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RESUMO  

SILVA, Fátima Maria Rodrigues Chagas da. Desafios da docência nos anos 

iniciais do ensino fundamental em escolas da periferia do município de Duque 

de Caxias. 2018. 136fls. Dissertação (Mestrado em Educação) ‒ Programa de Pós-

Graduação, Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, 2018. 

  

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 período inicial é uma fase de máxima importância para 

a constituição da identidade do professor, bem como para a consolidação de sua 

prática pedagógica. O presente trabalho tem como objetivo uma análise dos 

desafios da formação inicial para o início do exercício da docência, e das estratégias 

que os professores constroem para o seu enfrentamento em 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 5º ano de escolaridade. Compreender tal 

problemática se faz 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, Nóvoa e Libâneo, entre outros pesquisadores da área da educação. A 

metodologia da investigação é qualitativa e foram escolhidos, para a produção de 

dados, os seguintes instrumentos: análise de documentos, questionários e 

entrevistas semiestruturadas. A análise dos dados permitiu conhecer as dimensões 

dos desafios enfrentados pelos docentes no início da profissão, assim como as 

estratégias utilizadas para “a sobrevivência” no cotidiano da sala de aula. A partir 

dessa compreensão, oportunizou levantar aspectos importantes, como as 

dificuldades apresentadas para o trabalho pedagógico com alfabetização, com 

alunos que apresentam necessidades educativas especiais, as dificuldades de 

aprendizagem, falta de apoio em relação à indisciplina dos alunos e as condições 

físicas e materiais da escola a serem considerados para análise e reflexão da 

formação docente, inicial ou continuada, conforme as necessidades dos docentes 

em suas diferentes etapas da carreira.  

 

Palavras-chave: Professores iniciantes. Formação inicial. Anos iniciais do ensino 

fundamental. Desafios da docência. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

SILVA, Fátima Maria Rodrigues Chagas da. Challenges of teaching in the initial 

years of elementary education in schools in the outskirts of the municipality of 

Duque de Caxias. 2018. 136fls. Dissertation (Master in Education) - Post-

Graduation Program, Estácio de Sá University, Rio de Janeiro, 2018. 

  

The practice of novice teachers generally presents itself as a period of many 

challenges, such as having to relate the contents learned in the initial years of 

training to the reality of the work done at school, to elaborate adequate planning for 

the diverse setting of the classroom and primarily, the shift in the focus of how to 

teach, which is favored during training, to how students learn. The initial period is a 

phase of utmost importance for the constitution of the teacher's identity, as well as 

for the consolidation of his pedagogical practice. The present work aims at an 

analysis of the challenges of the initial training for the beginning of the teaching 

practice, and the strategies that teachers construct in order to confront them in the 

classroom from the point of view of novice teachers working for The School 

District of the Municipality of Duque de Caxias, with classes from the 1st to the 5th 

year of schooling. Understanding such issues becomes relevant and pertinent since 

the literature on the subject points to the dissociation between theory and the reality 

of the classroom, as indicated by the studies of Gatti, Nóvoa and Libâneo, among 

other researchers in the field of education. The research methodology is qualitative 

and the instruments chosen for the production of data include document analysis, 

questionnaires and semi-structured interviews. The analysis of the data made it 

possible to understand the dimensions of the challenges faced by the teachers at the 

beginning of the career, as well as the strategies used for "survival" in the daily life 

in the classroom. Based on this understanding, other important aspects emerged, 

such as the difficulties presented for the pedagogical work with literacy, students 

with special educational needs, learning difficulties, lack of support regarding 

students' indiscipline and the physical and material conditions of the school to be 

considered for analysis and reflection of initial or continuing teacher training, 

according to the needs of teachers in their different stages of the career. 
 
  
Keywords: Novice teachers. Initial teacher training. Early years of elementary 

school. Challenges of teaching 
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INTRODUÇÃO 

A formação docente tem sido objeto de ampla discussão em publicações, 

seminários e conferências por parte de professores e pesquisadores da área da educação. 

Esses estudos têm contribuído para o enriquecimento e compreensão da trajetória dos 

cursos de formação ao longo das décadas, apontado o problema recorrente da separação 

entre a teoria e a prática na formação de professores e reiterado a importância do 

enfrentamento dessa questão.  

 Gatti, Barreto e André (2011) informam que as pesquisas sobre formação 

docente cresceram muito nos últimos anos, nos anos de 1990 as pesquisas centravam na 

formação inicial e, a partir do ano 2000 passaram a privilegiar o foco nos saberes 

docentes. Relatam ainda que: 

A intenção de ouvir os professores para conhecer o que dizem, 

pensam, sentem e fazem nos parece muito positiva, se o que se 

pretende é descobrir, com eles, quais os caminhos mais efetivos para 

alcançar um ensino de qualidade que se reverta em uma aprendizagem 

significativa para todos os alunos. (GATTI, BARRETO E ANDRÉ, 

2011, p.15). 

 

Nóvoa1 (2013) afirma que no discurso da formação de professores, os atores 

principais, que são os professores, ficaram de fora. Ressalta que para a compreensão das 

dificuldades no processo formativo docente é essencial a valorização da prática docente, 

defendendo “a necessidade de construir políticas que reforcem os professores, os seus 

saberes e os seus campos de atuação, que valorizem as culturas docentes (…)” 

(NÓVOA, 2013, p. 226).  

Em texto mais recente2, Nóvoa direciona a questão central da formação docente 

para o desgaste no campo profissional e questiona como será possível a construção de 

campo estimulante, inovador que promova uma autêntica formação profissional dos 

professores, se há um processo de desgaste da profissão. Para ele, não há como fazer 

formação de professores de qualidade sem que haja uma relação do campo profissional 

com a formação; uma formação que reforce a profissão e a vida nas escolas. Registra 

ainda que a escola atual, que ainda permanece com a estrutura do século XIX, não 

forma um professor para o século XXI. Acrescenta que a formação para as escolas dos 

                                                 
1. Entrevista realizada por Lucíola Licínio Santos com o professor António Nóvoa, na revista 

Educação em Perspectiva, Viçosa, v. 4, n. 1, p. 224-237, jan./jun. 2013. 
2 O texto refere-se a palestra apresentada por Nóvoa: Refletindo sobre a formação de 

professores: contextos, sentidos e práticas, em Curitiba: Educere; PUCPR, 2017. 
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séculos XIX e XX não dá conta dos desafios da contemporaneidade. Essa formação 

deixou de ter sentido por três transições da escola do século XIX para o século XXI: o 

professor, antes  transmissor, passou a ser organizador ; o ensino individual passou para 

o coletivo da escola e a formação, do espaço interior (meus alunos) para o público, a 

formação dos alunos precisa estar inserida na vida da sociedade. Outra questão 

fundamental é que precisa haver uma integração de profissionais experientes com os 

iniciantes na profissão, de modo que os mais experientes apoiem os mais jovens na 

inserção na carreira docente. Afirma, ainda, que os três primeiros anos são decisivos na 

construção da identidade profissional docente e sinaliza um distanciamento entre 

profissionais, professores das academias e os futuros professores, o que faz com que a 

entrada na profissão seja um processo individual.  

Dentre todos os problemas relacionados à formação docente, atentamos para a  

importância de maior investigação sobre a relação da formação e  prática de professores 

com recente ingresso na profissão, pois se apresenta, em linhas gerais, como um período 

de muitos desafios em decorrência do alargamento das atribuições da profissão docente 

com o processo de inclusão, com a diversidade encontrada em sala de aula, as questões 

de relacionamento interpessoal e situações decorrentes de uma sociedade injusta e 

desigual, onde, em grande parte, a escola apresenta o único local de referência para os 

alunos e comunidade local. 

Leone (2012) registra que apesar da relevância do período inicial da docência na 

constituição de ser professor e do gradativo aumento das pesquisas científicas 

relacionadas à temática, estas ainda são poucas em nosso país. Tal posição é reforçada 

por Papi e Martins (2008, p. 4384) que em pesquisa sobre o desenvolvimento 

profissional de professores iniciantes concluem que “embora seja um tema complexo e 

de grande relevância para a área de Formação de Professores, é, ainda, uma área pouco 

pesquisada no Brasil”.   

Com o intuito de conhecer os trabalhos similares aos da pesquisa, foi realizada 

uma consulta sobre as produções acadêmicas, no período de 2005 a 2016, no Banco de 

Teses da CAPES/MEC, utilizando os descritores: “início da docência”, “ professores 

iniciantes” e “inserção na docência”.  
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Diversos estudos foram encontrados, porém selecionamos cinco dissertações 

com relação direta ao nosso tema de pesquisa. 

 

 

Os estudos de Rocha (2005) e Mariano (2006) focalizaram a construção da 

aprendizagem da docência em seu início de carreira. Rocha (2005) tratou de como uma 

doutora em educação construiu sua prática para docência em turmas dos anos iniciais do 

ensino fundamental. Investigou se havia diferença entre a aprendizagem profissional 

desta professora de outras iniciantes, que se diferenciavam na formação acadêmica. Em 

contrapartida, Mariano (2006) analisou os estudos dos trabalhos apresentados na 

ANPED e ENDIPE , entre os anos de 1995 a 2004, sobre o processo de aprendizagem 

profissional ocorrido no início da docência. 

Rocha (2005), em suas conclusões, revela que mesmo a professora sendo 

doutora em educação, o seu primeiro ano na docência foi um período marcado por 

grandes dificuldades e dúvidas, como indica a literatura na área, sendo muito destacada 

a importância do apoio da escola aos professores em início de carreira, a fim de assumir 

o processo de formação de professores enquanto uma construção coletiva e contínua. 

Em seu estudo, Mariano (2006) apontou como aspectos mais enfatizados nas 

pesquisas analisadas a socialização profissional, os saberes docentes e os sentimentos de 

sobrevivência e descoberta que marcam fortemente este início de carreira. 

Gabardo (2012), Leone (2012) e Pinto (2016) estudaram a fase de iniciação 

profissional docente, como importante momento na constituição da carreira do professor 

e da sua identidade, momento reconhecido por características muito específicas e 

configurado pela ocorrência das principais marcas da identidade que concebem a 
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profissionalidade docente. Para os autores, o início da docência é um período marcado 

por sentimentos contraditórios que desafiam cotidianamente o professor e sua prática 

docente. Consideram que o período de iniciação profissional docente se caracteriza por 

diversos sentimentos, entre eles o medo, a insegurança, a descoberta, a sobrevivência e, 

até mesmo, o orgulho. 

Gabardo (2012) e Leone (2012) concluíram, através de pesquisa com 

professores, que o acolhimento e o acompanhamento aos professores iniciantes se 

revelam como importantes fatores para amenizar os impactos sofridos no período 

inicial. Muitos professores afirmaram que essa prática já vem sendo realizada pelas 

escolas da rede investigada por eles, porém, como uma ação isolada, que depende do 

gestor de cada escola.  

Os resultados da pesquisa de Pinto (2016) relataram os desafios que outras 

pesquisas já apontaram. Entretanto, o diferencial desta pesquisa foram as sugestões que 

as professoras deram para tornar este período mais tranquilo, como oportunizar apoio, 

integração, formação e acompanhamento a todos os iniciantes, pela secretaria municipal 

de educação;  propiciar ao professor iniciante uma acolhida, oferecer formação e 

acompanhamento específico aos iniciantes que atendam às suas necessidades, planejar e 

oportunizar momentos de estudo da matriz curricular,  colocar o professor mais 

experiente para ajudar o professor iniciante e garantir espaço para trocas de experiências 

entre os pares, dentre outras. 
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Também consultamos trabalhos publicados em revistas e congressos, no período 

de 2004 a 2016, conforme podemos observar no Quadro 2. Trouxemos para o nosso 

estudo alguns deles, especificamente os que apresentam conteúdos mais próximos de 

nossa pesquisa e com os quais poderemos dialogar em nossas análises.  

 

Autor(a,es) Ano
Periódicos /

Congressos

A construção do início da docência: reflexões a partir de 

pesquisas brasileiras
Emília Freitas de Lima 2004 Revista Educação

Sobrevivendo ao início da carreira docente e permanecendo 

nela. Como? Por quê? O que dizem alguns estudos
Emília Freitas de Lima "et al" 2007 Educação & Linguagem

Professores em início de carreira: crenças e conflitos Pedro Donizete Colombo Junior 2009 Enpec

Superando (in) seguranças no início da carreira docente Elizabete Lyra Paganini 2012 ANPED

Professores iniciantes e o "choque de realidade": o que nos 

revelam algumas pesquisas

Angelita Aparecida Azevedo; 

Viviane Araújo Wiltemburg 
2013 EDUCERE / PUCPR

Processos de formação de professoras iniciantes
Maévi Anabel Nono; Maria da 

Graça Nicoletti Mizukami
2006

Revista Brasileira de 

Estudos Pedagógicos

Algumas reflexões em torno da formação inicial de 

professores
Maria Assunção Flores 2010 Revista Educação

Desafios da formação de professores iniciantes
Joana Paulin Romanowski; Pura 

Lúcia Oliver Martins
2013 Páginas de Educación

Políticas e programas de apoio aos professores iniciantes no 

Brasil
Marli André 2012 Cadernos de Pesquisa

Programas de inserção profissional para professores 

iniciantes: uma análise da produção científica do IV Congresso 

Internacional sobre professorado principiante e inserção 

profissional à docência

Marilia Marques Mira; Joana 

Paulin Romanowski
2014 ANPED

Processos de inserção à docência nos planos municipais de 

educação: um estudo exploratório

Marilia Marques Mira; 

Elisângela Zarpelon Aksenen
2016 ANPED

O desenvolvimento profissional de professores iniciantes e as 

pesquisas brasileiras

Silmara de Oliveira Gomes Papi; 

Pura Lúcia Oliver Martins
2008 EDUCERE / PUCPR

Desenvolvimento profissional e carreira docente: fases da 

carreira, currículo e supervisão
José Alberto Gonçalves 2009

Revista de Ciências da 

Educação

Desenvolvimento profissional: percursos formativos de 

professores iniciantes

Maria Regina Brostolin; Evelyn 

Aline da Costa de Oliveira
2015

Revista Práxis 

Educacional

Fonte: Elaboração própria
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Quadro 2 – Trabalhos encontrados em congressos e periódicos relacionados ao tema da pesquisa
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Para a apresentação dos estudos e conclusões, agrupamos os trabalhos por temas. 

No grupo 1 estão os estudos relacionados à análise da construção do início da docência; 

no grupo 2 estão os estudos voltados para a análise da formação docente no período 

inicial; no grupo 3, os artigos analisados possuem como tema: os programas de inserção 

na docência e no grupo 4 estão os trabalhos sobre o desenvolvimento profissional dos 

professores iniciantes. 
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Sendo assim, no grupo 1 temos o estudo de Lima (2004) e Lima et al. (2007) que 

foram elaborados com base na análise dos resultados de algumas dissertações e teses 

desenvolvidas em um mesmo Programa de Pós-Graduação em Educação, que discutem 

a temática do “professor iniciante” em escolas públicas de anos iniciais do ensino 

fundamental. Júnior (2009) pesquisou alguns dos principais conflitos enfrentados por 

dez professores recém-formados pela Universidade de São Paulo (USP) durante o 

primeiro ano de exercício em relação aos conflitos que podem ser entendidos como 

situações que os professores novos não esperavam encontrar e que contradizem suas 

crenças e expectativas. Azevedo e Wiltemburg (2013) também trabalharam com o 

“choque de realidade”, porém com a análise dos trabalhos apresentados na 28ª, 29ª, 34ª 

e 35ª Reuniões Anuais da ANPEd. Paganini (2012) apresentou como hipótese para seu 

trabalho que as inseguranças dos professores em início de carreira para a prática em sala 

de aula seria uma consequência dos cursos de formação, pois estes ofereciam aos 

futuros docentes poucos momentos de contato com a realidade da escola. 

Para o grupo 2, selecionamos os autores como Nono e Mizukami (2006) que 

analisam os processos formativos de professoras iniciantes com atuação na educação 

infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, a partir de dados obtidos em pesquisa 

realizada no período de 2001 a 2005. Flores (2010) destaca o processo de tornar-se 

professor; a dissociação entre teoria-prática na formação inicial; a complexidade do 

ensino e a função e influência dos formadores de professores. Romanowski e Martins 

(2013) examinam a condição e formação dos professores iniciantes no sistema de ensino 

da educação básica brasileira, tomando, como ponto de partida, estudos e investigações 

desenvolvidos pelo grupo de pesquisa Práxis Educativa: Dimensões e Processos, 

indicações sobre a condição e inserção de professores iniciantes.  

Com relação ao grupo 3, autores como André (2012), Mira e Romanowski 

(2014) tratam do seguinte questionamento: existem políticas voltadas aos professores 

iniciantes no Brasil? Que programas existem? Como são organizados? Qual o impacto 

desses programas na melhoria da prática educativa? O artigo de Mira e Aksenen (2016), 

em contrapartida, têm por finalidade apresentar os resultados de um estudo que trata dos 

processos de inserção profissional docente, considerando a abordagem do tema nos 

Planos Municipais de Educação (PME), recentemente elaborados e aprovados nas 

capitais brasileiras. 

Para a composição do grupo 4, foram selecionados os trabalhos de Papi e 

Martins (2008) que buscaram um levantamento sobre o tema, a partir de pesquisas 
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realizadas no Brasil, analisando os trabalhos da ANPEd nos anos de 2005, 2006 e 2007. 

Gonçalves (2009); Brostolin e Oliveira (2015) possuem como eixo central o conceito de 

que a carreira profissional é um percurso relacional vivenciado e construído, em que o 

profissional vai se desenvolvendo, segundo um conjunto de etapas, características 

próprias, em espaços e tempos diferenciados e com necessidades específicas de 

formação. 

