CO NTRATA D O /

CLT

13 ANO S 5 A N O S

N 22h /a NS EF ETIVO 15 ANO S 2 A N O S

CE NTRA L

PE RIFE RIA N 6 h /a NS EF ETIVO 10 ANO S 9 A N O S

N 22h /a NS EF ETIVO 29 ANO S 3 A N O S

N 22h /a PG CO NV O CAD O 8 A N O S 4 A N O S

N 2h/a PG EF ETIVO 30 ANO S 5 A N O S

M  /N 2h/a PG EF ETIVO 21 ANO S __

BA IRRO S

PR Ó XIM O S  AO

CE NTRO

M /N 2h/a NS CO NV O CAD O 3 A N O S __

*M (Matutino) V ( Vespertino) N ( Noturno) . ** NS ( Nível Superior) PG ( Pós-Graduação)

   O quadro 4 não indica disparidades substantivas entre os professores

das três regiões da cidade, podendo-se ressaltar a questão da qualificação docente

que, ao contrário do que se pressupunha, é maior em escolas de bairros próximos

ao centro, de médio porte, e não em escolas centrais de grande porte.

A diferença acentuada entre as cargas horárias semanais, que apontam

tanto 2 h/a como 22h/a, deve-se ao fato da desativação da habilitação magistério

em várias escolas da rede estadual, o que reduz o oferecimento da disciplina.

Quanto aos demais itens, observa-se apenas o já indicado predomínio do

turno noturno, e a maioria de professores efetivos, com bastante tempo de

experiência docente, mas uma média de quatro anos de docência em Didática.

O quadro 5 sintetiza os dados coletados a partir de análises apontadas

em trechos anteriores, para permitir a análise  comparativa entre as escolas.
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QUADRO 5 - Os professores de Didática e o uso de fontes

Localiza ç ão Adota
livros?

Possu i
critérios

claros para
escolha de

livros?

Usa fon tes
atualizadas para
m in is trar suas

aulas?

As fontes
usadas têm
coerência
teórica?

Usa obras de
autores de linha

progressista?

Utiliza outros
recursos além do

livro  (jornais,
revistas...)?

Possu i acesso  à
produ ç ão atual

do campo de
Didática?

S S S S N S S

CE NTRA L S S S N S/N S S

N S S/N(*) N N S N

N N S S S S N

PE RIF ERIA N N S/N N S/N N N

N N N S N S S

N N N S N S S

S N S N S/N S S
BA IRRO S

PR Ó XIM O S

AO  C EN TRO
N S N N S/N S N

N S N S N S N

S- SIM; N- NÃO ; S/N – SIM e NÃO

Como se pode verificar no quadro 5, entre os professores da área central,

66,6 % adotam livros; 100% indicam critérios claros na escolha de livros e

66,6%  usam apenas fontes atualizadas para ministrarem suas aulas. Apenas

33,3% demonstram coerência teórica nas fontes escolhidas, embora não adotem

obras de linha progressista10 . 100% utilizam outros recursos que não jornais e

revistas e 66,6% indicam conhecer livros da produção atual do campo de Didática.

Os professores da periferia não adotam livros, não indicam critérios claros

para sua escolha e apenas 33,3% apontam o uso exclusivo de fontes atualizadas.

Embora 66,6% façam escolhas mantendo coerência teórico-metodológica, apenas

33,3% usam obras exclusivamente progressistas. Quanto ao uso de outros

recursos, além do livro didático, 66,6% incluem outras fontes e apenas 33,3 %

afirmam ter acesso à produção atual da Didática.

Os dados relativos às escolas de bairros próximos ao centro, não se

coadunam com a capacitação profissional exibida pelos docentes, pois apenas

25% deles indicam critérios claros para a escolha de livros e usam fontes

atualizadas. Embora 50% indiquem coerência teórica na escolha das

fontes, nenhum deles usa exclusivamente obras de caráter progressista, sendo

que 50% afirmam ter acesso às produções atuais do campo de Didática.
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Os dados são negativos no sentido de que há apenas um professor que

usa fontes atualizadas, com coerência teórica e de linha progressista, embora

não tenha critérios claros para a escolha dos livros. Outro aspecto a ressaltar é

que esse(a) docente ministra aulas em uma escola localizada na periferia da

cidade, o que contraria afirmações corriqueiras de que as escolas centrais

dispõem de melhores fontes e ensino de melhor qualidade.

