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RESUMO

A prática dos professores de recente ingresso na docência se apresenta, no geral, como um período de muitos desafios, como: relacionar os 
conteúdos aprendidos na formação inicial com a realidade do trabalho na escola, elaborar planejamento adequado à diversidade presente na sala 
de aula e, principalmente, a mudança do foco de como ensinar, privilegiado durante a formação, para como se dá a aprendizagem dos alunos. O 
início de uma prática pedagógica voltada para atender as necessidades que se apresentam e o estabelecimento de uma relação de diálogo com os 
estudantes é, sem dúvida, uma aprendizagem que se completa na prática. O início da docência é uma fase de máxima importância para a 
constituição da identidade do professor, bem como para a consolidação de sua prática pedagógica. A partir de tais reflexões, o presente trabalho 
tem como objetivo uma análise das fragilidades da formação pedagógica para o início do exercício da docência, e das estratégias que os 
professores constroem para o enfrentamento dos desafios da sala de aula, a partir da ótica de professores iniciantes na docência da Rede de 
Ensino do Município de Duque de Caxias, com turmas do 1º ao 3º Ano de Escolaridade (Ciclo de Alfabetização). Compreender tal problemática 
faz-se relevante e pertinente já que a literatura sobre o assunto aponta a dissociação entre teoria e a realidade da sala de aula, como indicam os 
estudos de Gatti (2010) e Libâneo (2012, 2013), entre outros pesquisadores da área da educação. O estudo apresenta uma discussão teórica 
sobre as características e desafios da profissão docente no seu período inicial, a formação inicial de professores na literatura acadêmica, e o papel 
da gestão na formação continuada do professor iniciante. A metodologia da investigação é qualitativa e foram escolhidos, para a coleta de dados, 
os seguintes instrumentos: análise de documentos, observação e entrevistas semiestruturadas. Para a interpretação e validação dos dados 
coletados, será utilizada a estratégia da triangulação dos dados para a elaboração do relatório final. Os resultados parciais sinalizam a necessidade 
de uma revisão nas estruturas e no currículo da formação inicial, bem como a necessidade de formação de políticas de acolhimento e de 
formação em serviço, conforme as necessidades dos docentes em suas diferentes etapas da carreira.
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