Em relação às conclusões das pesquisas, os trabalhos sobre a análise da 

construção do início da docência indicam, em sua maioria, a necessidade relacionada ao 

acompanhamento dos profissionais iniciantes, evidenciando que o tema ainda não é 

objeto de preocupação. As dificuldades sentidas pelas professoras em início de carreira, 

as quais têm de enfrentar, pouco diferem do conjunto daquelas apontadas pela literatura 

acadêmica. Os estudos não apontam o apoio institucional e é visível, nesses trabalhos, a 

escassez de ações empreendidas no sentido da escola, como instituição, apoiar, de 

alguma maneira, as dificuldades das professoras. Ressaltam a necessidade de uma 

reformulação nas formações para que as inseguranças do início da docência não 

continuem em sua trajetória profissional, dificultando sua prática. 

No grupo 2 que pesquisou sobre a formação docente para os professores 

iniciantes, os autores indicam que os resultados das investigações parecem confirmar a 

necessidade de que sejam organizados programas de iniciação ao ensino para 

professoras principiantes. Resumem que a formação docente necessita de uma 

integração entre escola e universidade e que a forma fragmentada que tem prevalecido 

nos currículos de formação precisa ser rompida. 

Os resultados dos estudos sobre os programas de inserção na docência revelam a 

existência de poucos programas, evidenciando a necessidade de ampliação de pesquisas 

sobre o tema e de ações mais efetivas envolvendo escolas, redes de ensino e 

universidades, que contribuam para promover o desenvolvimento profissional a partir 

das necessidades formativas específicas dos docentes iniciantes. Os resultados mostram 

que ainda há um longo caminho a percorrer na busca do reconhecimento da docência 

como profissão, o que implica, entre outros aspectos, em condições adequadas de 

inserção profissional, que possibilitem não apenas a permanência na profissão, mas 

também o desenvolvimento profissional docente. Em relação aos estudos de Mira e 

Aksenen (2016), que tiveram por finalidade apresentar os resultados de um estudo que 

trata dos processos de inserção profissional docente, considerando a abordagem do tema 

nos Planos Municipais de Educação (PME) nas capitais brasileiras, observaram que 13 
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capitais não mantiveram a estratégia proposta no PNE sobre o acompanhamento dos 

profissionais iniciantes, evidenciando que o tema ainda não é objeto de atenção. 

A partir das análises dos trabalhos apresentados, pontuamos a necessidade de 

acrescentar às questões mencionadas, as vozes dos professores quanto à  análise de sua 

formação inicial para o início da docência em escolas localizadas em região de periferia. 

Nesse sentido, estudar tal problemática faz-se relevante e pertinente, visto que, apesar 

das pesquisas encontradas relacionarem as dificuldades do período inicial da docência, 

não foi verificado nenhum estudo com o objetivo referente à análise dos desafios da 

formação inicial para a inserção na docência, e das estratégias que os professores 

constroem para o seu enfrentamento em 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 5º ano de escolaridade. Assim, algumas questões de estudo se fizeram 

relevantes para a investigação:  

a. Quais os conhecimentos recebidos durante a formação acadêmica que 

contribuem para a prática pedagógica em sala de aula? 

b. Quais lacunas o professor identifica na sua formação inicial que dificultam 

seu trabalho pedagógico em sala de aula? 

c. Quais estratégias utilizam para o enfrentamento dos desafios da prática 

docente cotidiana? 

d. Quais conteúdos consideram importantes para a formação do professor dos 

anos iniciais do ensino fundamental? 

A fim de alcançar os objetivos propostos, de abordagem qualitativa, buscamos, 

neste trabalho, privilegiar uma visão compreensiva e interpretativa dos desafios da 

formação e início da carreira docente. Realizamos a pesquisa em duas etapas: a primeira 

com um aprofundamento do referencial teórico pela pesquisadora através de 

levantamento bibliográfico da literatura acadêmica relacionada ao tema em questão; a 

segunda através de uma pesquisa de campo com a análise das respostas dos 

questionários e entrevistas dos professores participantes.  

O texto está organizado em 4 capítulos, com a seguinte estrutura: O Capítulo1: 

“Profissão docente: Profissionalização, Profissionalidade e Profissionalismo”, busca 

refletir sobre as questões que envolvem a complexidade da constituição da profissão 

docente.  

O Capítulo 2: “Os Desafios da Formação Inicial e Continuada”, apresenta a discussão 

da fragilidade da formação docente na literatura acadêmica e o objetivo da formação 
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continuada, tendo a escola como espaço formativo, tomando como marco a aprovação 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN 9.394/96. 

O Capítulo 3: “O Início da Docência e o Desenvolvimento Profissional”,  cuja 

abordagem será em torno do  conhecimento das características e desafios enfrentados no 

período inicial da docência, como também, as necessidades do acompanhamento 

pedagógico e acolhimento a esse professor iniciante, tendo em vista o seu 

desenvolvimento profissional. 

E, finalmente, o Capítulo 4: “Professores Iniciantes na Rede de Ensino do 

Município de Duque de Caxias, que apresentará os resultados da pesquisa de campo, 

seguido das considerações finais. 
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1 PROFISSÃO DOCENTE: PROFISSIONALIZAÇÃO, 

PROFISSIONALIDADE E PROFISSIONALISMO 

Iniciamos com uma reflexão acerca do conceito de profissão. O seu significado 

nos remete a alguma atividade específica exercida na sociedade, que abrange uma 

diversidade de questões, aspectos e características que acabam por compor uma 

definição complexa. Na investigação sobre o tema da profissão, percebemos que se trata 

de um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes específicas relacionado a uma 

ação. Gomes (2016) caracteriza profissão pela apresentação pública de alguma 

atividade, cuja principal especificidade é o fato de ser comum a um coletivo de 

indivíduos. 

No contexto da sociedade, algumas profissões são valorizadas e outras 

consideradas de menor prestígio e são apenas avaliadas como “ocupação”. Dubar (2012) 

esclarece a existência de correntes teóricas a respeito disso, como a dos teóricos 

funcionalistas e a dos interacionistas. Os funcionalistas analisam a profissão como um 

modelo superior aos ofícios e à ocupação. Sob esta ótica, uma atividade só pode ser 

considerada profissão se ela possuir um conjunto específico e preciso de atributos. O 

que estes teóricos desenvolvem em seus estudos das profissões é uma listagem dos 

atributos que distingue a profissão da ocupação. Em contrapartida, os sociólogos 

interacionistas e críticos defendem que todas as atividades de trabalho poderiam se 

tornar profissões, desde que resultassem de uma socialização da atividade, com 

aquisição de competências e o reconhecimento de todos que exercem e compartilham a 

mesma atividade com remuneração. 

Para Dubar (2012), as profissões se caracterizam pela construção social e se 

constituem nas relações de trabalho, em que os saberes profissionais são indissociáveis 

de situações práticas; são inseparáveis da experiência profissional ao longo de sua 

trajetória profissional. O autor avalia que a identidade profissional vai se constituindo 

no próprio percurso do trabalho, ou seja, a aprendizagem de uma profissão é um 

processo que se desenvolve durante toda a vida. 

Unidos à polêmica e complexidade da discussão sobre o trabalho do professor 

estão os conceitos de profissionalização, profissionalidade e profissionalismo. A 

profissionalização se encontra articulada ao processo político ou social (ou ainda 

individual) através do qual alguma ocupação (ou indivíduo) procura reconhecimento 

como profissão (ou como profissional); a profissionalidade se refere ao conjunto de 
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características principais, conhecimentos, estilos e importâncias específicas de uma 

referida profissão e o profissionalismo se relaciona à natureza e propriedade do trabalho 

das pessoas, neste caso, dos professores. (FLORES, 2014). 

1.1 PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE 

A análise da construção da profissão docente requer, necessariamente, o estudo 

de sua trajetória histórica em cada contexto social e político. Roldão (2007) e Xavier 

(2014) afirmam que, para pensar sobre a trajetória da profissão docente, faz-se 

necessária a leitura conforme os períodos históricos, pois cada um foi marcado por 

políticas educacionais que influenciaram a prática de ensinar. A função existiu em 

muitos formatos e esteve marcada por alguns modelos, tais como os tecnicistas3 e 

tradicionais4, com a responsabilidade da transmissão de conhecimentos. Contudo, nos 

últimos tempos, o objetivo do ensino evoluiu para uma prática com necessidade de 

articulação ao contexto social. 

Nóvoa (1992) atribui o início da constituição da docência enquanto profissão à 

substituição da Igreja ‒ como instituição que detinha o poder da educação ‒ para o 

Estado, que passou a controlar o ensino. A figura do professor, nesse momento, é vista 

como vocação ao apostolado e ao sacerdócio, com devida obediência ao Estado. Tudo 

era determinado pelo Estado e a seleção para o exercício do magistério era rigorosa 

quanto aos aspectos morais da época que tinham um peso maior do que os conteúdos, 

inclusive maior do que a própria formação. Tardif (2013) registra que a pedagogia da 

época, chamada da idade da vocação, predominante do século XVI ao XVIII, 

fundamentava-se na religião. A formação era quase nula, a aprendizagem da docência 

era in loco, através da experiência e pela imitação de professores mais experientes. 

Nóvoa (1992) ressalta que é a partir do século XIX que algumas modificações 

começaram a acontecer na educação, de forma gradual, no que tange ao processo de 

profissionalização da docência. Uma das mudanças ocorreu com a implementação das 

instituições formadoras, criadas pelo Estado para controle desse grupo profissional, que 

começou a conquistar importância no quadro da educação de massa. 

                                                 
3 Saviani (2005) esclarece que modelo tecnicista se dá a partir do pressuposto da neutralidade 

científica e inspirada nos princípios de racionalidade, eficiência e produtividade. A pedagogia 

tecnicista advogou a reordenação do processo educativo de maneira a torná-lo objetivo e 

operacional; de modo semelhante ao que ocorreu no trabalho pedagógico. 
4 Saviani (2008) indica que o modelo de educação tradicional é centrado no professor, com a 

transmissão dos conteúdos aos alunos, valorizando a aprendizagem pela memorização. 
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As instituições de formação de professores centraram-se na formação para a 

transmissão de conhecimentos e passaram a ser, também, local de reflexão sobre a 

prática, o que permitiu caracterizar os professores como profissionais produtores de 

conhecimentos. Outro fenômeno, como a feminização do magistério, passou a ser uma 

característica da profissão, fato que permanece até os dias atuais, uma vez que o 

magistério continua sendo uma profissão, em sua maioria, representada pelo sexo 

feminino. Tardif (2013, p. 553) ressalta que “[...] as mulheres constituem cerca de 75% 

a 80% da força de trabalho de ensino da escolaridade obrigatória, e cerca de 90% a 95% 

da escola primária.” 

Após o período da vocação, teve início, ainda no século XIX, o ensino na idade 

do ofício, que se caracterizou pela lenta separação das igrejas como entidade de tutela 

do ensino e pela criação das escolas públicas e laicas. Neste contexto social, a profissão 

docente foi gradativamente integrada às estruturas do Estado e a relação com o trabalho 

foi deixando de ser vocacional para se tornar contratual e salarial. A idade do ofício 

exigiu das professoras uma formação e, com isso, a partir do século XX, as escolas 

normais se expandiram. O período que se seguiu foi definido pela idade da profissão 

que se caracterizou, ao longo de todo o século, pela formação de grupos de 

especialistas, chamados profissionais, que criaram e controlaram o conhecimento 

teórico e prático necessário às decisões, às inovações, cuja existência se deveu, em 

parte, ao desenvolvimento das universidades (NÓVOA, 1992). 

Nóvoa (1992) esclarece que somente no início da 1ª República foram percebidas 

as condições políticas significativas para um aprofundamento acerca do estatuto da 

profissão docente, uma vez que havia o interesse do Estado na formação de um “homem 

novo” e com isso, o professor assumiu um papel importante no projeto de sociedade que 

se queria formar. O “ensino”, que era necessário para a população, ficava com o 

controle do Estado, que tinha por objetivo a construção de sua ideologia. O autor 

acrescenta que, na época – século XIX para o século XX , motivados pela busca de uma 

maior autonomia dos professores, ocorreram inúmeros conflitos políticos dentro das 

escolas normais. 

Nesse sentido, o processo de profissionalização docente foi caracterizado como 

um caminho carregado de lutas e de conflitos, com momentos de profissionalização e 

desprofissionalização, devido ao campo da docência ser composto de diversos atores, 

como o Estado, as igrejas, famílias e outros, que perceberam a firmação dos docentes 

como sendo uma ameaça aos seus interesses e projetos de sociedade.  
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Destarte, podemos afirmar que a compreensão do processo de profissionalização 

merece um olhar atento às crises que o atravessaram durante sua trajetória (NÓVOA, 

1992, 1999; ROLDÃO, 2007). Nesse sentido, trazemos o que diz Hoyle (1985 apud 

ESTRELA, 2014, p.8) ao conceituar profissionalização: 

[...] como processo pelo qual uma ocupação ganha estatuto de 

profissão, esse processo contém dois elementos que podem ou não 

estar intimamente relacionados; o desenvolvimento do estatuto 

(profissionalismo) e o desenvolvimento de saberes, atitudes e 

competências necessários ao desempenho profissional.  

Sob esta ótica, entendemos, então, a profissionalização como um processo de 

construção profissional de uma atividade desenvolvida na sociedade, relacionada aos 

processos de profissionalidade e profissionalismo. 

 A profissionalidade docente pode ser  compreendida como um conjunto de 

habilidades, atitudes, valores e comportamentos, inerentes ao ser professor. Trata-se  de 

um processo de construção e reconstrução da prática docente. Relaciona-se à prática do 

trabalho e às competências para o desempenho da profissão. Quanto ao 

profissionalismo, podemos dizer que são as características que compõem um 

profissional, formado por suas competências, responsabilidades e ética, no que se refere 

ao seu campo de trabalho. Se define por uma busca pelo aperfeiçoamento profissional.  

Roldão (2007, p. 96) atribui ainda ao processo da profissionalização docente 

dois processos sociais diferentes, porém que se completam, a saber: 

a. um, extrínseco, de natureza político-organizativa: a 

institucionalização da escola, como organização pública, e do 

currículo, que legitima no plano social, a partir da necessidade de (a) 

alfabetizar a população trabalhadora, incluindo a trabalhadora, no 

período de pós- Revolução industrial e (b) viabilizaram maior grau de 

politização das populações, [...]; 

b. outro, de natureza intrínseca, associado à necessidade de legitimar 

esse grupo social dos docentes pela posse de determinado saber 

distintivo; a afirmação de um conhecimento profissional específico, 

corporizado, e, por sua vez, estimulado pelo reconhecimento da 

necessidade de uma formação própria para o desempenho da função, 

reconhecimento que constitui um dos grandes passos, no início do 

século XX em particular, para o reconhecimento social dos docentes 

enquanto grupo profissional.  

Nóvoa (1999) acrescenta que a particularidade docente compreende quatro 

etapas não sequenciais e duas dimensões necessárias à profissionalização. Segundo o 

autor, as etapas são as seguintes: exercício da atividade docente em tempo integral (ou 

como ocupação principal); estabelecimento de um suporte legal para o exercício da 

atividade docente; criação de instituições específicas para a formação de professores e 
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constituição de associações profissionais de professores. As duas dimensões, segundo 

Nóvoa (1999, p. 20).  são: um “corpo de conhecimentos e de técnicas e um conjunto de 

normas e de valores” e um eixo estruturante: “estatuto social e económico dos 

professores”. 

1.2 PROFISSIONALIDADE DOCENTE 

Profissionalidade docente é um conceito em constante desenvolvimento. Sua 

compreensão está articulada às exigências históricas, sociais e legais, que regulam esta 

profissão. Nesse sentido, adquire um caráter de construção permanente, em constante 

elaboração, com necessidade de ser avaliado em função do momento histórico e da 

realidade social que o conhecimento escolar pretende validar; ou seja, ser 

contextualizado (SACRISTÁN, 1999; XAVIER, 2014). 

A profissionalidade consiste em tornar explícitos os aspectos de atuação do 

professor, no desenvolvimento do trabalho pedagógico. Envolve valores, atitudes, 

conhecimentos, saber-fazer e denota um caráter bastante pragmático, limitando-se à sala 

de aula (SACRISTÁN, 1999, p. 82). Desse modo, o autor enfatiza que: 

[...] a profissionalidade é caracterizada pelo pensamento pragmático, 

que relaciona ideias, intenções, ações e a avaliação das condições de 

aplicação; desenvolve-se no âmbito de situações particulares e a sua 

função é a de aplicar princípios gerais a situações particulares 

relacionadas com a atividade (SACRISTÁN, 1999, p. 82).  

O conceito de profissionalidade se refere, portanto, aos aspectos práticos, 

técnicos do exercício da docência. Esse conceito possui uma característica de 

aplicabilidade dos conhecimentos. No entanto, o fato da profissionalidade conter o lado 

prático da ação docente não significa uma ação mecânica, sem reflexão. 

Assim, entendemos a profissionalidade relacionada às especificidades da 

profissão, sinalizada como um conjunto de habilidades, atitudes, valores e 

comportamentos, inerentes ao ser professor. Roldão (2005, p. 108) caracteriza 

profissionalidade como o “[...] conjunto de atributos, socialmente construídos, que 

permitem distinguir uma profissão de outros muitos tipos de atividades, igualmente 

relevantes e valiosas”. Sacristán (1999, p. 65) entende profissionalidade como “[...] a 

afirmação do que é específico na ação docente, isto é, o conjunto de comportamentos, 

conhecimentos, destrezas, atitudes e valores que constituem a especificidade de ser 

professor”. 
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A profissionalidade docente é afetada também pelas condições de trabalho, os 

meios técnicos, o respeito, a remuneração, o prestígio e a atração exercida pela 

profissão, os quais constituem um conjunto heterogêneo de condições na maioria dos 

países e, normalmente, oscilam de acordo com suas condições de desenvolvimento 

econômico, social e histórico (ALVES; ANDRÉ, 2013).  

Para Roldão (2005), pode ser analisada e, de certo modo, compreendida, na 

correlação de quatro descritores, cuja constatação revela ser a profissão que os detêm, 

possuidora de um estatuto pleno. Os descritores são: o reconhecimento social da 

especificidade da função, a existência de um saber específico, o poder de decisão sobre 

o trabalho desenvolvido e o pertencimento a um corpo coletivo.  