Estes dados deveriam ser contrapostos e aprofundados com a entrevista

e observação de aulas nas mesmas escolas investigadas anteriormente, o que

não foi possível realizar por restrições de tempo.

O panorama geral permite a conclusão de que os professores que ministram

Didática em Campo Grande –MS, em nível médio, possuem bom nível de escolarização

e experiência docente, pois todos têm formação em nível superior e a média de tempo

de serviço é de dez anos. Porém, a maioria, ministra a disciplina há menos de cinco

anos, ou seja, tem um envolvimento recente com a mesma. O turno em que a maioria

trabalha é o noturno, em escolas que não possuem bibliotecas com acervo atualizado

na área. A remuneração  não foi uma variável questionada no instrumento para coleta

de dados, mas, se levarmos em conta que o máximo de carga horária apontada foi de

22h/a e que professores da rede estadual de ensino, que constituem a maioria da

amostra, com nível superior e dez anos de serviço, recebem em média R$  300,00

(trezentos reais), por esta carga horária semanal, podemos deduzir que a possibilidade

de aquisição de materiais atualizados, nem sempre disponíveis nas poucas livrarias

da cidade, é algo que não acontece com freqüência.  Soma-se a este fator o acesso

limitado aos cursos e encontros de atualização pedagógica. Esta inferência é justificada

pela quantidade inexpressiva de cursos oferecidos na área em Campo Grande - MS, e

pelo fato de a maioria destes serem pagos.

O ponto central, porém, é que esses professores, a quem são negadas

condições adequadas de trabalho e remuneração, mesmo com todos os fatores

restritivos, acabam por receber fragmentos de informações acerca de práticas

progressistas, ou de fontes mais atualizadas desta linha e, sem a formação

adequada para tanto, tomam esses instrumentos como complementos a outros

de caráter tradicional ou tecnicista, o que propicia outro problema, o ecletismo na

ação pedagógica e a visão distorcida dos conteúdos de caráter progressista.
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Outro aspecto a ser considerado é a própria história da Didática no Brasil e

sua conturbada trajetória que garante muita indefinição, desde o objeto de estudo

da área até os conteúdos a serem ministrados. Esta situação peculiar da disciplina

requer de seus professores uma compreensão ampla de sua história e de avanços,

para que possam efetivamente ministrá-la em uma perspectiva progressista.

Malheiros (1996) em estudo sobre o pensamento dos professores de

Didática em Campo Grande-MS, aponta justamente estes problemas ao

transcrever a fala de professores:

“Quando participamos da elaboração das diretrizes, optamos pela linha
histórico-crítica, procuro segui-la, buscando na sociedade os conteúdos
para trabalhar, reconheço que muitas vezes perco a direção (...)
“[Professor G].

“Ensino aos alunos como preencher o diário de Classe, como vestir-se
adequadamente, como falar em uma sala de aula(...) “[Professor A].

“Eu tô indo mais pela linha construtivista, sigo uma linha muito crítica,
de muito questionamento, sem deixar de ensiná-los como elaborar um
bom planejamento(...) “[Professor C].

Estes trechos são indicadores absolutos do ecletismo e do

desconhecimento. O professor G indica a participação na elaboração das Diretrizes,

sem registrar que esta participação foi restrita a um único encontro, realizado em

1989 e coordenado por professores do CEFAM. E o professor C, ainda sofrendo

possíveis reflexos da negação da Didática, quase pede desculpas por ensinar a

planejar e toma o construtivismo, de cunho escolanovista, como linha crítica. Já o

professor A, disposto a ensinar “bons modos” não nega o absoluto desconhecimento

dos conteúdos críticos da Didática e veste os “trajes” do ensino tradicional.

A dificuldade em trabalhar com clareza uma área de construção tão peculiar

quanto à Didática, é expressa nas seguintes frases:

“(...) Às vezes eu fico muito confusa a respeito daquilo que devo dar mais

relevância na Didática, cada livro diz uma coisa(...) “ [Professor D].