 Os descritores da profissionalidade, sugeridos por Roldão (2005), admitem 

conceber o profissional docente, com base em um conjunto coerente de propostas que 

podem permitir melhor compreensão da constituição da sua profissionalidade. Também 

podem auxiliar na compreensão do conjunto dos conhecimentos profissionais que 

possibilitam a essa “categoria” o domínio de um fazer capaz de atribuir a seus 

integrantes um exercício especializado, a constituição de um ofício para o qual apenas 

esses agentes sociais reúnem as condições de exercê-lo. 

E quais seriam, então, as especificidades da profissão docente? 

A profissão docente tem como objeto de trabalho o aluno, o ser humano, com 

suas características individuais, que interage com o meio em que vive e com as pessoas 

com as quais convive. Nesse sentido, a escola é um ambiente vivo, dinâmico, com 

produção de saberes e de formação para professores e alunos. Tardif e Lessard (2005, p. 

31) explicitaram bem essa realidade quando disseram que “[...] ensinar é trabalhar com 

seres humanos, sobre seres humanos, para seres humanos”. Dubar (2012) ratifica esse 

conceito quando entende a atividade docente como uma profissão que produz serviço ao 

outro, um trabalho que pressupõe um sentido à existência pessoal, possuindo uma 

relação direta com a vida do outro. 

A atividade do magistério está comprometida com a formação do aluno, com a 

responsabilidade pelo ensino organizado e estruturado, tendo o professor o papel de 

“mediador” entre o saber e o aluno, dependendo da teoria assumida no espaço escolar. 

Ressaltamos que a prática dessa mediação tem sido modificada ao longo dos anos, em 

face das alterações ocorridas na sociedade, no próprio conhecimento e no modo de 

conceber como o aluno aprende. Roldão (2007) acrescenta que saber produzir essa 
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mediação não é um dom e sim resultado de um processo que resulta em um profissional 

do ensino que teve uma formação com conhecimento específico para sua ação. 

Para Roldão (2007), Pimenta (2008) e Xavier (2014), a concepção da docência é 

vista como o conjunto das atividades realizadas pelos docentes que são direcionadas à 

formação de seus alunos e acabam servindo para sua própria formação, uma vez que o 

professor também aprende enquanto ensina. Concordam que, na atividade de ensinar, os 

docentes possuem outros sujeitos envolvidos no seu campo de atuação, entre eles estão 

seus pares de profissão que integram o quadro da instituição de ensino; com esse grupo 

precisa organizar o planejamento e o currículo do curso, onde exercem a docência. 

Enfatizam que ser professor pressupõe uma relação interpessoal com os alunos e que a 

profissão se fortalece nas interações realizadas na prática pedagógica. Defendem, ainda, 

que a ação docente está pautada na reflexão sobre a própria prática. 

A atividade de professor se constrói nas relações de trabalho. No trabalho 

coletivo se fortalecem com estudos, troca de experiências e análises de situações que 

ocorrem no interior do espaço escolar. Entretanto, não podemos esquecer que a ação de 

ensinar não pode somente estar pautada nas relações profissionais e experiência 

acumulada. A docência exige um conhecimento específico, técnico de que o professor 

precisa se apropriar. A profissão exige conhecimentos organizados para o ensino, que 

não são aprendidos espontaneamente, mas através da formação inicial e continuada do 

professor, um profissional da educação com saberes próprios à sua atividade, com 

conhecimentos teóricos relacionados à prática educativa (SILVA; ALMEIDA; GATTI, 

2016). 

Silva, Almeida e Gatti (2016) pontuam ainda que, no discurso educacional, os 

professores já vivenciaram diversos conceitos sobre o papel do professor, tais como: 

facilitador da aprendizagem, parceiro mais experiente, professor investigador, 

pesquisador, etc. Essa constante mudança conceitual do seu papel pode representar uma 

“desescolarização” da escola, da sua função principal que é de ensinar, porém não no 

modelo simplista de transmissão de conhecimentos. 

Para refletir sobre as questões que envolvem a constituição da profissão docente 

e suas especificidades, faz-se necessário analisar os estudos sobre esse fazer na prática. 

Compreender a profissão docente pressupõe envolver a complexidade do processo de 

ensino-aprendizagem, que constitui o seu eixo de trabalho, e compreender as 

particularidades que constituem a identidade profissional do professor. 
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Nóvoa (2012) nos auxilia na compreensão da complexidade do trabalho docente 

quando enfatiza que o seu exercício pressupõe a aplicação de técnicas em um contexto 

humano específico para atender a finalidades próprias de uma sociedade em constante 

transformação. E explicita essa complexidade com base em três aspectos: (a) que o 

trabalho docente depende da participação e colaboração do aluno; (b) que o espaço 

docente é repleto de relacionamento afetivo e conflitos e (c) refere-se a objetivos por 

vezes incoerentes a serem atingidos pela educação: “[...] desenvolver a pessoa e formar 

o trabalhador, garantir a igualdade de oportunidades e seleção das elites, promover a 

mobilidade profissional e a coesão social” (NÓVOA, 2012, p. 229). 

Roldão (2007, p. 6) contribui na exposição dessa complexidade acrescentando 

fatores pessoais, profissionais e históricos: 

Outros fatores de complexidade ligam-se à inevitável miscigenação de 

elementos pessoais no desempenho docente, agravados com o peso da 

história e dos multi-significados que ensinar em contextos tão diversos 

como o da missionação, ou do preceptorado, miscigenação essa que 

dificulta por vezes a clarificação da acção docente.  

 As complexidades da profissão docente podem estar amparadas pelas diferentes 

etapas e significados que teve a educação no Brasil, ao longo de sua história: em alguns 

períodos a serviço da religião, a serviço da ascensão social da elite, aos interesses do 

capitalismo industrial e da economia globalizada regulada pelo mercado. 

Segundo Roldão (2007), Pimenta (2008) e Xavier (2014), o ato de ensinar 

apresenta uma característica própria, não há modelos preestabelecidos; ensinar exige 

uma atitude constante de reflexão sobre a prática e aprendizagem dos alunos. Os 

conhecimentos a serem trabalhados são sistematizados e os alunos são responsáveis, 

juntamente com o professor, pela construção da aprendizagem dos conteúdos. A 

docência possui um caráter subjetivo, porque a atuação da profissão docente traz 

consigo marcas da sua história, de sua trajetória, de suas lembranças da escola, de seus 

paradigmas sobre o ato de ensinar, com isso o exercício da docência sofre forte 

influência da trajetória pessoal do professor. A prática docente é constituída de um saber 

técnico, das relações interpessoais, das histórias de vida e dos valores que interferem na 

atividade docente, não podendo ser vista somente pela sua dimensão técnica, mas 

também como uma profissão que abarca as características pessoais e suas relações 

afetivas. O exercício da docência se apresenta como uma atividade formativa, que vai 

além do ato de ensinar. Possui a característica de interação entre os distintos processos 
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do conhecimento, do fazer docente, do ensino e da aprendizagem, e dos significados que 

o professor atribui a cada um deles.  

Silva, Almeida e Gatti (2016) sinalizam questões importantes a respeito da 

profissão docente, como a ausência de um perfil profissional claro da profissão, algo 

que leva à observação da necessidade de investigação dos conhecimentos que estão na 

base da docência, o que caracteriza a ação docente e quais os saberes necessários para o 

exercício da docência. Apresentam indicadores da ação docente e os dividem em: 

conhecimento profissional do professor, prática profissional do professor e engajamento 

profissional do professor, sendo que a compreensão destes indicadores pressupõe 

processo formativo de professores: inicial e ao longo do trabalho – a formação 

continuada. A dimensão do conhecimento profissional do professor se refere à 

compreensão de diferentes saberes, que darão suporte à prática educacional; a prática 

profissional se relaciona aos aspectos envolvidos na criação de aprendizagem para todos 

os alunos, a ação em sala de aula e engajamento profissional como a forma de 

participação no seu ambiente de trabalho. 

Xavier (2014) levanta algumas questões que melhoram a compreensão sobre a 

problemática da profissão docente, a saber: o reconhecimento de que a escola e o 

professor são construções históricas e se transformaram ao longo dos anos; a percepção 

de que a escola é responsável pela socialização de indivíduos, que cada vez mais 

dependem do professor para se tornarem pessoas capazes de se inserir e de conviver na 

sociedade; a verificação de que a escola e o professor estão se tornando alvo de críticas, 

sendo injustamente responsabilizados pelo fracasso escolar, como se a escola e o 

professor, sozinhos, pudessem superar os obstáculos impostos aos excluídos em uma 

sociedade injusta e desigual. 

Essas características do trabalho docente supõem, além de uma formação técnica 

e da construção de conhecimentos específicos, outros saberes profissionais que também 

constituem a docência. Nesse sentido, quais seriam os saberes que sustentam o ofício de 

ser professor? Quais são os conhecimentos, os procedimentos que os docentes 

mobilizam no fazer pedagógico em sala de aula com seus alunos? Como adquirem esses 

saberes? 

Tardif (2014) pontua que os saberes docentes não se separam das outras 

dimensões do ensino, nem do estudo do trabalho realizado, cotidianamente, no seu 

contexto escolar. O saber dos professores é o saber próprio deles, relacionado com a 

pessoa que ele é, com sua identidade, com suas histórias de vida e nas relações com os 
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discentes e com os seus pares no ambiente escolar. A formação do professor e da 

origem dos saberes da profissão recebem variadas contribuições, fazem parte de sua 

história de vida e são usadas no exercício da profissão: 

[...] o saber dos professores contém conhecimentos e um saber-fazer 

cuja origem social é patente. Por exemplo, alguns deles provêm da 

família do professor, da escola que o formou e de sua cultura pessoal; 

outros vêm das universidades ou das escolas normais; outros estão 

ligados à instituição (programas, regras, princípios pedagógicos, 

objetivos, finalidades, etc.); ainda provêm dos pares, dos cursos de 

reciclagem, etc. Nesse sentido, o saber profissional está, de um certo 

modo, na confluência de vários saberes oriundos da sociedade, da 

instituição escolar, dos outros atores educacionais, das universidades, 

etc. (TARDIF, 2014, p. 17). 

Para o mesmo autor, durante o exercício da docência, os professores adquirem e 

mobilizam diversos tipos de saberes docentes, tais como: saberes da formação 

profissional, saberes curriculares, saberes disciplinares e saberes experienciais. Para ele, 

os saberes da formação profissional são aqueles transmitidos pelas instituições de 

formação profissional e passam a ser incorporados à prática docente. Quanto aos 

saberes curriculares, ressalta que correspondem aos objetivos, conteúdos e métodos a 

partir dos quais a instituição escolar categoriza e apresenta os saberes sociais por ela 

definidos. Tais saberes já se encontram consideravelmente determinados em sua forma e 

conteúdo, produtos oriundos da tradição cultural e dos grupos produtores de saberes 

sociais e incorporados à prática docente através das disciplinas, programas escolares, 

matérias e conteúdos a serem transmitidos. Os saberes disciplinares são os saberes mais 

específicos, relacionados aos diversos campos do conhecimento, como se encontram nas 

universidades e sob a forma de disciplinas. No entanto, a partir do momento em que os 

professores constroem os saberes da experiência, todos os demais saberes poderão ser 

retraduzidos por eles na forma de hábitos, ou seja, de um estilo pessoal de ensino, em 

“macetes”, em traços de personalidade, que se expressam por um saber-ser e um saber-

fazer pessoais e profissionais validados pelo trabalho cotidiano (TARDIF, 2014). 

De acordo com Borges (2004), os saberes derivados da experiência de trabalho 

formam a base da prática e da competência docentes, sendo adotados como referencial 

para avaliar tanto a formação inicial quanto a formação continuada. É na prática diária 

da profissão, portanto, que se torna possível não só o desenvolvimento de certezas 

“experienciais” como também uma avaliação dos demais saberes: disciplinares, 

curriculares, etc., mobilizados pelos professores. 
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Outros saberes importantes na prática docente são: conhecer o contexto da 

escola onde se ensina; conhecer os alunos, a quem se ensina; conhecimento de si mesmo 

e como se ensina (GARCIA 2010).   

1.3 PROFISSIONALISMO DOCENTE 

O profissionalismo se relaciona ao processo do profissional sempre em busca de 

sua formação, em aprendizagem constante sobre sua profissão. Estrela (2014, p. 11) 

sinaliza o conceito de profissionalismo docente como complexo e dinâmico que 

comporta “[...] uma dimensão coletiva, que é parte integrante de uma profissão, e uma 

dimensão individual ligada à maneira como cada docente se prepara e coloca face a ela, 

a pratica, partilha da cultura do grupo e constrói a sua identidade profissional [...]”. 

Para a autora, o profissionalismo se relaciona à valorização da profissão, no seu 

sentido coletivo, e implica a adesão a esses valores, consciência profissional e exigência 

de eficácia, que se dá no sentido individual. Toma o conceito de profissionalismo como 

ideal coletivo de serviço que integra a profissionalidade e lhe confere sentido, sem o 

qual a profissionalidade fica ameaçada de um simples tecnicismo ou de uma grande 

subjetividade. O profissionalismo pode ser entendido como o sentido de pertença a uma 

classe profissional, como elemento básico de identidade enquanto partilha de ideais e 

valores (a que chama de profissionalismo) que, relacionando-se com a cultura 

profissional, leva a agir segundo os padrões de ética e de competência que distinguem 

os profissionais. 

Em conjunto com o conceito de “profissionalização” tem se falado no 

profissionalismo como a capacidade dos indivíduos e das instituições de desenvolver 

uma atividade de qualidade, comprometida com a mudança, em um ambiente de 

trabalho coletivo. O planejamento coletivo, a troca entre os pares, a pesquisa-ação, são 

iniciativas que podem facilitar a construção de um ambiente que favoreça a 

aprendizagem (GARCIA, 2010). 

A análise do profissionalismo docente e o modo como este tem sido afetado no 

decorrer da história solicita não só a compreensão do trabalho dos professores e do 

modo como estes se avaliam enquanto profissionais e como os outros os avaliam, mas 

também consideram-se os contextos – sociais, políticos e culturais ‒ em que está 

inserido, já que se trata de um conceito que não é estático, e sim dinâmico e 

contextualizado (FLORES, 2014). 
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Flores (2014) apresenta, a partir dos estudos de Hargreaves e Goodson (1996), 

cinco conceitos de profissionalismo: o profissionalismo clássico; o profissionalismo 

prático; o profissionalismo flexível, o profissionalismo alargado e o profissionalismo 

complexo. O profissionalismo clássico se refere à comparação com as profissões 

convencionais/liberais (tais como medicina e direito), e se resume na tentativa de 

absorção de condutas e códigos éticos previamente determinados e controlados pelo 

próprio corpo de profissionais. O trabalho é desenvolvido por meio de um intenso 

sentimento ético da sua função no sentido de satisfazer o cliente, no caso da docência, o 

aluno. O profissionalismo prático se destaca pela experiência e pelo conhecimento 

prático, sendo desenvolvido no contexto da sala de aula. Em oposição a esses dois tipos 

de profissionalismo, os autores identificam o profissionalismo flexível, caraterizado por 

uma visão mais ampla do processo educativo, na medida em que os professores se 

desprendem da transmissão e da exigência de comportamentos predefinidos, ampliando 

seu espaço de ação para além da sala de aula e assumindo um papel que lhes exige o 

desenvolvimento de capacidades como a resolução de problemas, a comunicação, o 

desenvolvimento profissional contínuo. Assim, no profissionalismo flexível, o professor 

é considerado como um profissional de contexto, distanciando-se do isolamento do 

professor, já que se caracteriza por um trabalho conjunto com seus pares; o 

profissionalismo alargado, que os autores também denominam de “novo 

profissionalismo”, pressupõe a consideração do contexto educacional mais amplo 

(instituição educativa), e não somente a sala de aula. O professor assume uma 

diversidade de responsabilidades, com uma maior amplitude de papéis, o que conduz a 

forma de trabalho coletivo. E, por fim, o profissionalismo complexo marca a profissão 

num contexto de crescente complexidade e desvalorização social da profissão, associada 

a uma maior exigência e diversidade de alunos. O papel do professor surge situado nas 

esferas política e social, e o seu comportamento intencional é influenciado pela 

organização política e pelo processo de socialização profissional. 

Estrela (2014) assinala que no caminho de um profissionalismo mais amplo, os 

novos papéis assumidos pelo professor provocam novas responsabilidades que 

extrapolam a sala de aula, como: as novas tecnologias, a evolução constante da 

sociedade, o crescimento da diversidade existente na sala de aula, e se ampliam para a 

escola como organização em constante aprendizagem. Essas novas responsabilidades, 

exigidas no espaço escolar, vão implicar na ampliação da função do professor e suas 

competências profissionais, o que pode acarretar, em alguns momentos, a distância da 
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sua função principal que é o ensino, e que lhe atribui a identidade profissional. A escola 

se desloca de uma autonomia individual para uma autonomia coletiva, ou seja, exige um 

trabalho de parceria, de colaboração em busca de resolução de situações da prática 

profissional.  

Percebemos que cada vez mais é atribuição da escola dialogar com as mudanças 

na sociedade. A sala de aula compreende um espaço democrático, de debate do 

conhecimento presente no cotidiano. Se os conteúdos não estiverem relacionados à essa 

leitura de mundo não terá significado para o aluno. 

Garcia (2010) acrescenta que com o transcorrer do tempo e a implantação das 

reformas educacionais, a profissão docente foi se modificando em direção a uma 

desprofissionalização, devido à perda progressiva de autonomia e a uma 

reprofissionalização, explicada pela necessidade de ampliação das tarefas docentes. 

Essa reprofissionalização é compreendida com um novo delineamento do 

profissionalismo docente, que apresenta como característica a capacidade do professor e 

das instituições desenvolverem uma atividade de qualidade, comprometida com os 

alunos, com um trabalho de equipe e planejamento coletivo. 