“(...) A busca de conteúdos para trabalhar é muito frustrante, não acho

escrito em lugar nenhum o que devo realmente ensinar em didática “ [Professor

C].
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“(...) Quanto mais leio a respeito da Didática, mais me pergunto: afinal, o

que devo ensinar?” [ Professor G].

Os dados de 1996 parecem não terem sofrido alterações substanciais

nos anos posteriores, dadas às semelhanças indicadas e, se houve, foram

mudanças negativas frente ao quadro da formação docente em nível médio em

Campo Grande – MS.  O desânimo, a desarticulação e a desordem parecem ter

tomado conta dos cursos de Magistério nas escolas públicas. A gradativa extinção,

padece de uma “morte” antecipada que prejudica em muito a formação das últimas

turmas.

 Impressões desta natureza foram registradas em relatórios de visita a

escolas11   que oferecem ainda algumas séries de cursos para formação docente,

por acadêmicos do Curso de Pedagogia, alguns ex-alunos das escolas visitadas,

que indicam espanto frente à decadência acentuada de escolas públicas, que há

menos de cinco anos atrás gozavam de credibilidade no meio educacional.

Neste caso, a história se repete, já que esta mesma situação é indicada

no primeiro fechamento das escolas normais no período de 1937 a 1940, quando

desânimo e esfacelamento marcam os registros de conteúdos das disciplinas e

dos livros de atas12 .

A seguir são indicados os dados relativos ao ensino superior.

4 OS CONTEÚDOS DE DIDÁTICA E A FORMAÇÃO DE

PROFESSORES EM NÍVEL SUPERIOR

Dos dezoito professores que fizeram a devolutiva dos questionários, 72%

eram de instituições particulares e 28% de instituições públicas.

Quanto às condições de trabalho, 5,6% trabalham os três turnos, 16,8%

dois turnos (matutino e noturno 11,2%; vespertino e noturno 5,6%) e 77,6%

trabalham um turno só (noturno 72%; matutino 5,6%). 100% dos professores

trabalham à noite, pois há predomínio dos cursos de formação neste turno, pois

a clientela é formada essencialmente por alunos que trabalham.
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A carga horária semanal das aulas de Didática varia entre 2 a 16 horas,

como se observa na Tabela 1:

TABELA 1 -  Carga horária semanal de aulas de didática

CAR G A HOR Á RIA QUAN TITATIVO  DE PRO FESSO RES %

2 7 38,89

3 2 11,12

4 5 27,77

8 1 5,55

9 1 5,55

16 2 11,12

TOTAL 18 100

Todos os professores possuem cursos de graduação e pós-graduação.

E o tempo de experiência no magistério varia entre 3 a 37 anos, com predomínio

da faixa superior a dez anos de serviço (tabela 2).

TABELA 2 - Tempo de experiência no magistério

TEM PO NÚM ERO DE PR OFESSOR ES(% )
16,66-10

11-15 28
16-20 16,6
21-25 16,6
26-30 16,6
>31 5,6

TOTAL 100

A situação funcional é diferenciada, sendo 25% de efetivos, 35% de

contratados e 40% de convocados.

A experiência específica na disciplina de Didática é pequena, se comparada

ao tempo de exercício no magistério, pois 44,4% têm de 1 a 5 anos; 27,7% de 6

a 10 anos; 16,6% de 11 a 15 anos; 5,5% de 16 a 20 anos e 5,5% de 21 a 25 anos.

A disciplina é ministrada em geral nos primeiros anos dos cursos, com

carga horária que varia de 54h/a a 144 h/a (Tabela 3). Os cursos citados pelos

professores foram: Pedagogia, Psicologia, Letras, Matemática, Graduação de

Professores, Ciências Biológicas, Educação Artística, Educação Física, Filosofia,

Biologia.



99Ensaios e ci., Campo Grande - MS, v. 5, n. 3, p. 73-108, dez. 2001.

TABELA 3 - Carga horária de Didática nos Cursos de Licenciaturas

CAR GA HOR Á RIA Q UAN TID ADE DE C URSOS
                          44 a 54h/a 5

60 a 68  h /a 4
72 a 80 h/a 13

102 a 120 h /a 5
136 a 144 h /a 7

TO TAL 34

Quanto à adoção de livros de Didática, 16,66% dos professores

responderam positivamente, justificando que :

“ É um  recurso para o acadêmico como fonte para discussão e análise
dos temas em Didática”.

“Dão instrumentos de trabalho e servem como referenciais teóricos”.

“Exigências da Instituição” (Informação verbal).

83,34% de professores responderam que não adotam livros, considerando:

“ Para que o livro não se torne uma camisa de força”.

“ É difícil reunir os conteúdos”.

“ Utilizo vários...”

“ Optamos por leituras variadas, com seminários posteriores, pois, o
trabalho fica mais rico”.

“ Usamos diversos livros. Os livros são indicados, alguns compram,
porém, a maioria faz cópia das partes que interessam”.

“ Não há um livro que se reporta integralmente a ementa. O que é fornecido
aos alunos é uma bibliografia básica” (Informação verbal).

 Os  critérios utilizados para escolha de livros trabalhados na disciplina de

Didática variam muito, tendo sido citados 18 indicadores: a) concepção do autor -

pressupostos teóricos (7 indicações); b) atualidade (5 indicações); c) atender a

necessidade básica para a formação do perfil profissional do curso (4 indicações);

d) clareza na linguagem da obra  e facilidade de compreensão por parte do aluno (6

indicações); e) bom  nível informativo, consistência e contextualização da obra,



100 Ensaios e ci., Campo Grande - MS, v. 5, n. 3, p. 73-108, dez. 2001.

coerência, nível de complexidade, qualificação do autor (cada uma com 2

indicações); f) forma de abordagem do conteúdo, adequação do conteúdo proposto,

boa conceituação em áreas específicas, exigências da instituição, “ideológicos,

comunicacionais e estéticos”, momento em que o material foi produzido,

possibilidade de gerar reflexão, tema ( cada um com 1 indicação).

Dos docentes contatados 89% usam textos parciais de vários

livros, afirmando que complementam e enriquecem os conteúdos,

possibilitam aos acadêmicos o contato com leitura de vários teóricos que estudam

sobre o assunto em questão, mostram diversos enfoques de um mesmo

 tema.

Foram citadas 37 obras trabalhadas e/ou indicadas pelos professores no

ano letivo (1998), apontadas na tabela 4:

TABELA  4 - Obras trabalhadas na disciplina de Didática -1998
AUTOR ES/TÍTULOS INDICAÇÕES %

ABRAMOVIC H, Fanny. O professor não duvida, duvida? 1 1,54%
APPLE, Michael W. Faz sentido a  idéia de um Currículo Nacional Ofic ia l? 1 1,54%
BECKER, Fernando. Epistemolog ia do professor: O cotid iano da Escola. 1 1,54%

BRANDÃO, Carlos. O educador: Vida e Morte. 1 1,54%
CA NDAU , Vera  M a ria. A D id át ica  e m Q uestão. 6 9,23%

C A N D AU , Vera  e t al. R um o  a  u m a nova Didática . 5 7,69%
COOL, Cesar. Aprend izagem Escolar e Construção do Conhecimento 3 4,62%

COOL, Cesar. Constru tiv ismo em sala de aula. 1 1,54%
CUNHA,Maria Izabel.  O Bom Professor e  sua Prática. 1 1,54%

DEVIS, Claudia;  Olive ira , Zilma . Psico logia na Educação. 1 1,54%
FREITA S, Luis Carlos. Crítica da Organização do Trabalho Pedagógico e da Didática. 2 3,07%

GADOTTI,Moacir. Educação e Compromisso. 1 1,54%
HAIDT, Regina C élia C. Curso de Didática 1 1,54%

LDB- Lei nº  9394/96 1 1,54%
LIBÂ NEO , José Carlo s. D id át ica . 5 7,69%
LUCKESI, Cipriano. Avaliação. 1 1,54%

LUCKESI, Cipriano. Avaliação da Aprend izagem Escolar. 1 1,54%
MARTINS, José do  P rado. Didática geral. 1 1,54%

MARIN, A lda J . et al. D idática e trabalho docente. 1 1,54%
MARTINS, Pura Lúcia. Didática Teórica/Didática Prática. 2 3,07%

MAZZILLI, Sueli. Pedagogia além do discurso. 1 1,54%
MEC – Secretaria do Ensino Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Docum ento

Introdutório e das Áreas ( Ciências N aturais, Matemática, Língua Portuguesa, Educação Física).
Brasília 1996/1997.