O profissionalismo alargado se apresenta mais aberto à complexidade crescente 

dos novos contextos escolares. Com isso, cresce a exigência de uma formação adequada 

ao contexto atual.  
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2 OS DESAFIOS DA FORMAÇÃO DOCENTE INICIAL E CONTINUADA 

Iniciamos o capítulo com uma reflexão sobre o conceito de formação, visto que 

a compreensão sobre formação docente se insere no campo maior sobre o que é 

“formação”. Garcia (1999) define formação como um elemento complexo e diverso, 

incluída em uma dimensão pessoal do desenvolvimento humano global e que tem a ver 

com a capacidade de formação e com o anseio de se formar; ou seja, é o indivíduo, o 

responsável pelos seus processos formativos. No entanto, ressalta que essa posição não 

indica que este seja um processo de formação autônomo. 

Debesse (1982 apud GARCIA, 1999, p. 19-20) caracteriza três tipos de práticas 

formativas: 

[...] A autoformação é uma formação em que o indivíduo participa de 

forma independente e tendo sob o seu próprio controle os objetivos, os 

processos, os instrumentos e os resultados da própria formação. A 

heteroformação é uma formação que se organiza e desenvolve “a 

partir de fora”, por especialistas, sem que seja comprometida a 

personalidade do sujeito que participa. Por último, a interformação 

define-se como a “ação educativa” que ocorre entre os futuros 

professores ou entre professores em fase de atualização de 

conhecimentos... e que existe como um apoio privilegiado no trabalho 

da equipe pedagógica [...] 

A prática formativa denominada autoformação se caracteriza por um processo 

solitário, individual, na busca dos seus objetivos. Quanto às demais práticas, parece-nos 

admissível relacionar a heteroformação às práticas tradicionais formativas, em que 

acontece uma relação de hierarquia: quem detém o conhecimento ensina; e a 

interformação a um processo formativo que se diferencia pela interação, pela 

aprendizagem na troca entre os profissionais mais experientes. Como afirma Garcia 

(1999, p. 22), “É através da interformação que os sujeitos – neste caso os professores ‒ 

podem encontrar contextos de aprendizagem que favoreçam metas de aperfeiçoamento 

pessoal e profissional”.  

Santos (2005) assegura que a formação é uma constituição de nossa cultura e 

representa um de nossos modos de intervenção na sociedade em que vivemos, nas suas 

mais diversas dimensões, destacando-se, entre elas, a própria formação daqueles que 

consideramos formadores profissionais: os professores.  

Em relação ao conceito de formação docente, Garcia (1999) define como a área 

de conhecimentos e investigações de propostas teóricas e práticas que, no campo da 

didática e da estrutura escolar, estuda os processos através dos quais os professores em 
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formação ou exercício se envolvem, individualmente ou em equipe, em experiências de 

aprendizagem, através das quais adquirem ou melhoram os seus conhecimentos e 

capacidades, e que lhes permitem intervir profissionalmente no desenvolvimento do seu 

ensino, do currículo e da escola, com o objetivo de melhorar a qualidade da educação 

para os alunos.  

O autor também discorre sobre o conceito de formação docente em sete 

princípios: o primeiro se refere à formação docente como um processo contínuo, que se 

dá ao longo da carreira através da prática cotidiana nas escolas. Sinaliza que a formação 

inicial não pode ser considerada como um nível de aprendizagem definitivo, sendo a 

primeira etapa de um percurso de desenvolvimento profissional; o segundo é o da 

integração da formação de professores em processos de mudanças, inovação e 

desenvolvimento curricular; o terceiro diz respeito à articulação dos processos de 

formação com o desenvolvimento organizacional da escola, o ambiente escolar como 

local favorável de aprendizagem docente; o quarto está relacionado à integração entre a 

formação docente e conteúdos acadêmicos, disciplinares e a formação pedagógica; o 

quinto trata da integração teoria e prática na formação de professores, princípio que é a 

tônica do nosso trabalho; o sexto princípio, em contrapartida, assinala a importância da 

harmonia entre conhecimento didático do conteúdo, conhecimento pedagógico 

transmitido e a forma como esse conhecimento se transmite e, por fim, o princípio da 

individualização, que se apresenta como um elemento integrante de qualquer programa 

de formação de professores, pois aprender a ensinar não deve ser um processo 

homogêneo para todos os indivíduos, visto que cada um desenvolverá suas próprias 

competências e potencialidades. 

O exercício da profissão docente exige um domínio adequado de conhecimentos 

específicos presentes na formação, assim como acontece nas demais profissões. A 

história da vocação e missão para o magistério, sem a necessidade da formação 

sistemática, organizada e contínua, deu-se em um momento histórico da educação, 

juntamente com a constituição da profissão docente, conforme visto no capítulo 

anterior. 

 A formação de professores é um conceito que deve se referir tanto aos docentes 

que estão se preparando para o ingresso na profissão, a formação inicial, quanto àqueles 

que já se encontram no exercício efetivo da prática docente, a formação continuada. 

Nóvoa (2013, p. 230) pontua que: “Não nascemos professores. Tornamo-nos 

professores através de um processo de formação e de aprendizagem na profissão”. 
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Mizukami (2013) destaca a formação inicial docente como um momento formal em que 

os processos da aprendizagem do ensino e de ser professor começam a se constituir de 

forma mais sistemática, fundamentada e contextualizada. 

Feiman (1983 apud GARCIA, 1999, p. 25-26) distingue quatro etapas no 

aprender a ensinar: 

a) Fase do pré-treino ‒ inclui as experiências prévias de ensino que os 

candidatos a professor viveram, geralmente como alunos, as quais 

podem ser assumidas de forma acrítica e influenciar de um modo 

inconsciente o professor.  

b) Fase de formação inicial – é a etapa de preparação formal numa 

instituição específica de formação de professores, na qual o futuro 

professor adquire conhecimentos pedagógicos e de disciplinas 

acadêmicas, assim como as práticas de ensino. 

c) Fase de iniciação – esta é a etapa correspondente aos primeiros anos 

de exercício profissional do professor, durante os quais os docentes 

aprendem na prática, em geral através de estratégias de sobrevivência. 

d) Fase da formação permanente – esta é a última fase referida por 

Feiman, e inclui todas as atividades planificadas pelas instituições ou 

até pelos próprios professores de modo a permitir o desenvolvimento 

profissional aperfeiçoamento do seu ensino. 

Cada fase indicada acima possui características próprias e necessidades distintas, 

por isso as etapas exigem objetivos, planejamentos, conteúdos específicos no 

desenvolvimento da formação. A fase descrita como pré-treino é também analisada por 

autores como Diniz-Pereira (2007), Roldão (2007), Pimenta (2008) e Xavier (2104) 

quando abordam que a docência traz as marcas das histórias de vida, conforme já 

assinalamos anteriormente a respeito das especificidades da profissão docente. As fases 

de formação inicial e de iniciação na docência são os períodos em maior evidência para 

estudo do trabalho. 

Como já visto, a formação é um processo contínuo que comporta, entre outras, 

as fases de formação inicial e continuada. Serão discutidas, a seguir, as fragilidades da 

formação inicial que vêm sendo apontadas na literatura acadêmica e a formação 

continuada, tendo a escola como espaço formativo. 

A década de 1990 foi marcada pela promulgação de vasta legislação relacionada 

à educação superior e à formação de professores, principalmente após a aprovação da 

LDBEN. Com a forte tendência neoliberal característica dessa época de reformas, 

intensificou-se a criação de instituições com possibilidades de oferecer a formação para 

o magistério. Foi um período de muitas mudanças e debates sobre a formação de 

professores, o curso de pedagogia e sobre as novas exigências da referida Lei. Nessa 
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época, segundo Saviani (2005), a formação de professores para atuação nos anos inicias 

era massivamente efetivada em nível médio, no curso normal.  

Com a promulgação da LDBEN, novas políticas são delineadas e novas 

regulações são constituídas. A legislação apontou para efetivação no prazo de dez anos, 

a formação, em nível superior, de professores para os anos iniciais do ensino 

fundamental e educação infantil, mas, ao mesmo tempo, abriu a possibilidade para que a 

formação fosse realizada em outros espaços, diferentes das universidades, com uma 

qualidade duvidosa (MAUÉS, 2009). 

O artigo 62 da LDBEN, além de pretender elevar a formação de todos os 

docentes em nível superior, também indicava outro local de formação: os Institutos 

Superiores de Educação, que apresentavam como proposta: 

I - cursos formadores de profissionais para a educação básica, 

inclusive o curso normal superior, destinado à formação de docentes 

para a educação infantil e para as primeiras séries do ensino 

fundamental; 

II - programas de formação pedagógica para portadores de diplomas 

de educação superior que queiram se dedicar à educação básica; 

III - programas de educação continuada para os profissionais de 

educação dos diversos níveis (BRASIL, 1996). 

Moreira e Lima (2014) registram que a indicação da formação de professores no 

nível superior provocou uma ampla busca pelos cursos de pedagogia, sobretudo por 

professores que já atuavam em turmas dos anos iniciais e apresentavam formação 

apenas em magistério em nível médio. 

Saviani (2005) e Maués (2009) ressaltam que os Institutos Superiores de 

Educação poderiam também formar profissionais igualmente aos cursos de pedagogia, 

só que de uma forma mais aligeirada, mais barata, com cursos de curta duração. 

Enfatizam que as expectativas, na época, depositadas na LDBEN, no aspecto do 

enfrentamento ao problema da formação de professores, não aconteceram. 

Saviani (2005) sinaliza duas falhas na escrita do documento da LDBEN. A 

primeira ocorre no artigo 87 das Disposições Transitórias, que diz: “Até o fim da 

Década da Educação somente serão admitidos professores habilitados em nível 

superior”. Para o autor, o texto dá margem à compreensão de que somente até o fim da 

Década da Educação haveria essa exigência, depois não seria mais necessária a 

formação em nível superior. O segundo erro, para ele, reside no artigo 62, que fixa a 

formação de professores para a educação básica em nível superior, porém,  indica, ao 
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mesmo tempo, a admissão do nível médio como formação mínima para a docência nos 

anos iniciais do ensino fundamental. 

Segundo Moreira e Lima (2014), a implementação de uma legislação nem 

sempre ocorre da forma que foi pensada e estruturada. Desde o momento de seu texto 

inicial até a chegada na prática sofre influências, intervenções, reinterpretações e 

recontextualizações. Ocorre um distanciamento entre o que uma legislação propõe e a 

aplicação do seu texto na prática, como ocorreu com a LDBEN com relação à formação 

docente. 

Assim, o previsto na Lei para formação em nível superior não ocorreu e a 

formação dos docentes para atuar na educação básica foi alterada pela Lei Federal nº 

12.796/2013 (BRASIL, 2013), que modificou a redação do Artº 62. Vale lembrar que a 

LDBEN, em sua versão original, já permitia a formação mínima em curso normal, 

correspondente ao ensino médio. O trecho seguinte expressa a alteração mencionada: 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 

nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 

universidades e institutos superiores de educação, admitida, como 

formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil 

e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino fundamental, a ofertada em 

nível médio na modalidade normal (BRASIL, 2013). 

Com isso, a formação para o magistério dos anos iniciais do ensino fundamental 

apresentou três possibilidades: a formação de nível médio obtida no curso de formação 

de professores a cargo das escolas normais, a licenciatura em cursos de pedagogia ou a 

formação no curso normal superior, realizado nos Institutos Superiores de Educação. 

Para Moreira e Maia (2013), a realidade da formação apresentada parece intensificar 

mais as dificuldades do que contribuir para uma melhoria na formação e prática do 

futuro docente.   

 Em 16 de fevereiro de 2017, foi dada uma nova redação ao artigo 62 da 

LDBEN, pela Lei Federal nº13.415/2017 (BRASIL, 2017): 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 

nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como 

formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil 

e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em 

nível médio, na modalidade normal. (BRASIL, 2017) 

 

Observamos que não houve alteração quanto à formação exigida para atuação 

nos anos iniciais do ensino fundamental.  

Em relação à formação no curso de pedagogia, Scheibe e Durli (2011) 

esclarecem que conforme o artigo 64, da LDBEN, recomendava-se a categoria de 
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bacharelado profissionalizante, proposto para formar especialistas da educação em 

gestão administrativa e coordenadores pedagógicos, enquanto a formação de professores 

para os anos iniciais foi designada para outras instituições, o Instituto Superior de 

Educação (ISE). 

As mudanças no curso de pedagogia ocorreram no ano de 2006, quando o 

Conselho Nacional de Educação, ao elaborar as diretrizes curriculares para o curso de 

pedagogia, colocou como eixo a formação de professores para o ensino fundamental, 

anos iniciais e educação infantil. Quanto a isso, Gatti (2010) argumenta que a 

organização do curso de pedagogia como espaço de formação para os professores de 

educação infantil e dos anos iniciais acarretou um problema sério, pois os professores 

do curso de pedagogia não estavam preparados para trabalhar com metodologias de 

alfabetização, leitura e escrita, bem como para lidar com questões relacionadas ao 

desenvolvimento infantil. Criou-se um problema na formação desses professores 

alfabetizadores ou de educação infantil. Libâneo (2012) confirma que no curso de 

pedagogia a desarticulação entre metodologia e conteúdo é notável.  Avalia, ainda, que 

o curso se transformou em um curso com muita pedagogia teoricista e genérica, sem a 

preocupação com os conteúdos da educação infantil e anos iniciais do ensino 

fundamental. 

Por isso, Gatti (2010) adverte sobre as mudanças necessárias na licenciatura em 

pedagogia, pois grande parte dos professores que lecionam nos anos iniciais do ensino 

fundamental são formados no curso em questão. O estudo sobre o curso revela uma 

maior preocupação com disciplinas de teorias políticas, sociológicas e psicológicas, que 

são importantes para a conscientização no trabalho do professor, porém insuficientes 

para as atividades de ensino. 

A propósito da política de formação de professores, Dourado (2016) registra que 

a formação de profissionais para o magistério da educação básica no Brasil 

historicamente tem sido caracterizada por disputas de concepções sobre o lócus, o que 

ensinar, tempo de integralização curricular, relação entre bacharelado e licenciatura, 

dicotomia teoria e prática, entre outras questões que se apresentam de forma importante. 

Afirma ainda que a formação docente tem sido objeto de investigações, de formulações 

de políticas públicas e de novos marcos legais, diretrizes e bases para as políticas, 

programas e ações que orientam, nacionalmente, a formação inicial desses profissionais 

de educação. 
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O art. 9, da LDBEN prevê que a União possui a responsabilidade pela 

elaboração do Plano Nacional de Educação (PNE), em colaboração com os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios. O PNE (2014-2024) aprovado em 25 de junho de 

2014, através da Lei 13.005, reforça em suas metas 15 e 16 a formação inicial de 

professores a ser realizada em nível superior e a garantia da formação continuada a 

todos os profissionais da educação básica. 

No ano de 2015, as novas diretrizes curriculares nacionais para a formação dos 

profissionais do magistério foram aprovadas por meio do parecer CNE/CP n.º 02/2015 

e da Resolução CNE /CP n.º 02/2015, que define as “Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de 

formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a 

formação continuada” (BRASIL, 2015, p. 1).  

Dourado (2015; 2016) assinala que o desafio continua enorme em garantir a 

formação inicial, em nível superior, para todos os profissionais do magistério da 

educação básica, assim como a formação continuada e em vista do cenário das políticas 

educacionais, a questão persiste em relação à concretização do que está previsto sobre a 

formação e as condições de profissionalização docente. Uma das questões previstas nas 

DCN é o projeto de formação (inicial e continuada) em articulação com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional e Projetos Pedagógicos dos Cursos, que competem às 

diversas instituições formadoras. O autor ressalta que esse movimento proporcionará 

maior organização da ação institucional e articulação entre as instituições de educação 

básica e superior. Para o autor, as diretrizes curriculares confirmam princípios e 

objetivam contribuir para uma melhor formação inicial e continuada dos profissionais 

do magistério. 

Assim como ocorre com todas as legislações educacionais, não basta somente o 

planejamento de conceitos e princípios para a educação. Precisamos de vontade política 

para a concretização de melhorias, pois o que percebemos é que ao final da vigência de 

cada lei, outras comissões se formam para a formulação de novos projetos para dar 

conta do que não foi cumprido anteriormente. 

Gatti (2014) alerta que diversos países vêm investindo em políticas e ações 

enérgicas na área educacional, proporcionando uma formação de qualidade e carreiras 

mais atrativas. No entanto, no Brasil, a autora cita que a formação inicial não observa 
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uma iniciativa nacional para adequar o currículo às demandas do ensino e nem de tornar 

o magistério uma profissão mais atrativa. 

2.1 A RELAÇÃO TEORIA E PRÁTICA NA FORMAÇÃO INICIAL 

O termo formação inicial representa, para Cunha (2013), os processos 

institucionais de formação de uma profissão que determinam a autorização para o seu 

exercício e seu reconhecimento legal e público. Os cursos de licenciatura são os 

responsáveis, conforme a legislação brasileira, pela formação inicial dos docentes, 

ressaltando que para a docência na educação infantil e anos iniciais ainda é admitida a 

formação em nível médio, conforme sinalizado anteriormente. 

Diniz-Pereira (2007) acrescenta que pesquisas realizadas em diferentes países 

tratam o termo “formação inicial” como inadequado, pois na profissão docente, mesmo 

antes de se tornar professor, o futuro profissional já conviveu com diversos docentes em 

sua trajetória de aluno e acaba construindo sua identidade profissional ao longo desse 

período. 

Concordamos que o professor antes de ingressar na profissão convive com a 

cultura escolar e possui referências das ações da docência; possui uma aprendizagem 

devido à experiência adquirida no tempo passado na escola enquanto aluno e pelos 

modelos de seus professores. Mas aqui queremos ressaltar apenas a discussão acerca 

dos conhecimentos “formais” que são necessários para o ingresso na profissão docente. 

Tendo a formação inicial docente como o centro do estudo, percebemos que tem 

sido objeto de discussão por parte de professores e pesquisadores da área da Educação. 