1 1,54%

MIZUKAMI, M.G.M.  Ensino: As abordagens do processo. 1 1,54%
MORAES, Régis  , org . Sala de aula – que espaço é este? 2 3,07%

NÉRICI, Inúdeo. Introdução a Didática Geral. 1 1,54%
OLIVEIRA, Maria Rita . Didática: Ruptura, compromisso e pesquisa. 1 1,54%

PIAGET, Jean. A linguagem  e o  pensamento da criança 1 1,54%
PILETTI, C laudino . D idática geral. 1 1,54%

SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia. 1 1,54%
SILVA, Jefferson J. Formação do educador e educação política. 1 1,54%

VASC ONCELLOS, Celso. Avaliação : concepção dialética – libertadora do processo  de avaliação
escolar.

1 1,54%

VASC ONCELLOS, Celso. Construção do conhecimento em sala de aula. 2 3,07%
VASC ONCELLOS, Celso. P lanejamento/Plano – ensino – aprendizagem e Projeto Educativo. 3 4,62%

VE IG A, Ilm a Passos. Co ord . Ensino  e  suas re lações. 5 7,69%
VEIGA, Ilma Passos. Org . Repensando a Didática. 2 3,07%
VIANNA, J.I. Planejamento  part icipativo na escola. 1 1,54%

VYGOTSKY, L. S. A formação soc ia l da mente. 1 1,54%
Total 64 100%
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Na tabela 4 observa-se a preferência por coletâneas e livros que enfocam

vários aspectos da Didática. As obras com maior quantidade de indicações (6 e 5)

são dos anos 80 e 90, com autores de referenciais teórico-metodológicos variados,

mas que podem ser reunidos sob a linha progressista (LIBÂNEO, 1984). Tais

características estendem-se à maioria das obras citadas. Há, em contrapartida,

menções de obras desatualizadas e de fundamentação teórica insuficiente, o que

revela a presença de uma minoria de docentes, que não têm clareza das escolhas

sobre a bibliografia a ser trabalhada e quais as suas decorrências.

Além dos livros indicados para o desenvolvimento da disciplina, os

professores mencionaram o uso de outras fontes, com ênfase nos periódicos :

AMAE Educando, Anais do ENDIPE, Cadernos da ANPEd, Cadernos CEDES,

Cadernos de Pesquisa da Fundação Carlos Chagas, Folha de S. Paulo, Internet,

O Estado de São Paulo, LDB, Parâmetros Curriculares, Publicações da OMEP,

Revista AEC, Em Aberto, Revista Educação, Revista Escola, Educação e

Sociedade, Nova Escola, Revista do Professor, Isto é, Pro-posições, Pátio, Sala

de Aula, Veja. O maior número de indicações recaiu sobre os Cadernos CEDES,

seguidos pela Folha de S.Paulo e Revista Nova Escola.

Quanto à importância dos livros para a organização das aulas, 61% dos

professores os consideram como recursos principais, 22% responderam que

não são os recursos principais e  17% que a utilização dos mesmos varia conforme

a aula.

Quando questionados sobre as obras utilizadas em anos anteriores (Tabela

5), os docentes indicaram 22 obras, repetindo as mesmas trabalhadas neste

ano letivo e/ou seus autores. Apenas quatro obras e autores não foram

mencionados na tabela 4.
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TABELA 5 – Obras trabalhadas em anos anteriores

AUTOR ES/ TÍTULOS NÚMERO DE
ESCOLHAS

%

CANDAU, Vera Lúcia. Didática em questão 6 16,66
CANDAU, Vera Lúcia. Rumo a um a nova Didática. 3 8,33

CUNHA, Maria Izabel. O bom professor e sua prática. 1 2,78
DEHURZELIN, Monique. A política das informações. 1 2,78

HARRY, Daneles, org. Vygotsky em foco. Pressupostos e desdobram entos. 1 2,78
HAYDT, Regina Célia. Curso de Didática Gera l. 1 2,78

HOFFMAN. Avaliação: M ito ou desafio . 1 2,78
LIBÂNEO,José Carlos. Democratização da Escola Pública. 2 5,55

LIBÂNEO, José Carlos. Didática. 6 16,66
MARTINS, José Prado. Didática Geral. 1 2,78

MARTINS, Pura Lúcia. Didática Teórica Didática Prática. 1 2,78
MARQUES, Mário. A formação do  profissional da Educação. 1 2,78

MORAIS, Regis. Sala de Aula: que espaço é esse? 1 2,78
PILETTI, C laudino . D idática Geral. 2 5,5

REGO, Tereza C ris tina. Vygotsky, uma perspectiva histórico cultural da Educação. 1 2,78
RODRIGUES, Neidson. Por uma nova escola: do transitório para o permanente. 1 2,78

SAVIANI, Dermeval. Escola e Democracia. 1 2,78
SHIMITD, Lenamara F. e Fabis E li Terezinha Henn, et a l. Espaço Educacional e autoria social

FATES.
1 2,78

SILVA, Ezequiel Theodoro da. O professor e o combate a alienação imposta. 1 2,78
VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Escola Fundamental, Currículo e Ensino. 1 2,78

VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Repensando a Didática. 1 2,78
TURRA, Planejamento  de Ensino e Avaliação . 1 2,78

TOTAL DE ESCOLHAS 36 100

100% dos professores responderam que têm acesso aos lançamentos

nacionais de livros na área de Didática, o que pode ser confirmado pela

semelhança entre os livros indicados nas tabelas 3 e 4, e na tabela 6, em que

são mencionadas as obras mais recentes na área (no período de 1997-1999).

TABELA 6 - Acesso às publicações em nível nacional

AUTOR ES/ T ÍTULOS/EDITORAS N ÚMERO DE ESCOLHAS %

CA NDAU , Vera  L úcia . A  didática em  questão. E dito ra  Á tica. 16 10,82
CA NDAU , Vera  L úcia ,org. Ru m o a um aNova D idática. Ed itora Vozes. 16 10,82
CUN HA, M aria  Izabe l.  O  b om  professor  e  sua prá tica . E dito ra  Pap irus. 13 8,78

FREITA S, Luis Carlos de. Crítica da Organiza ção do Trabalho  Pedagógico e da
Didática. Ed. Pap irus.

5 3,37

GARCIA, Maria Manuela. A  Didática no Ensino Superior. Papirus 7 4,73
GARRIDO, Selma. Didática e fo rma ç ão de professores, percursos e perspectivas

no Brasil e em Portugal.
3 2,02

LUCKESI, Cipriano. Avalia ção da Aprend izagem escolar. 11 7,44
OLIVEIRA, Maria Rita  N eto  Salles. A reconstru ção da Didática, elementos teóricos

metodológicos. Ed ito ra Papirus.
13 8,79

OLIVEIRA, M.R.N.S. E ANDR É, MARLI. A lternativas do ensino de Didática. Papirus 3 2,02
PENIN, Sônia. A aula: espa ç o de conhecimento, lugar de cultura. Ed .Pap irus. 7 4,73

PU RA, Lúcia  M artins . D id ática  teó rica , D idática prá tica. Loyo la . 13 8,78
SILVA, Maria. Controvérsias da Didática. Editora Papirus. 7 4,73

Veiga, Ilm a Passos A lenca stro , o rg . R epe nsa ndo a D idática . E dito ra  Pap irus. 16 10,82
VEIGA, Ilma Passos Alencastro, org. O  ensino e suas rela ç ões. Papirus 9 6,08

TOTAL DE ESCOLHAS 148 100

Os dados obtidos nas IES apontam que houve a penetração, via literatura,

nos cursos de formação de professores em Mato Grosso do Sul, de informações

do movimento “A Didática em questão”, através da literatura produzida pela área.

A obtenção das fontes, obviamente não oferece garantias de seu uso crítico e
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conseqüentemente, aponta, porém, um panorama mais animador, do que o

observado em nível médio. Em contrapartida, deve-se ressaltar que ainda há

ecletismo em relação às linhas teórico-metodológicas das obras trabalhadas pela

minoria dos professores, pois que continuam reunindo obras de cunho tecnicista

e escolanovista com produções de caráter sociohistórico.