Os estudos têm apontado o problema recorrente da separação entre a teoria e a prática 

na formação de professores e contribuído para o enriquecimento e compreensão da 

trajetória dos cursos de formação ao longo das décadas. Moreira e Maia (2013) 

confirmam que podemos compreender a trajetória da formação docente no Brasil 

através do movimento de educadores, da discussão na literatura sobre a formação de 

pedagogos e professores e da publicação de pesquisas, cujos resultados têm apresentado 

a persistência de problemas como a desarticulação entre a formação inicial e a realidade 

em sala de aula. 

As pesquisas apontam as fragilidades da formação docente como um dos fatores 

responsáveis pelo insucesso escolar, fato que termina por colocar sobre os ombros do 

professor a responsabilidade por esse fracasso, pois o discurso é de que o professor não 

é bem formado para a atividade de ensinar. Essa é uma visão distorcida de que o 
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docente consegue dar conta de tudo o que deságua na escola: as questões afetivas dos 

alunos, a disciplina, e estrutura precária das escolas, o abandono por parte das famílias, 

questões de alimentação, a violência instalada nas comunidades, a desvalorização, 

dentre outros problemas extracurriculares. Segundo Diniz-Pereira (2007), essa é uma 

tendência em nosso país de se culpar os professores pelas mazelas da sociedade e, de 

acordo com essa ideologia, melhorar a educação passa somente pela formação docente. 

Oliveira (2005, p. 769) ressalta que: 

O professor, diante das variadas funções que a escola pública assume, 

tem de responder as exigências que estão além de sua formação. Em 

contexto de demasiada pobreza, como é o caso dos países latino-

americanos, os professores veem-se obrigados a desempenhar funções 

que estão além da tarefa educativa, do ato de ensinar. São compelidos, 

em dadas circunstâncias, a assumirem os papéis de agente público, 

assistente social, enfermeiro, psicólogo, entre outros. Tais exigências 

contribuem para um sentimento de desprofissionalização, de perda de 

identidade profissional, de constatação de que ensinar às vezes não é o 

mais importante.    

Gatti (2010: 2012) apresenta uma análise sobre a formação de professores no 

Brasil quanto aos aspectos legais, as características socioeducacionais dos professores e 

especificidades das instituições formadoras e seus currículos. Sinaliza que a falta de 

integração desses fatores ocasiona um cenário preocupante. Descreve uma crise nas 

licenciaturas, que permanecem com as mesmas estruturas desde a época da criação dos 

cursos de bacharéis, no final dos anos de 1930. A legislação básica não mudou, pois não 

houve iniciativa por parte do Conselho Nacional de Educação (CNE) e do Ministério da 

Educação (MEC) para alterações nas estruturas e nos currículos das disciplinas do curso 

de pedagogia. Nas licenciaturas ainda permanecem três anos para a formação da 

disciplina e mais um ano para a formação educacional (“3+1”)5. A autora avalia a 

necessidade de uma revolução nas estruturas institucionais formativas e nos currículos 

de formação. 

Gatti (2012) também ressalta a proposta do CNE de integrar a formação da 

disciplina com a formação educacional e estágio, desde o início do curso, proposta que, 

de fato, não representa novidade alguma, embora ainda sem efetivação. Acrescenta 

outro dado em relação às instituições formadoras: cerca de 80% dos professores são 

formados em instituições privadas de ensino e os estudos metodológicos e as práticas de 

                                                 
5 No final dos anos de 1930, a partir da formação de bacharéis nas poucas universidades então 

existentes, acrescenta-se um ano com disciplinas da área de educação para a obtenção da 

licenciatura, esta dirigida à formação de docentes para o “ensino secundário” (formação que 

veio a denominar-se popularmente “3+1”). 



45 
 

ensino ocupam uma parcela muito pequena nos currículos desses cursos de formação de 

professores. A autora ressalta ainda que o número de matrículas nos cursos que formam 

professores vem sendo proporcionalmente menor do que o crescimento constatado nos 

demais cursos de graduação. Sinaliza também que há uma visível migração dos cursos 

de licenciatura para o regime de Ensino a Distância (EaD), consequentemente com 

decréscimo nas matrículas presenciais. 

Para Gatti (2014), a questão central da formação dos professores na modalidade 

do ensino a distância é que este não favorece ao futuro docente uma formação que se 

preocupe com o aprendizado de relações pessoais, pedagógicas e didáticas que são 

essenciais para o trabalho com crianças de educação infantil e anos iniciais. O trabalho 

com essa faixa etária exige uma formação delicada, com metodologias para 

alfabetização e para o trabalho na educação infantil. A autora ressalta que a crítica 

quanto à modalidade a distância se manifesta quanto à forma precária como vem sendo 

conduzida no país e não às suas possibilidades formativas. 

Assim, a preocupação com as exigências de um novo delineamento do papel da 

escola e da formação docente, decorrentes das transformações ocorridas ao longo dos 

anos nas áreas políticas, sociais, culturais e tecnológicas, que caracterizam a sociedade 

contemporânea, coloca sobre a escola toda sorte de expectativas. Esta escola precisa, 

então, acompanhar uma sociedade em permanente mudança; contudo, parece que ainda 

busca uma transformação real, de ser uma escola viva, transformadora, que atenda às 

expectativas de uma aprendizagem significativa. Para Gatti, Barreto e André (2011), o 

Brasil ainda se encontra distante de uma educação de qualidade e contribuem para esse 

quadro diversos fatores, entre eles: a formação docente, as condições de trabalho, a 

desvalorização da carreira docente e outros. 

Com todas essas demandas, o exercício da docência tem se tornado uma tarefa 

cada vez mais difícil e complexa, o que aponta para a necessidade de mudanças no 

processo de formação de professores (GIOVANNI, 2003). Essas mudanças apontadas 

como necessárias à formação do professor, necessariamente precisam passar pela 

análise da prática no contexto em que a instituição está inserida, não se limitando a 

políticas educacionais sem a “voz” do professor. 

Nóvoa (2013) faz uma crítica ao campo da formação de professores, onde relata 

que há um modismo em relação aos princípios e medidas que são necessárias para 

garantir a aprendizagem docente e o desenvolvimento profissional dos professores. Cita 

alguns temas que apresentam discussão acadêmica, como a articulação da formação 
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inicial, a formação em serviço durante a trajetória profissional, atenção aos primeiros 

anos de inserção na docência, valorização do professor reflexivo e de uma formação 

docente baseada na investigação. O autor se refere a essas situações como um efeito 

discursivo na educação, que é o efeito da moda. Realiza uma crítica sobre os textos, 

artigos, teses que repetem sempre os mesmos conceitos e enfatiza que esse 

distanciamento ainda ocorre porque os professores não foram os autores desse discurso. 

Considera que as experiências docentes para compreensão das dificuldades do campo 

são fundamentais, defendendo a necessidade de construir políticas que reforcem os 

professores, os seus saberes e os seus campos de atuação e que sejam valorizadas as 

culturas docentes para que os professores não sejam dominados pela “indústria do 

ensino.” Confirma Gatti (2010, p. 1.375) que: 

A formação de professores profissionais para a educação básica tem 

que partir de seu campo de prática e agregar a este os conhecimentos 

necessários selecionados como valorosos, em seus fundamentos e com 

as mediações didáticas necessárias, sobretudo por se tratar de 

formação para o trabalho educacional com crianças e adolescentes. 

Diante da situação exposta é notório que, para entender a situação atual da 

profissão docente, não se pode deixar de refletir junto aos profissionais sobre o seu 

fazer, buscar conhecer como se deu a formação individual, como avaliam os seus 

estudos relacionados à prática em sala de aula, qual formação se apresenta com mais 

proximidade de sua necessidade. 

A questão da fragilidade na formação ainda está bem presente na literatura 

acadêmica. Algumas indagações se fazem importantes nesse aspecto: por que até hoje 

vivemos esse distanciamento? O que acontece para que haja ainda essa dificuldade na 

relação entre teoria e prática na formação inicial? O que se espera, então, dos cursos de 

formação de professores? 

Com relação à questão dos cursos de formação de professores, Pimenta (1999, p. 

17-18) responde de uma forma bem esclarecedora. 

 [...] se espera que forme o professor. Ou que colabore para sua 

formação. Melhor seria dizer que colabore para o exercício de sua 

atividade docente, uma vez que professorar não é uma atividade 

burocrática para a qual se adquire conhecimentos e habilidades 

técnico-mecânicas. [...] espera-se, pois, que mobilize os 

conhecimentos da teoria da educação e da didática necessários à 

compreensão do ensino como atividade para, a partir dela, 

constituírem e transformarem os seus saberes-fazeres docentes, num 

processo contínuo de construção de suas identidades como 

professores.  
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Dos cursos de formação de professores acredita-se, então, que o seu papel seja o 

de cumprir a sua função que é de formar o profissional para atuação no campo docente. 

No entanto, uma afirmação tão óbvia se torna complicada ao compreendermos que, 

guardada a essência da profissão docente que é de promover aprendizagem, ao professor 

são atribuídos novos papéis à medida que a sociedade se transforma e, com ela, a escola. 

O cumprimento adequado dessas novas funções exige dos professores novos saberes e 

novas competências, que devem ser desenvolvidos no espaço de formação, como 

declarou Pimenta. 

Nóvoa (2013) se posiciona sobre quatro aspectos que poderiam ser investidos na 

formação docente, a saber:  

▪ A referência sistemática a casos concretos vividos em sala de aula, fomentando o 

desejo de encontrar soluções. São casos práticos, mas que dependem de uma 

análise teórica para a busca de possíveis soluções. Ressalta que a formação de 

professores avançaria muito se centrasse esforços em torno dos insucessos 

escolares, de problemas escolares; situações reais que ocorrem nas escolas; 

▪ A importância de um conhecimento que vá além de teorias e práticas. Um 

conhecimento contextualizado, compreendido em todas as suas dimensões: 

sociais, políticas, culturais; 

▪ A procura de um conhecimento pertinente que não seja uma simples aplicação 

prática de uma teoria qualquer, mas sempre exigindo uma reelaboração, uma 

transformação dos saberes para uma resposta a questões pessoais, sociais e 

culturais; 

▪ A importância de conceber a formação de professores num contexto de 

responsabilidade profissional, sugerindo uma atenção constante à necessidade de 

mudanças nas rotinas de trabalho, pessoais, coletivas ou organizacionais. 

Nóvoa (2013) sinaliza ainda uma preocupação em relação aos formadores dos 

professores, pois quem os forma precisa ter a prática também. Não adianta formar um 

professor através somente da literatura. E, indaga: Quem são esses formadores? O que 

devemos formar nos professores? Registra que “devemos ser capazes de formar os 

nossos professores como gostaríamos que formassem os seus futuros alunos” (NÓVOA, 

2013, p. 230), ou seja, formar um profissional capaz de despertar no seu aluno o desejo 

pelo conhecimento, a competência de estudar e de aprender, a autonomia e a 

participação. 
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Tendo em vista toda a discussão sobre a formação, faz-se importante salientar 

que o professor não pode ser culpabilizado por tudo o que acontece na educação. O 

professor não pode responder sozinho pelas dificuldades apresentadas pelos alunos, 

pelos baixos índices do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)6 uma 

vez que também lhes faltam condições necessárias para a melhoria da qualidade de 

ensino. 

A formação inicial necessita proporcionar ao docente uma base sólida de 

conhecimentos para que, quando estiver inserido na prática cotidiana da docência, 

consiga articular os saberes iniciais com as experiências na sala de aula. Considera-se, 

então, a etapa de formação inicial como a base para a inserção na carreira docente, e a 

formação continuada como condição necessária no processo de formação ao longo da 

carreira para o aprimoramento profissional do docente. 

2.2 A ESCOLA COMO ESPAÇO DE FORMAÇÃO 

Nas análises sobre formação docente é comum encontrar a afirmativa de que o 

professor, ao ingressar na profissão, percebe que os conhecimentos estudados ao longo 

do curso de formação inicial não se relacionam, de forma significativa, com a realidade 

da prática cotidiana nas escolas. É nessa direção que a formação continuada assume a 

tarefa de formar o docente e na prática, ensinar o que não foi aprendido nos cursos de 

formação inicial, quando deveria ter como fim o estudo e aprofundamento dos 

conhecimentos teóricos e práticos que vão se construindo no decorrer do 

desenvolvimento profissional. 

Magalhães e Azevedo (2015) questionam: O que acontece quando os docentes 

são submetidos à necessidade de formação? O que ocorre quando são convencidos de 

que lhes falta algo? Advertem, com essas indagações, que o discurso das lacunas na 

formação é atribuído aos docentes, pela carência de uma formação adequada. Nesse 

processo, apontam para dependência de um planejamento organizado distante da 

realidade das práticas e problemáticas da escola, o que impede a articulação da 

formação dos profissionais com conhecimentos que podem ser ativados no curso do 

exercício da profissão. Esses conhecimentos, se adequadamente direcionados, poderiam 

                                                 
6 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007, pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), formulado para medir a qualidade do 

aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino. 
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concretizar a integração entre educação e trabalho, articulando saberes provenientes de 

diferentes campos de atuação e de conhecimentos. 

Percebemos, assim, que a formação continuada, nessas condições, tem como 

objetivo preencher uma lacuna deixada pela formação inicial. 

Segundo Garcia (1999), o modelo de maior tradição para o desenvolvimento 

profissional do professor são os cursos de formação continuada. Possuem características 

bem definidas, como a presença de um ou mais professores que são especialistas no 

assunto. Possui vantagens, como: ampliar os conhecimentos, melhorar suas 

competências profissionais, oportunidade de refletir sobre a prática profissional. 

Contudo, também ressalta alguns inconvenientes: podem ser muito teóricos, podem não 

refletir as necessidades da escola e não ter aplicação prática na sala de aula, como 

também podem exigir um compromisso a longo prazo. Cunha (2013) classifica 

formação continuada como as iniciativas instituídas durante a vida profissional dos 

professores, podendo ocorrer de formas e tempo diferenciados, assumindo a perspectiva 

de formação como processo contínuo. 

Nóvoa (2013), Magalhães e Azevedo (2015) advertem que muitos programas de 

formação contínua têm se apresentado de forma desconectada com a prática docente. 

Em sua maioria, são cursos, seminários que estão voltados para o “mercado da 

formação”. Defendem que a formação continuada seja construída com redes de trabalho 

coletivo, com base na partilha e diálogo profissional. 

A formação em serviço precisa oferecer aos professores um estudo articulado à 

sua prática, considerando as necessidades para uma melhor atuação em sala de aula. 

Romanowski e Martins (2013) sinalizam pesquisas que ainda indicam lacunas 

existentes nessas formações, tais como: a não atenção às dificuldades dos professores no 

domínio dos conteúdos específicos, falta de estudos que possibilitem a aprendizagem do 

manejo da prática pedagógica e pouco estudo sobre os temas presentes na realidade 

escolar. Destacam também que as formações não consideram as diferentes etapas de 

desenvolvimento profissional e enfatizam que são formações gerais, sem 

particularidades da prática e sem respeitar os diferentes períodos da docência. Garcia 

(2010) sinaliza a importância dos programas de inserção profissional, com o 

planejamento de ações específicos para cada grupo docente. 

Destacamos a necessidade de uma formação que permita aos docentes refletir, 

criar e inovar no processo de ensino-aprendizagem. Giovanni (2003) confirma que ser 
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capaz de indagar, refletir é condição profissional essencial ao professor e deve ser 

aprendida e exercitada no seu percurso de formação. 

Observamos que é a partir da análise da própria prática, pensando e refletindo 

sobre ela, que o professor vai se desenvolver profissionalmente. Quanto a isso, 

Mizukami (2013) atenta para o fato de que somente o acesso aos espaços para a troca de 

experiências não garante a construção de práticas de qualidade. É essencial que 

propostas desafiadoras, ações e atitudes dos formadores se tornem fundamentais para a 

reflexão do professor sobre suas próprias práticas, bem como a conscientização a 

respeito das intervenções e decisões que ele próprio precisará adotar. 

Para Imbernóm (2010, p. 108): 

A formação continuada de professores passa pela condição de que 

estes vão assumindo uma identidade docente, o que supõe a assunção 

do fato de serem sujeitos da formação, e não objetos dela, como meros 

instrumentos maleáveis e manipuláveis nas mãos de outros. 

Diante dessas reflexões, podemos argumentar que as ações de formação 

continuada no ambiente escolar trabalham com o envolvimento dos profissionais no 

processo de investigação/reflexão sobre suas próprias condições de trabalho. Quanto a 

isso, Maroy (2012, p. 68) afirma que: 

Diante de um contexto educativo e social mutável e complexo, o 

docente deve tornar-se um prático reflexivo, capaz de adaptar-se a 

todas as situações de ensino pela análise das suas próprias práticas e 

de seus resultados. Deve refletir sobre a questão do sentido das ações 

que efetua, interrogar-se sobre suas próprias concepções, sobre o que 

faz e por que o faz. Por essa capacidade de autoanalisar-se, ele pode 

então identificar os seus sucessos e insucessos e assim ajustar as suas 

ações.  

A inserção do docente em redes de trabalho coletivo para o suporte de práticas 

de formação baseada na partilha e no diálogo profissional, segundo Nóvoa (2013), é a 

única possibilidade para um bom desenvolvimento profissional. Para o autor, as 

experiências mais interessantes de processo formativo estão com os professores que 

tenham desenvolvido boas práticas pedagógicas. Pontua que “a bagagem essencial de 

um professor adquire-se na escola, através de experiências e da reflexão sobre a 

experiência” (NÓVOA, 2013, p. 233). 

A formação do professor iniciante está inserida na prática do trabalho realizado 

em sala de aula. A partir da prática, as situações e dificuldades verificadas e refletidas 

favorecem a investigação por respostas e, ao buscar explicações, o processo de 

formação é contemplado, o professor compreende sua prática e teoriza sobre ela. O que 
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dá sentido à formação é o diálogo entre professores, a análise das práticas e a pesquisa 

coletiva pelas melhores formas de agir. Compreendem como um processo individual e, 

ao mesmo tempo, coletivo que ocorre ao longo da sua atuação docente, em que se 

incluem as experiências das práticas, dos estudos e das trocas com os pares mais 

experientes. Defendem o espaço escolar como local de aprendizagens, desenvolvimento 

profissional e produção de saberes (GARCIA, 2009; NÓVOA, 2013; MIZUKAMI, 

2013; ROMANOWSKI e MARTINS, 2013). 