Embora afirmem ter acesso às publicações atualizadas da área, os três

livros mais indicados pelos docentes datam do início da década de oitenta,  e as

publicações mais recentes, da metade ou final da década de noventa, recebem

menções isoladas. E, embora sejam observadas mais indicações de teóricos de

cunho progressista, há também, diversidade nas fontes em nível superior, em que

são indicados autores como : Nérici, Piaget, Vygotsky, Libâneo, Maria Rita Netto

Salles Oliveira, Saviani, Cesar Cool.  E, pensando-se num momento que ultrapassa

a “negação e a denúncia” na área de Didática, boa parte dos materiais citados da

dédada de oitenta e início dos anos noventa, não representa mais “avanço”.

Outro fator a ser considerado é a pequena carga horária destinada à

disciplina de Didática nos cursos de formação de professores em nível superior,

que varia entre 44 a 144h/a, sendo que 64,7% dos cursos contatados trabalham

com carga horária de 44 a 80h/a . Este fator torna-se mais agudo quando se

analisa a quantidade total de disciplinas pedagógicas nas licenciaturas.13  Em

média,o futuro professor tem de 80 a 90% seu currículo constituído de disciplinas

não-pedagógicas. As conseqüências desta curiosa organização curricular podem

ser constatadas no desempenho apresentado pelos alunos de todo o sistema

escolar brasileiro, das séries iniciais à universidade.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo evidenciou que a entrada da produção recente (1997/1999) e de

linha teórica histórico-crítica ocorre essencialmente nos cursos em nível superior,

em que não há adoção de livros textos, mas uso de bibliografia variada, entre

monografias e periódicos, o que intervém no modo de organização das aulas,

que deixa de ser ditado pelo manual didático. Salienta-se que 61% dos professores

tomam os livros como recursos principais para a organização das aulas, ou seja,
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são meios importantes para o acesso ao saber, mas não são fins. A presença de

obras desatualizadas e de outras correntes teóricas ainda se mantém, bem como

o ecletismo. Também a definição de critério para a escolha da bibliografia é mais

clara e coerente na expressão dos docentes do nível superior.

As condições do trabalho docente são similares nos dois níveis em alguns

aspectos: há ênfase nos cursos noturnos, mas com inversão no que toca aos

mantenedores das instituições, pois no ensino médio há predomínio das escolas

públicas e no superior, das escolas particulares. O nível de escolarização  dos

docentes é compatível com o nível de ensino ministrado, sendo 100% dos

professores habilitados. No ensino médio todos os docentes possuem  graduação

e no superior, pós-graduação.

Quanto à situação funcional, ocorre uma inversão acentuada, pois 70%

dos professores do ensino médio são efetivos, enquanto que 75% dos professores

das IES são contratados e/ou convocados. O fator da estabilidade funcional que

pode levar  à acomodação no caso do ensino médio é reforçado por outra

circunstância, também desestimuladora, a gradativa desativação dos cursos de

formação de professores em Mato Grosso do Sul.

A investigação obteve informações esperadas, pois constatou melhores

condições nas IES. A aparente obviedade, porém, deve ser analisada à luz das

contingências impostas à formação de professores no ensino médio em Mato

Grosso do Sul, historicamente marcada pela ingerência e descontinuidade,

ausência de formação continuada e restrições financeiras.

O que se pode depreender dos dados é que, confirmando as hipóteses

iniciais, em nível superior, as fontes usadas são mais variadas e relativamente

mais atualizadas, havendo porém, a manutenção de fontes de caráter tradicional,

escolanovista e tecnicista. E, por fim, que a extensa produção da área na década

de noventa não tem tido a acolhida esperada, bem como, não é hegemônica em

nossas escolas, a perspectiva histórico-crítica que a embasa. O  que evidencia

que o nível de capacitação inicial não tem correspondido à capacitação continuada

(em serviço). E que a penetração dos instrumentos mais avançados ainda continua

lenta e difusa em Mato Grosso do Sul, algo perfeitamente compatível com suas

condições históricas e sociais.



105Ensaios e ci., Campo Grande - MS, v. 5, n. 3, p. 73-108, dez. 2001.