A formação continuada de professores realizada na escola de forma coletiva 

contribui para o desenvolvimento das potencialidades profissionais de cada um, e de 

todos, ao mesmo tempo. Acontecendo na continuidade da formação inicial, deve se 

desenvolver em estreita ligação com o desempenho da prática educativa. 

É possível identificar algumas iniciativas de formação continuada, pessoais e 

institucionais. Como exemplo de iniciativa de atitude individual temos o ingresso em 

cursos de especialização, selecionados pelo próprio educador, realizados em horário 

distinto do seu horário de trabalho. A formação institucional está presente quando a 

escola oferece a qualificação de seus docentes, favorecendo a presença do professor no 

espaço institucional fora do seu horário de trabalho. As formas coletivas mais comuns 

são aquelas realizadas por meio de cursos, seminários, oficinas e semanas de estudos, 

oferecidas aos professores pelo sistema de ensino ou pelas equipes das escolas. A 

participação nessas atividades pode ser tanto por iniciativa pessoal como obrigatória. 

A LDBEN reforça a necessidade da formação continuada quando se refere aos 

programas de educação continuada para os profissionais de educação de diversos níveis. 

Ressalta a capacitação em serviço, o aperfeiçoamento profissional continuado, período 

reservado para estudos, planejamento e avaliação incluídos na carga horária de trabalho. 

No PNE (2014-2024), a formação continuada é sinalizada na meta 16: onde se propõe 

formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da 

educação básica, até o último ano de vigência e indica também a garantia aos 

profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, 

considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino 

(BRASIL, 2014). 

Conforme a concepção da formação contínua que deve ter como referência o 

professor em seu contexto de trabalho, com conhecimento de suas necessidades nas 

diferentes fases de seu desenvolvimento profissional, consideramos fundamental 

compreender as características do período inicial da docência, ou seja, a especificidade 
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do que é ser um professor iniciante. O próximo capítulo será dedicado, então, a esse 

momento da trajetória profissional docente. 
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3 O INÍCIO DA DOCÊNCIA E O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL  

Ao examinarmos o momento de entrada na docência dos anos iniciais do ensino 

fundamental é possível notar que os professores, quando ingressam na carreira, 

desempenham atividades para as quais não tiveram preparação adequada, o que torna 

uma questão a investigar de qual preparo os docentes sentem necessidade e qual 

formação seria possível para dar conta de tantas questões da prática? 

 O início da docência traz um sentimento de incerteza em relação ao processo 

que vivenciam em sala de aula, com tantos desafios postos no seu cotidiano. Para tratar 

deste assunto, temos como propósito, neste capítulo, buscar nos estudos acadêmicos 

contribuições para o conhecimento das características e desafios enfrentados no período, 

bem como refletir sobre as necessidades do acompanhamento pedagógico e acolhimento 

a esse professor iniciante, tendo em vista o seu desenvolvimento profissional. 

Consideramos importante uma apresentação sucinta dos estudos de Huberman 

(2013) que confirma o “choque de realidade” vivido pelos docentes em seu início de 

carreira. Para Lima (2006), o momento é definido como o conflito vivido pelo docente, 

devido à diferença que há entre o que se aprende na formação inicial e a realidade que 

encontra ao ingressar na profissão. 

3.1 O CICLO DE VIDA PROFISSIONAL DOS PROFESSORES 

Huberman (2013) apresenta em seu estudo uma série de indagações a respeito da 

carreira docente: os professores passam pelas mesmas etapas na profissão? As mesmas 

crises? Quais imagens possuem de si enquanto profissionais, em diferentes momentos 

de suas carreiras? Com a trajetória profissional, tornam-se mais ou menos 

“competentes”? Em quais momentos estão mais, ou menos, satisfeitos com a vida de 

professores? Quais são os melhores anos da docência? Quais os acontecimentos da vida 

pessoal que ecoam na vida profissional? Como os professores chegam ao fim da 

carreira? 

A partir desses questionamentos, o autor caracterizou diferentes fases dos 

professores em sua trajetória profissional. Sinalizou como a primeira fase do ciclo a 

entrada na carreira docente, correspondente aos três primeiros anos de profissão. Essa 

fase é caracterizadaa pelos aspectos de “sobrevivência” e “descoberta”. Hubermam 

(2013) enfatiza o aspecto da sobrevivência como o “choque do real”, isto é, momento 

em que se deparam com a complexidade da profissão: a distância entre os ideais 
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construídos na formação inicial e a realidade encontrada no contexto escolar, a 

fragmentação do trabalho, a relação entre prática pedagógica e transmissão de 

conhecimentos, a relação interpessoal com alunos, dificuldades em atuar com alunos 

que apresentam dificuldades comportamentais e de aprendizagem e a falta de materiais 

didáticos. Para o autor, o aspecto da descoberta permite suportar o primeiro momento, 

que é o da sobrevivência, pois, nesta fase, o docente vive o entusiasmo da entrada na 

profissão, sente a responsabilidade de estar inserido no contexto escolar com sua turma, 

sua sala de aula, seus alunos, sua organização para o trabalho e o desejo de realizar um 

bom trabalho com seus alunos. Gonçalves (2009, p. 26) acrescenta que “[...] quando o 

traço determinante é o entusiasmo da descoberta, a entrada na carreira é vivida sem 

dificuldades, dada a convicção ou o sentimento de se sentirem preparadas [...]”. 

Para Huberman (2013), a partir da primeira fase, a da entrada na carreira, o 

docente vai passando por diferentes fases durante sua trajetória profissional, com 

características específicas para cada uma delas: 

▪ Estabilização: após a fase em que o professor vive o “choque” ao entrar na 

docência, segue um momento em que há equilíbrio maior em sua prática; 

pela competência pedagógica que vai crescendo com o trabalho, 

gradativamente estabelece sua identidade profissional e sua concepção de 

ensino; 

▪ Diversificação: nesse período, o professor busca por novos estudos, por 

novos materiais que atendam às necessidades dos alunos; o autor considera 

que há um grande enriquecimento profissional, devido a um desejo de 

aperfeiçoar, de compreender melhor o processo de ensino-aprendizagem; 

▪ Pôr-se em questão: para o autor , configura-se no momento em que o 

docente, de tanto enfrentar dificuldades no cotidiano escolar, passa a refletir 

sobre sua escolha profissional. Será que era essa a profissão que queria?  

Fez a escolha certa? Ocorrem muitas indagações, muitos questionamentos 

que podem ocasionar, ou não, desistência da profissão; 

▪ Serenidade e distanciamento afetivo: após um período de muitas tensões 

sobre a decisão de permanecer ou não, na profissão, segue um momento de 

maior acomodação, desejo ou certeza de sua escolha. Acontece, então, uma 

maior satisfação pessoal, pois já possui uma confiança maior no seu 

trabalho e as avaliações externas já não o incomodam tanto. Seu 

relacionamento com os alunos se torna mais profissional, se distancia um 
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pouco daquele romantismo de sua prática inicial. O autor considera que 

ocorre uma distância maior em relação à afetividade com os alunos; 

▪ Conservantismo e lamentações:  aqui o professor já se encontra com mais 

experiência em sua prática e parece ter vivenciado de tudo, tanto em relação 

aos desafios apresentados como em estudos, pesquisas sobre o 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem,  apresentando, por 

isso, maior resistência às mudanças e inovações, além de estar sempre com 

a lembrança dos tempos do ensino no passado;  

▪ Desinvestimento: essa fase, que o autor considera como a última etapa da 

carreira docente, caracteriza-se por um crescente afastamento dos 

investimentos formativos na profissão. Os professores se ocupam mais com 

a vida pessoal.  

Vale ressaltar que, para Huberman (2013), essas fases não são processos lineares 

e também não são iguais para todos, embora caracterizadas pelas experiências pessoais 

e profissionais de cada professor. O autor sinaliza, ainda, que as experiências dos 

professores no início da carreira vão influenciar sobre a decisão de permanecer, ou não, 

na profissão. Para Freitas (2004), as práticas do início da docência não são 

determinantes da trajetória profissional, porém é notável que deixam marcas na 

constituição de sua prática pedagógica. 

Importante destacar que as fases sinalizadas pelo autor não podem ser 

compreendidas como regra geral, pois nem sempre o início, o percurso da trajetória 

docente ou o final da carreira serão marcados da mesma forma. Vários fatores irão 

influenciar na construção desse profissional, como seus valores pessoais, sua trajetória 

de formação, suas relações interpessoais, entre outras questões. 

3.2 CARACTERÍSTICAS DO INÍCIO DA DOCÊNCIA 

O período inicial da docência se caracteriza pelos primeiros anos de entrada na 

profissão. Lima (2004; 2006), Garcia (2010), Romanowski e Martins (2013) e 

Mizukami (2013) sinalizam que é um momento em que os estudantes passam de alunos 

a docentes, da condição de trabalho leigo a profissional. 

Lima et al. (2007), pontua que algumas dificuldades nessa fase inicial ocorrem 

em virtude da inexperiência e complexidade que a função docente exige. Se apresenta 

também, como uma fase de intensas descobertas sobre o fazer pedagógico e das 

dificuldades que se apresentam no cotidiano da sala de aula. Esses desafios que são 
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enfrentados, diariamente, no interior da sala de aula, vão favorecer a busca de 

estratégias para uma sobrevivência na profissão. É um período que se revela como a 

aprendizagem de ser professor.  

Como toda profissão, a docência também precisa ser aprendida; existe um 

repertório de conhecimentos que são necessários para a inserção na profissão. O 

professor necessita se apropriar desses conhecimentos na formação inicial e durante sua 

trajetória profissional. Garcia (2010) indica que, nessa fase inicial, os principais 

conhecimentos e habilidades que os professores iniciantes precisam adquirir são: 

conhecimentos sobre os alunos, conhecimento do currículo e do contexto escolar; 

relacionar o currículo e ensino; construir um repertório docente que lhes permita resistir 

na profissão; criar um ambiente de aprendizagem na sala de aula; e continuar 

desenvolvendo sua identidade profissional. Ressalta que além da aprendizagem do 

“ofício” da profissão é o momento de socialização profissional que consiste no processo 

através do qual as pessoas constroem valores, atitudes, conhecimentos e habilidades que 

lhes permitem e justificam ser e estar em uma determinada profissão. 

Lima (2004; 2006), Garcia (2010), Mizukami (2013), Romanowski e Martins 

(2013) pontuam que a experiência acumulada durante o período de estudante, a 

formação inicial, a entrada na carreira docente e a formação continuada fazem parte do 

processo de desenvolvimento profissional docente. Percebem o desenvolvimento 

profissional do professor como um processo sucessivo de conhecimentos, experiências, 

atitudes, concepções e práticas ao longo da carreira docente e ainda assinalam que a 

formação inicial representa um papel fundamental no desenvolvimento da prática 

pedagógica em sua fase inicial. Para os autores, a socialização profissional ocorre antes 

mesmo do ingresso na docência, devido aos anos de convivência nos espaços escolares 

como estudantes. Quando ingressam na profissão, trazem na memória modelos de seus 

professores e já conhecem a cultura existente no espaço escolar, como avaliação, 

modelos de ensino, relações existentes no contexto escolar, entre outros aspectos. Os 

autores consideram que durante essa trajetória de aluno, os professores passam por um 

período de aprendizagem informal da profissão docente. 

Nóvoa (2013) avalia que nos anos em que passamos de aluno a professor é 

essencial consolidar as bases de uma formação que tenha como referência lógicas de 

acompanhamento, de formação em serviço, de análise da prática e de integração na 

cultura profissional docente para que se possa enfrentar os desafios e exigências da 

prática profissional. Brostolin e Oliveira (2015, p. 310) indicam que “[...] a iniciação na 
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docência, portanto, caracteriza-se como um período diferenciado no percurso de se 

tornar professor. Representa efetivamente o momento de aprendizagem e socialização 

da profissão.” 

São muitos os desafios apresentados no campo da docência, como: a 

desvalorização da profissão, relacionamento interpessoal com diversos grupos, a 

fragilidade na formação inicial ou continuada, os contextos sociais em que as 

instituições estão inseridas, estruturas físicas que não proporcionam condições dignas de 

trabalho; a indisciplina em sala de aula, que se apresenta como um fator de muitas 

insatisfações dos docentes, pois o professor precisar atrair a atenção dos alunos para 

assim trabalhar o planejamento de suas atividades; a diversidade presente, seja ela 

econômica, de gêneros ou cultural; a falta de tempo para o planejamento no local de 

trabalho; o isolamento do professor na sua sala de aula; a falta de diálogo entre os 

profissionais da escola na busca de soluções que minimizem os problemas; entre outros. 

Pimenta (2008) amplia como um dos desafios as relações de conflito que estão 

implícitas nos na questão dos relacionamentos interpessoais, como o diálogo, aceitação 

de outras propostas, saber ouvir, opinar, saber trabalhar com o outro. Além da equipe 

docente, também há o relacionamento com os alunos, que são sujeitos históricos, com 

características próprias. Em sua maioria, são alunos distantes daqueles “idealizados”, 

que o professor gostaria de localizar em sala de aula, por isso a necessidade do docente 

flexível, aberto, com a capacidade de compreender o novo e atento às necessidades de 

cada grupo, pois o trabalho exitoso com determinada turma não significa o mesmo 

resultado em outros contextos. 

Em relação à estrutura física das instituições educacionais, Garcia (2010) pontua 

que a arquitetura que organiza as escolas em espaços separados favorece ao isolamento 

do professor. Os docentes enfrentam de forma solitária a tarefa de ensinar, permanecem 

no isolamento de seus espaços e somente os seus alunos são testemunhas de sua prática 

docente. 

Com todas as questões de dificuldades que a profissão docente enfrenta no 

contexto social atual, um dos maiores é fazer dela uma profissão atraente para o 

ingresso de jovens com boa formação. 

Em pesquisa realizada por Gatti et al. (2009), sobre a atratividade da carreira 

docente no Brasil foi verificado que os entrevistados, jovens do ensino médio de escolas 

particulares e públicas, percebem que ser professor é trabalhar muito, ser mal 
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remunerado e não ser valorizado socialmente, ou seja, a carreira docente não apresenta 

atrativos para a maioria dos jovens que estão cursando o ensino médio. 

O tema da prática docente, seja no período inicial ou não, nos remete aos 

desafios do cotidiano. A diferença se dá, talvez, na forma com que o professor enfrenta 

as questões. No início da carreira, além dos desafios, o profissional ainda está 

construindo sua identidade e, muitas vezes, não sabe como agir frente as diversas 

situações, inclusive em questões da prática pedagógica. Esses desafios geram no 

professor conflitos e insegurança no trabalho, devido à percepção do distanciamento 

entre sua formação inicial e as decisões que necessita realizar na prática, decisões que 

muitas vezes são improvisadas. Romanowski e Martins (2013) compreendem que no 

início da docência o suporte de que o professor necessita para suas decisões frente às 

questões do cotidiano em sala de aula ainda estão em construção, o que resulta em 

poucas possibilidades de apoio para suas ações. 

As decisões que precisam ser adotadas diante de alguma situação ocorrida em 

sala de aula acabam sendo pautadas em suas experiências ou modelos observados, seja 

enquanto estudante ou de seus pares de trabalho e não em atitudes fundamentadas nos 

conhecimentos de sua formação inicial. 

Nesse sentido, entendemos que é no exercício da profissão docente que se 

consolida o processo de se tornar professor; ou seja, o aprendizado da profissão a partir 

de seu exercício possibilita configurar como vai sendo construída a profissão docente,  

construção que ocorre na medida em que o professor consegue articular o conhecimento 

teórico-acadêmico com os dados da cultura escolar e da prática docente, por meio da 

reflexão. 

Papi e Martins (2010) acrescentam que é na iniciação profissional que o docente 

enfrenta a realidade que ocorre no interior das escolas, das salas de aulas. Situações que 

nem sempre estão preparados para superar. Todo seu conhecimento teórico, 

profissional, experiências acumuladas são colocados à prova e a postura que assume, no 

momento, pode ser variada. O professor pode, nessa fase, adaptar e reproduzir soluções 

sem a reflexão sobre o fato, adotar uma postura pouco crítica ao contexto escolar a 

decisões inovadoras, ou agir com autonomia e com clareza dos conhecimentos 

profissionais que apoiam sua ação pedagógica. 

Diante de tantos desafios, compreendemos que a formação inicial se apresenta 

como um dos aspectos que ainda necessita de atenção, principalmente na questão da 

relação com a prática pedagógica. Romanowski e Martins (2013) apresentam em seu 
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estudo algumas pesquisas que indicam aspectos que precisam ser revistos: o 

aligeiramento do processo formativo docente, organização e práticas desarticuladas com 

a escola básica, estágios da docência precários com pouca contribuição para a formação 

de professores.  

Para Lima (2004), algumas dificuldades enfrentadas pelos docentes resultam 

mais das condições de realização do trabalho do que devido a uma formação inicial 

precária, que são: a relação entre professor e aluno, o relacionamento com a 

comunidade escolar: pais, direção, alunos e outros profissionais, organização 

pedagógica das escolas que realizam modificações ao final de cada ano com os 

professores, rotatividade de docentes, ausência de uma gestão e a adequação do trabalho 

em sala à proposta da escola. 

Uma das situações que se apresenta como desafiadora para os professores são os 

diferentes níveis de aprendizagem dos alunos em uma mesma turma. É claro que as 

aprendizagens são diferenciadas e o professor precisa, em seu planejamento, respeitar as 

diferenças individuais. No entanto, ocasiona uma dificuldade real no desenvolvimento 

da prática docente. Por isso, no planejamento pedagógico das escolas é fundamental 

organizar a formação das turmas, com critérios adequados ao favorecimento da 

aprendizagem. 

Diante de tantos desafios enfrentados pelos docentes e das carências formativas 

sinalizadas no capítulo anterior, o ingresso na docência necessita, cada vez mais, de um 

acompanhamento que favoreça o seu desenvolvimento profissional. 

3.3 A INSERÇÃO NA DOCÊNCIA E O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

O ingresso do professor em uma rede de ensino, seja privada ou pública, 

necessita de um acompanhamento por parte da gestão pedagógica da unidade escolar e 

pelas secretarias de educação. Não se pode permitir que o docente, no início de sua 

carreira, experimente, através de tentativas e erros, o processo de desenvolvimento da 

aprendizagem dos seus alunos. Além dessa situação ser difícil para o início da 

construção de sua identidade profissional, também está em jogo a aprendizagem dos 

alunos, de uma turma inteira que necessita trabalhar para uma aprendizagem 

significativa. 

Embora não se possa afirmar que em todos os espaços escolares esse processo 

ocorra da mesma forma, ainda é comum nas escolas que os professores “mais 

experientes”, “os mais antigos” escolham suas turmas, e é claro que as turmas em que 
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os iniciantes irão atuar, geralmente, são aquelas de comportamentos mais difíceis, com 

dificuldades na aprendizagem ou alto índice de retenção. Sobre isso, cabe lembrar a 

analogia que Garcia (2010) faz da entrada na docência com a de outros profissionais. 

Argumenta que não é comum um médico recém-formado ser responsável por uma 

cirurgia de risco, um arquiteto pela construção de um edifício; a partir desta observação, 

questiona: como um professor que está no início de aprendizagem profissional pode dar 

conta de turmas com as maiores dificuldades? 

A chegada desse professor precisa de acolhimento por parte da gestão e pelos 

colegas. Precisam ser inseridos no contexto da escola, ter conhecimento da proposta 

pedagógica da rede de ensino, do projeto político-pedagógico da escola e o currículo 

para o ano de escolaridade que irá atuar. A equipe gestora precisa fazer a apresentação 

de todos os documentos da escola, assim como realizar o acompanhamento desse 

profissional em sua prática na sala de aula, dando o suporte necessário para um bom 

desenvolvimento do seu trabalho. 

Entendemos que esse primeiro momento de acolhimento e atenção ao docente 

faz parte do desenvolvimento do professor iniciante. Romanowski (2012, p. 8) sugere 

algumas medidas para a promoção do desenvolvimento profissional dos professores 

iniciantes: 

• Desenvolvimento de uma política de reconhecimento de que os 

professores principiantes carecem de apoio quando iniciam sua 

atividade profissional;  

• Criação de acompanhamento e supervisão destinados a promover o 

desenvolvimento profissional de professores em início de carreira; 

• Estabelecimento de projetos de formação específicos que atendam às 

demandas do início do trabalho docente; 

• Melhoria das condições de vínculo dos profissionais em início de 

carreira, proporcionando remuneração e valorização do 

desenvolvimento profissional; 

• Revisão de critérios de lotação e designação de trabalho para 

professores principiantes que favoreçam sua adaptação aos sistemas 

escolares;  

• Fomento para realização de pesquisas sobre este período de 

desenvolvimento profissional e para pesquisas colaborativas que 

visem propiciar contribuição com a formação e prática desses 

profissionais em início de carreira. 

Uma aproximação a essa preocupação com a formação do professor em início de 

carreira pode ser vislumbrada no Plano Nacional de Educação (PNE, 2014-2024) que 

prevê como estratégia: 

18.2: Implantar, nas redes públicas de educação básica e superior, 

acompanhamento dos profissionais iniciantes, supervisionados por 
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equipe de profissionais experientes, a fim de fundamentar, com base 

em avaliação documentada, a decisão pela efetivação após o estágio 

probatório e oferecer, durante esse período, curso de 

aprofundamento de estudos na área de atuação do (a) professor 

(a), com destaque para os conteúdos a serem ensinados e as 

metodologias de ensino de cada disciplina. [grifos nossos] 

(BRASIL, 2014). 

A aprovação dessa estratégia se constitui como referência explícita a um 

processo de apoio aos profissionais iniciantes na docência, ao sugerir a implantação de 

uma forma de acompanhamento realizado por equipe de profissionais experientes e o 

oferecimento de curso de aprofundamento de estudos na área de atuação do professor. 

O estágio probatório, na Rede Municipal de Ensino de Duque de Caxias, 

compreende os três primeiros anos de exercício do professor. A questão primordial não 

se resume à entrega de um documento, de um relatório ao final desse período, indicando 

a efetivação ou não do cargo e sim o acompanhamento do seu desenvolvimento 

profissional. Garcia (1999; 2009) reforça a importância desse processo de aprendizagem 

profissional ser privilegiado no local de trabalho docente, favorecendo o 

desenvolvimento de suas competências profissionais através de diferentes experiências, 

tanto formais como informais. Esse processo visa a direcionar uma melhoria das ações 

pedagógicas e proporcionar uma forma de atuação na resolução de situações escolares a 

partir de uma perspectiva que extrapola o caráter tradicionalmente individualista das 

atividades de aprimoramento dos professores. 

Conforme os estudos de Howey (1985 apud GARCIA, 1999) são destacadas seis 

dimensões que envolvem o desenvolvimento profissional: desenvolvimento pedagógico; 

conhecimento e compreensão de si mesmo; desenvolvimento cognitivo; 

desenvolvimento teórico; investigação e o desenvolvimento da carreira mediante a 

adoção de novos papéis docentes. 

A dimensão pedagógica está voltada para o aprimoramento do ensino; a segunda 

dimensão se refere ao conhecimento próprio como um processo, no qual o docente 

adquire uma imagem equilibrada e um sentimento de realização no trabalho; o 

desenvolvimento cognitivo, como o próprio termo define, relaciona-se à aprendizagem 

dos conhecimentos docentes, e a seu aperfeiçoamento na busca de estratégias para a 

resolução das situações do dia a dia na sala de aula; no desenvolvimento teórico, o 

professor produz teoria quando reflete sobre sua prática. Na dimensão da investigação, o 

professor é pesquisador do seu fazer, de suas ações. A adoção de novos papéis está 
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relacionada aos professores precisarem constantemente adquirir novas competências e 

habilidades para os desafios da profissão. 

Para Garcia (1999, p. 137), “O conceito de desenvolvimento tem uma conotação 

de melhoria e continuidade que parece superar a tradicional separação entre formação 

inicial e aperfeiçoamento de professores”. Nesta direção, o desenvolvimento 

profissional envolve todo o coletivo da escola e não somente o professor, de forma 

individual. Contudo, para Brostolin e Oliveira (2015), nem sempre essas dimensões são 

consideradas ao se planejar atividades promotoras de desenvolvimento profissional. 

Garcia (1999) situa o desenvolvimento profissional dos professores como meio 

de integração de práticas educativas, pedagógicas, escolares e de ensino. Apresenta as 

relações que se põem entre as distintas áreas didáticas e o desenvolvimento profissional 

dos professores:  

a) desenvolvimento profissional e desenvolvimento da escola ‒ o 

desenvolvimento do professor não acontece no vazio, está inserido num 

contexto mais extenso de desenvolvimento organizacional e curricular; 

b) desenvolvimento profissional e desenvolvimento e inovação curricular – 

enfatiza que as relações são determinadas pelas concepções de currículo, 

inovação curricular e pelo papel que o professor na concepção, 

desenvolvimento e avaliação curricular assume como prática, ou seja, a 

forma com que esse currículo é pensado pelo professor ou pelo coletivo da 

escola determina o seu desenvolvimento profissional; 

c) desenvolvimento profissional e desenvolvimento do ensino: o 

desenvolvimento profissional docente tem como objetivo frequente o 

aprimoramento da capacidade de ensino dos professores. A reflexão sobre o 

seu exercício colabora para que os professores gerem conhecimentos 

práticos e produzam saberes sobre a prática; 

d) desenvolvimento profissional e desenvolvimento da profissionalidade 

dos professores:  refere-se ao docente como pessoa, como profissional em 

constante aprendizagem. 

O autor colabora ainda com a exposição de modelos de desenvolvimento 

profissional docente, com base nos estudos de Sparks e Loucks-Horsley (1990), 

denominados: desenvolvimento profissional autônomo; desenvolvimento profissional 

baseado na reflexão, no apoio profissional mútuo e na supervisão; desenvolvimento 

profissional através do desenvolvimento e inovação curricular; desenvolvimento 
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profissional através de cursos de formação e desenvolvimento profissional através da 

investigação. 

Em relação ao desenvolvimento profissional autônomo, compreendemos como a 

busca do professor por sua própria formação, por meio da leitura de livros, participação 

em seminários, cursos, ou seja, um investimento individual no seu aperfeiçoamento 

profissional, com escolha de formações, de acordo com suas necessidades.  

Sobre desenvolvimento profissional baseado na reflexão, no apoio profissional 

mútuo e na supervisão, entendemos que se relaciona com as reflexões que o professor 

realiza sobre a prática, as indagações sobre o que deu certo no processo de 

aprendizagem dos alunos, o que precisa melhorar, quais estratégias seriam mais 

adequadas a cada situação. Essas reflexões permitem ao professor conhecer, analisar, 

avaliar e questionar sua ação pedagógica. No tocante ao apoio profissional mútuo, 

destaca-se a interformação, o processo de desenvolvimento profissional oportunizado 

pela troca entre os pares mais experientes. Já na supervisão seria um apoio mais técnico 

voltado para o apoio ao profissional, estabelecendo uma interação com ele de 

intervenção. Nos diversos modelos de um “supervisor” que temos nas escolas, a 

conotação do trabalho é o profissional que lhe dá apoio, que busca, em parceria, 

respostas para suas questões, para as dificuldades apresentadas em sala de aula. Na 

Rede Municipal de Duque de Caxias, a equipe técnico-pedagógica é constituída pelo 

diretor, orientador educacional e pedagógico, que possuem como uma das atribuições o 

planejamento, acompanhamento e avaliação do trabalho pedagógico junto ao corpo 

docente. 

O desenvolvimento profissional através do desenvolvimento e inovação 

curricular, tomamos como a formação do professor no espaço escolar. A participação do 

professor na construção dos projetos da instituição que visam a melhoria educacional. 

Criar projetos inovadores para atender às necessidades da escola implica pesquisa, 

registro, aplicação na prática e avaliação, e certamente, o professor passa por processos 

de aprendizagem que vão aprimorar o exercício da docência. A formação no espaço 

escolar está voltada em entender a escola como espaço de estudo, pesquisa e decisões 

sobre o processo de ensino-aprendizagem. 

Dentro desse contexto, a escola representa um dos espaços principais para a 

aprendizagem da docência e o desenvolvimento profissional do professor iniciante. Para 

Brostolin e Oliveira (2015), o dia a dia dentro de uma escola desponta a particularidade 

que a docência carrega. O professor se apropria das práticas teorizadas para reelaborá-
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las e transformá-las em práticas específicas para cada contexto, com isso, torna-se um 

artesão, pois, diante das circunstâncias variadas, ele retoma saberes e escolhe novos 

elementos para articular novas práticas. 

Diante do exposto, entendemos que os professores no início de carreira carecem 

de um amparo adequado, seja por meio das instituições ou das redes de ensino, que 

resulte em formação continuada e acompanhamento do trabalho desses docentes, tendo 

como objetivo principal o desenvolvimento profissional. 

Para conhecer melhor sobre essa fase inicial, suas fragilidades e desafios, 

trataremos a seguir sobre os resultados da pesquisa realizada, no município de Duque de 

Caxias, com os professores iniciantes na docência dos anos iniciais do ensino 

fundamental. 
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4 PROFESSORES INICIANTES NA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE 

DUQUE DE CAXIAS  

O município de Duque de Caxias possui uma população aproximada de 880.000 

habitantes, segundo dados do IBGE (2010), a qual deverá atingir o patamar de um 

milhão até o ano de 2023. Em termos de localização geográfica, o referido município 

faz fronteira com as seguintes cidades: ao norte, Miguel Pereira; a nordeste Petrópolis; a 

leste, Magé; a oeste, Nova Iguaçu; a sudoeste, Belford Roxo e São João de Meriti; e ao 

sul, o Rio de Janeiro. A região é composta por quatro distritos: o 1º Distrito (Duque de 

Caxias); o 2º Distrito (Campos Elíseos), 3º Distrito (Imbariê) e o 4º Distrito (Xerém). 

Quanto ao aspecto econômico, por sediar uma das maiores refinarias de petróleo do 

Brasil (REDUC), Duque de Caxias é a segunda maior arrecadação estadual, sendo 

superada apenas pela Capital. E, em termos de Produto Interno Bruto (PIB) do Estado 

do Rio de Janeiro, divide com o município de Campos, também o 2º lugar; perdendo 

apenas, novamente, para a cidade do Rio de Janeiro (DUQUE DE CAXIAS, 2015). 

A Secretaria Municipal de Educação (SME), localizada na região central de 

Duque de Caxias é de fácil acesso a toda a comunidade escolar. Tem por missão 

desenvolver suas ações buscando a construção da gestão democrática e participativa, a 

educação igualitária e o fortalecimento do trabalho coletivo. Os principais objetivos são 

planejar, dirigir, executar e avaliar as ações relativas à garantia e à promoção da 

Educação, com a participação da sociedade e com vistas ao pleno desenvolvimento dos 

estudantes, o preparo para o exercício da cidadania e o trabalho. A pasta compreende 

uma grande rede de ensino público, com 175 escolas, 5.700 professores, 1.400 

funcionários da Educação e, aproximadamente, 80 mil alunos (DUQUE DE CAXIAS, 

2017). 

Para início da pesquisa, visitamos a Secretaria Municipal de Educação, no 

espaço do Centro de Pesquisa e Formação Paulo Freire, e de lá fomos encaminhadas às 

escolas para início da investigação, conforme a especificidade da pesquisa. Das três 

unidades escolares que foram os lócus da pesquisa, duas estão localizadas no terceiro 

distrito, uma no bairro de Jardim Rotsen – Imbariê e outra no bairro de Santa Lúcia. A 

terceira escola está localizada no bairro Vila Bonança, em Xerém. Todas consideradas 

de difícil acesso. 

Para apresentarmos a estrutura das escolas, identificaremos por letras: A, B ou 

C, para preservar a sua identidade.  
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Escola A: Níveis e Modalidades: Educação Especial, Educação Infantil e Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental. O projeto político-pedagógico da escola está ainda em 

fase de construção. No ano letivo de 2017 o tema trabalhado foi “Cidadania e Qualidade 

de Vida”. A equipe pedagógica é composta por um orientador pedagógico e um 

orientador educacional. 

Escola B: Níveis e Modalidades: Educação Especial, Educação Infantil, Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental e Anos Finais do Ensino Fundamental. A escola possui 

o projeto político-pedagógico construído em 2010 e a cada início de ano letivo ele é 

revisado. A escola não trabalha com temas pedagógicos para desenvolvimento no 

planejamento. Priorizam os projetos construídos pelos professores para as turmas ou por 

ano de escolaridade. A equipe possui dois orientadores pedagógicos e uma orientadora 

educacional. 

Escola C: Níveis e Modalidades: Educação Especial, Educação Infantil, Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental, Anos Finais do Ensino Fundamental e Etapas finais da 

Educação de Jovens e Adultos. O projeto político-pedagógico foi construído no ano de 

2012. O tema de trabalho no ano letivo de 2017 foi sobre a “Ética em Sala de Aula e na 

Vida”. A escola possui carência de equipe pedagógica. Possui apenas um orientador 

pedagógico para o acompanhamento de 30 turmas. 

A pesquisa realizada é de caráter qualitativo e incluiu na produção de dados a 

análise de documentos, aplicação de questionários e entrevistas semiestruturadas, em 

quatro etapas, conforme relatado a seguir: 

● Visita ao espaço escolar para conhecimento do grupo de professores, da 

gestora da unidade escolar e equipe pedagógica;  

● Após a apresentação nas escolas e aceitação dos professores em 

participarem da pesquisa, reservamos o primeiro momento junto à equipe 

pedagógica da escola, com objetivo de conhecer a documentação escolar, 

como Projeto Político-Pedagógico e Proposta Pedagógica e investigar a 

ciência da documentação pertinente à Rede de Ensino aos docentes 

iniciantes; 

● As seguintes etapas foram destinadas, respectivamente, à aplicação dos  

questionários e realização das entrevistas semiestruturadas. Para Alves-

Mazzotti e Gewandsznajder (1998), a entrevista propicia a interação, o 

diálogo e, por isso, permite a abordagem de temas complexos, os quais, 

dificilmente, poderiam ser investigados através somente dos 
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questionários. Rodrigues (2006) aponta que o questionário tem se 

apresentado como um facilitador para as técnicas de análise das 

necessidades formativas, pois possibilita uma maior abrangência de 

pessoas em um curto espaço de tempo. Ressaltamos o quanto o momento 

da entrevista é enriquecedor para o trabalho. 

Os dados foram produzidos com um grupo de professores que ingressaram na 

Rede Pública de Ensino de Duque de Caxias no último concurso público – Edital SME 

Nº 001/2015. Para que o objetivo da pesquisa fosse alcançado, tivemos como critério a 

experiência na docência de até 5 anos. 

A fim de preservarmos os participantes das entrevistas, seus nomes foram 

trocados  por nomes fictícios. Os orientadores pedagógicos e orientadores educacionais 

das escolas, são identificados por: “OP Lúcia, OP Paulo, OP Helena e OE Vera. Os 

professores regentes tiveram seus nomes trocados para João, Laura, Patrícia, Giselle, 

Sabrina e Catarina.  