Embora seja salutar que formação docente se dê em nível superior,

cumprindo as metas do Plano Nacional de Educação, ressalte-se, em contrapartida,

que o crescimento da demanda gerado pela extinção da formação em nível médio,

deve ser acompanhado com absoluto rigor, pois a mudança de nível de ensino não

garante a qualidade mínima na formação do educador e a proliferação acentuada

de IES com oferecimento de cursos de graduação e pós-graduação na área da

educação, podem gerar resultados opostos aos desejados, havendo indicadores

de aumento do nível de escolaridade, com acentuada queda qualitativa.

Este fator é ainda mais preocupante, pois, ao obedecer às metas impostas

ao Brasil pelos organismos internacionais, aumentando o grau de escolaridade,

incorre-se no mascaramento dos níveis de qualidade oferecidos, justamente no

setor que alimenta o funcionamento do sistema educacional mais amplo. Ao negar

as condições técnicas e políticas adequadas à formação docente com patamar

mínimo de qualidade, a sociedade civil e o Estado geram quedas qualitativas

para todos os demais setores da atividade humana no País, mantendo-se o

subdesenvolvimento e a dependência.

Tais fatores articulam-se à escolha do livro didático em razão de que continua

sendo o principal recurso pedagógico utilizado pelos docentes dos vários níveis de

ensino e meio principal de vulgarização de fatos, conceitos e princípios, daí a importância

de sua qualidade técnica e política, e a conseqüente influência na ação docente.

NOTAS

1 É tão expressiva a preocupação com os livros didáticos, que a Biblioteca Central da
Universidade Estadual de Campinas indica em seu catálogo : O que sabemos sobre o livro
didático? - fruto do Projeto Livro Didático financiado pelo INEP(1987-1988)- 426 obras,
abrangendo: livros, dissertações de mestrado, artigos de revistas científicas, trabalhos
apresentados em eventos, pesquisas e outras modalidades de documentos.

2 Nesta primeira fase o projeto contou com a participação das alunas da UFMS, Sheila
Denise Guimarães, Kelly, Alessandra e Maria Helena, orientadas da professora Eurize Caldas
Pessanha, por estar cadastrado enquanto projeto interinstitucional, na UFMS. E de três
alunas bolsistas da FIC-UNAES, na segunda fase: Anelisa Esteves, Carolina Teixeira Soares
Araújo e Rosa Helena Pereira dos Santos.
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3 Ver Araújo (1997).

4 Denominação usada a partir da Lei 5.692/71.

5 Maiores informações sobre esta trajetória são encontradas na dissertação de Mestrado de
Maria Luisa de Almeida Serra, intitulada: Projeto CEFAM: tentativa de modernização do
Curso de Formação de professores em Mato Grosso do Sul, 1983-1992, orientada pelo
Prof. Dr. Gilberto Luis Alves, e defendida na UFMS em 1993.

6 Os professores do projeto não passaram pela capacitação prevista; não foram oferecidas
bolsas de estudo aos alunos, o que impediu a desativação do curso no noturno, e criou uma
defasagem muito significativa entre o currículo do diurno e do noturno; as escolas não estavam
preparadas física, administrativa e pedagogicamente para assumirem o projeto; as sucessivas
mudanças de rumo do órgão central, onde ora se falava na desativação do projeto, ora este é
reavivado, criaram um descompasso nas atividades das escolas; e a falta de apoio financeiro
e técnico que impediu a operacionalização de muitas ações pedagógicas.

7 Da rede pública foram contatadas apenas Escolas Estaduais, já que a rede municipal
possui apenas uma Escola com Habilitação em Magistério, em nível Médio, que não
demonstrou disponibilidade para a pesquisa.

8 Para a classificação do porte das escolas, foram considerados os seguintes critérios:
grande porte, acima de cinco mil alunos; médio porte, acima de dois mil alunos e pequeno
porte acima de quinhentos alunos.

9 Não houve informações sobre a natureza dos cursos (especialização, mestrado...).

10 O termo progressista está sendo usado aqui, com o sentido conferido ao mesmo por
Libâneo (1984).

11 Os relatórios foram produzidos em setembro de 1998, por alunos do Curso de Pedagogia
da FIC/UNAES, por solicitação da disciplina de Didática I.

12 Ver Araújo (1997).

13 É preciso ressaltar que o Curso de pedagogia, neste aspecto, difere-se das outras
licenciaturas, pois tem todo seu currículo voltado à formação do professor.
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