Os documentos pertinentes à organização administrativa e pedagógica da Rede 

Municipal de Ensino são: pressupostos teóricos7; proposta pedagógica8; regimento 

escolar9; projeto político-pedagógico e plano de curso da unidade escolar do município 

de Duque de Caxias. Os pressupostos teóricos foram construídos no ano de 2002, com 

objetivo de organizar a concepção de aprendizagem da Rede de Ensino. Nesse trabalho, 

buscou-se uma educação voltada à construção do conhecimento, que reconheça a 

importância da emancipação dos sujeitos e ao exercício da cidadania. Os documentos 

reforçam, assim, a reorganização da escola, baseada numa concepção de conhecimento, 

articulada com teorias de aprendizagem e formas de organização do ensino que superem 

as práticas pedagógicas tradicionais, centradas na memorização mecânica e na 

reprodução de informações descontextualizadas. 

A proposta pedagógica curricular teve o início da sua construção em 2002 e foi 

apresentada à Rede de Ensino, no ano de 2004, com objetivo da reestruturação 

                                                 
7 Primeiro trabalho da Secretaria Municipal de Duque de Caxias na perspectiva da construção de 

uma proposta pedagógica capaz de expressar a realidade existente de toda uma rede de ensino e 

compor os princípios que norteiam o processo escolar (DUQUE DE CAXIAS, 2002).  
8 Versão final da proposta pedagógica da Secretaria Municipal de Duque de Caxias (DUQUE 

DE CAXIAS, 2004). 
9 Documento legal da Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias que fixou a 

organização administrativo-didático-pedagógica e disciplinar dos estabelecimentos de ensino, 

ficando sob a responsabilidade de cada unidade escolar a construção de sua proposta pedagógica 

(DUQUE DE CAXIAS, 2006). 
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curricular do município de Duque de Caxias. Os eixos estruturadores do currículo são: 

linguagem, pluralidade cultural e ética. Os conhecimentos estão organizados na 

tipologia: conhecimentos conceituais, conhecimentos procedimentais e conhecimentos 

atitudinais. 

O Regimento escolar foi construído no ano de 2005 pela gestão da SME, com 

intuito de expressar as finalidades e atribuições dos profissionais, desenvolvidas no 

interior das escolas. No documento constam a organização escolar (recursos humanos), 

a estrutura didático-pedagógica, o regime escolar, a organização administrativa 

referente à secretaria da escola e matriz curricular. As escolas possuem um exemplar do 

material, que deve ficar na secretaria da escola à disposição para consulta. 

Cada unidade escolar precisa enviar o seu projeto político-pedagógico para a 

secretaria de educação. A cada início de ano letivo, os projetos precisam ser revistos, 

atualizados ou, em alguns casos, ainda em construção. O projeto se constitui na 

organização do trabalho escolar como um todo, conferindo à unidade escolar identidade 

e autonomia no desenvolvimento de sua ação educativa. O projeto precisa ser 

construído de forma coletiva, com a participação de toda a comunidade escolar e em 

consonância com os princípios norteadores da educação pública municipal. No projeto 

deverão constar as finalidades e objetivos da unidade escolar, diagnóstico da 

comunidade, princípios e diretrizes pedagógicas, objetivos, organização curricular, 

procedimentos metodológicos, avaliação, recursos humanos e materiais. 

O plano de curso é organizado no início do ano letivo na semana dedicada ao 

planejamento. Nas escolas, os professores se organizam por ano de escolaridade para o 

planejamento. As três escolas disponibilizaram o planejamento para uma rápida 

observação. O que podemos observar é que essa organização dos conteúdos por ano de 

escolaridade já está definida e os professores vão atualizando somente, conforme o 

projeto pedagógico das suas escolas. 

Consideramos que toda documentação escolar seja um material de importância 

para estudo, principalmente, para os professores iniciantes terem acesso às teorias de 

aprendizagem, propostas nos pressupostos teóricos, que “deveriam” sustentar o trabalho 

pedagógico nas escolas, tendo, assim, o seu planejamento organizado com atividades 

em consonância com as diretrizes teóricas da rede de ensino. Os documentos escolares 

foram lidos e observadas as questões de maior interesse quanto ao acompanhamento dos 

professores iniciantes, porém não há em nenhum deles, principalmente no projeto 

político-pedagógico, informações ou recomendações voltadas para os professores 
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iniciantes. Nos demais aspectos, seguem as orientações da secretaria municipal de 

educação. 

Na elaboração dos questionários, tivemos o cuidado, sinalizado por Moreira e 

Caleffe (2008), de levar em conta as considerações dos seguintes aspectos: a linguagem, 

que deve ser adequada ao vocabulário dos investigados; a clareza nas perguntas para 

evitar ambiguidade e perguntas duplas e cansativas; o tempo para que os investigados 

forneçam os dados e ainda o cuidado com perguntas indutoras das respostas. Os 

questionários possuem três fases importantes para a análise, segundo os mesmos 

autores: a preparação dos dados, a descrição dos dados, onde se agrupam todos os dados 

produzidos, e a interpretação dos resultados que significa identificar as questões 

importantes da descrição. 

Responderam ao questionário 30 professores de início recente na rede de ensino 

de Duque de Caxias; desse quantitativo, 20 docentes já possuíam alguma experiência 

anterior em escolas da rede privada ou de outras redes públicas e dez professores 

ingressando na rede de ensino de Duque de Caxias sem experiência no magistério, como 

veremos mais adiante no perfil dos professores. 

Os questionários foram compostos de três partes: a primeira destinada a compor 

o perfil dos professores que participaram da investigação, a partir da abordagem dos 

seguintes aspectos: sexo, idade, estado civil, residência, ano de escolaridade em que 

leciona e formação acadêmica. 

Na segunda parte, foram exibidos e discutidos os dados relativos ao ingresso na 

docência: ano de ingresso, escolha da profissão, as expectativas em relação à carreira 

docente, o preparo da formação para o início da prática docente, os desafios encontrados 

no início da docência, estratégias utilizadas para a superação dos desafios e o apoio 

recebido a fim de superar as dificuldades encontradas. 

Na terceira parte, foram expostas e discutidas,  a relação da formação acadêmica 

e prática pedagógica nos seguintes aspectos: o discurso sobre o distanciamento da teoria 

e prática, contribuições e lacunas da formação e conhecimentos importantes para a 

formação docente. 

Finalizada a aplicação dos questionários, as informações referentes ao perfil dos 

professores e às questões fechadas que constituem o instrumento foram tabuladas. Já as 

respostas para as questões abertas foram transcritas, organizadas e analisadas por meio 

de análise de conteúdo, que pode ser compreendida como um conjunto de técnicas de 

pesquisa cujo objetivo é a busca do sentido ou dos sentidos de um documento.  
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A construção do roteiro para as entrevistas se deu a partir das informações 

obtidas no questionário e a busca das respostas direcionadas, conforme os conceitos 

abordados na formação docente, em particular, o período inicial da docência. No roteiro 

para as entrevistas semiestruturadas, elaboramos questões, com o objetivo de direcionar 

uma conversa intencional para aprofundamento de alguns aspectos respondidos no 

questionário. As entrevistas foram gravadas com a permissão dos sujeitos entrevistados 

e após a sua transcrição, foi realizada a leitura diversas vezes para uma maior 

familiaridade dos assuntos e em seguida os dados foram categorizados, conforme os 

eixos de análise construídos para o diálogo com os professores. 

Foram selecionados, para as entrevistas, apenas os dez professores de início na 

carreira docente sem experiência anterior, com o objetivo de especificar mais os dados 

para a pesquisa, porém quatro docentes demonstraram o desejo de participar somente 

com os questionários. Também foram entrevistados três orientadores pedagógicos, um 

orientador educacional e a diretora de uma das escolas, que demonstrou o desejo de dar 

seu depoimento quanto ao período inicial de entrada na carreira docente no município 

de Duque de Caxias. 

No início de cada entrevista apresentamos de forma sucinta os objetivos da 

pesquisa e, na sequência, foram formuladas perguntas sobre os seguintes aspectos: 

dificuldades da maioria dos professores não residirem no seu município de trabalho; as 

escolhas das especializações nos cursos de pós-graduação; experiências de como foi o 

início da sua docência na Rede Municipal de Duque de Caxias; preparação para o início 

da docência;  os conhecimentos que seriam importantes para facilitar a prática 

pedagógica do professor em seu início de carreira; o apoio recebido no seu início da 

docência; os maiores desafios enfrentados; a relação entre teoria e prática; as lacunas 

identificadas no curso normal e no curso de pedagogia e os conhecimentos recebidos 

que facilitaram a prática docente. 

Ressaltamos a importância desse instrumento como facilitador para o 

conhecimento mais próximo dos sujeitos investigados. As entrevistas facilitaram a 

compreensão de aspectos necessários à prática docente, pois, muitas vezes, nem os 

profissionais que estão próximos aos docentes, no cotidiano da escola, têm a 

oportunidade da escuta desses anseios, dúvidas e preocupações, conforme serão 

apresentados no capítulo da análise e discussão dos dados apresentados. 

Na interpretação e análise dos dados produzidos foi utilizada a técnica de análise 

de conteúdo com os seguintes passos descritos, conforme Castro, Ferreira e Gonzalez 
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(2013): leitura dos materiais coletados para conhecimento geral do seu conteúdo; 

registro do material; determinação das categorias definitivas de análise; organização das 

falas dos sujeitos com as categorias e subcategorias e análise direcionada para responder 

às questões propostas pela pesquisa. 

Moreira e Caleffe (2008, p. 220-221) ressaltam que: 

Após todo o processo da coleta de dados no campo, inicia-se a tarefa 

de classificação, organização e codificação dos dados juntamente com 

o desenvolvimento de algum tipo de sistema para a recuperação da 

informação em determinados temas do conjunto total de dados. As 

palavras-chave para o pesquisador são paciência e cuidado, porque o 

tempo empregado nesse estágio da análise certamente o ajudará a 

desenvolver habilidades analíticas.  

O procedimento previsto para maximizar a confiabilidade dos dados foi a 

triangulação. De acordo com Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (1998), quando 

procuramos diversas formas para indagar uma mesma questão, estamos usando uma 

forma de triangulação. No caso desta pesquisa, foi realizada a triangulação entre as 

análises dos documentos, das respostas dos questionários e entrevistas individuais. Por 

fim, foi elaborado o texto que será apresentado a seguir com os resultados.   

4. 1 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

A análise dos dados de uma pesquisa, segundo Castro, Ferreira e Gonzalez 

(2013, p. 61) “[...] é um processo sistemático de busca e organização visando obter 

maior compreensão dos materiais coletados e de torná-los compreensíveis ao maior 

número possível de pessoas.” Nesta seção, expomos o resultado desse processo de 

construção da análise dos dados que se desenhou por meio de um procedimento de 

leitura, reflexão e interpretação do material produzido, conforme os objetivos e o 

referencial teórico assumidos no estudo. 

A apresentação e discussão dos dados foram organizados em três eixos de 

análise, que estruturamos relacionando-os, diretamente, com os objetivos específicos da 

pesquisa.  

4.1.1 O perfil dos professores 

Compreendemos que um estudo que se propõe a analisar os desafios do início da 

docência nos anos iniciais do ensino fundamental, sob a ótica dos próprios docentes, 

precisa, necessariamente, buscar entender as características desses docentes, levando em 

consideração os contextos em que estão inseridos. Portanto, com o objetivo de conhecer 
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esses sujeitos, delineamos, neste primeiro tópico de análise, um perfil dos professores 

participantes quanto ingresso na docência, sexo, faixa etária, local de residência e 

formação acadêmica  

 Os participantes da pesquisa ingressaram na Rede de Ensino de Duque de 

Caxias no ano de 2016, por meio da convocação no último concurso público do ano de 

2015. Dez docentes com a sua primeira experiência na docência e 20 docentes contando 

com tempo de experiência em outras redes de ensino, sendo 13 docentes com 

experiência em rede privada e 6 docentes com experiências em outras redes públicas, 

conforme demonstra o quadro abaixo.  

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados colhidos em questionário 

Figura 1 – Ingresso na docência
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Informações dessa natureza são relevantes para o estudo de necessidades 

formativas, por meio da elaboração de projetos de formação contínua, haja vista a 

necessidade de apoio e orientação aos professores que vivenciam as suas primeiras 

experiências profissionais na docência. Entendemos também que as necessidades 

apresentadas pelos grupos são distintas, pois, certamente, os professores que já trazem 

uma bagagem de experiência na prática em sala de aula vão enfrentar os desafios, no 

início da docência em Caxias, de forma distinta daqueles que só possuem a experiência 

da cultura escolar enquanto aluno. 

Dos 30 professores que responderam aos questionários, 27 são do sexo feminino 

e apenas três homens. A feminização no magistério já é um dado que se encontra desde 

a constituição da docência. Conforme Tardif (2013, p. 553), podemos dizer que “[...] a 

presença maciça de mulheres na educação não é um fenômeno recente, pois remonta ao 
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século XIX e permanece desde então; inclusive, em alguns países, tem aumentado nos 

últimos trinta anos [...]”. 

A dimensão mais elevada do sexo feminino na pesquisa pode ser verificada 

também pelo fato dos participantes da investigação atuarem nos anos iniciais do ensino 

fundamental, em que, comumente, o número de professoras é bem maior se comparado 

a outros níveis de ensino, como os anos finais do ensino fundamental, ensino médio ou 

superior. 

Com relação à faixa etária, os dados nos mostram uma variação de idade de 25 a 

29 anos, dos 30 participantes, um docente apenas na faixa de 20 a 24 anos, 18 docentes 

na faixa de 25 a 29 anos, nove docentes na faixa de 30 a 34 anos e dois docentes entre 

35 a 40 anos.  

Podemos perceber que o ingresso maior se dá na faixa intermediária, de 25 a 34 

anos, somando um total de 27 professores. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados colhidos em questionário 

Figura 2 – Escolaridade em que atuam
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Observamos que a entrada de jovens, egressos do Curso de Formação de 

professores (ensino médio), que seria na faixa dos 20 aos 24 anos, em média, apresenta 

um número muito pequeno em relação aos demais participantes, apenas um docente 

nessa faixa etária. O que pode ser um indicativo de que, cada vez mais, os jovens 

buscam outras carreiras; até mesmo os que concluem o curso de formação de 

professores acabam não ingressando na carreira do magistério. E, quanto a isso, Gatti et 

al. (2009) indicam que o relatório da Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) admitiu que a preocupação não é só em atrair, mas também manter 

os professores na profissão docente prevalece como desafio entre as nações. Conforme 
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o relatório, existem duas grandes preocupações em relação à carreira docente: uma diz 

respeito à carência quantitativa de professores, notadamente em algumas áreas, e a outra 

situação se dá em relação à qualidade do perfil do profissional. Dois referentes são os 

mais utilizados para medir a falta de professores e a falta de demanda para essa 

formação, que são: o número de vagas de professor não preenchidas nas escolas e pelo 

número de vagas difíceis de preencher, e, a escassez oculta, que se registra quando o 

ensino é desempenhado por pessoas sem a qualificação adequada para determinado 

nível escolar ou disciplina. 

Os jovens estudantes do ensino médio até consideram nobre o trabalho do 

professor e essencial para a sociedade, porém sinalizam a desvalorização da profissão e 

indicam que a docência não representa uma possibilidade profissional para eles. De 

certo modo, podemos dizer que a rejeição à carreira docente é recorrente entre os jovens 

pesquisados no ensino médio (GATTI et al., 2009). 

Pontuamos, ainda, que os professores mais novos tendem a assumir as turmas do 

1º ao 3º ano de escolaridade, enquanto os que têm idade a partir dos 35 anos assumem 

as turmas mais avançadas, como o 5º ano de escolaridade. 

Quanto ao município de residência, a maioria dos docentes não possui moradia 

em Duque de Caxias. Doze professores residem no município do Rio de Janeiro, 

seguido de Petrópolis com seis professores, Duque de Caxias com seis professores, 

Magé e Nova Iguaçu com dois professores de cada município e Itaboraí e São João de 

Meriti com um professor de cada município. Verificamos uma incidência maior de 

professores que residem nos municípios que fazem fronteira com Duque de Caxias, 

como Rio de Janeiro e Petrópolis. 

Os dados acima nos mostram que 24 dos participantes não residem no município 

em que trabalham e, portanto, revela-nos a necessidade de um acompanhamento para o 

docente ingressante, uma vez que ele ainda não conhece a realidade social, o contexto 

em que sua escola está inserida, o que pode, por vezes, gerar um “choque de 

realidade”10, que foi melhor analisado no capítulo sobre os desafios do período inicial 

da docência. Para os professores participantes da pesquisa, “o choque de realidade” 

existe, mas pode ser superado com o conhecimento da escola e apoio dos colegas e 

equipe. Não consideram que seja uma dificuldade para o trabalho pedagógico, mas, em 

                                                 
10 Huberman (2013) define o “choque de realidade” como o momento em que o professor se 

depara com a distância de seus ideais construídos na formação inicial e a realidade encontrada 

no contexto escolar. 
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contrapartida, o desgaste enfrentado diariamente pelos docentes é um dos aspectos até 

de desistência da Rede de Duque de Caxias, como ressalta o professor: 

[...] Diariamente eu faço, no mínimo trinta quilômetros, sessenta ida e 

volta, pra chegar no meu trabalho né, eu acredito que tenham colegas 

que façam isso muito mais né, aqui na escola que eu trabalho, eu 

tenho um colega que faz isso sem carro, mais de trinta, mais de 

sessenta no caso, sem carro, então ele chega aqui seis e meia da 

manhã, sete horas da manhã e só consegue chegar em casa, por 

trabalhar dois turnos, nove horas da noite, então eu acho que essa 

condição é, é desumana [...] (Professor João, 2017). 

Essa rotina de trabalho árdua enfrentada pelos docentes, que também acumulam 

a docência de Duque de Caxias com outros municípios, representa um dos desafios da 

profissão, aspecto sinalizado por oito docentes no questionário. Alguns professores 

relataram a possibilidade até de mudança de residência para ficar mais próximos ao seu 

local de trabalho. 

Outro aspecto de importância também é a distância da realidade de alguns 

profissionais em relação ao contexto das escolas de Duque de Caxias. Alguns 

professores demonstram, inclusive, o desejo de desistir da matrícula, em virtude das 

condições das estruturas físicas e de localização das unidades escolares. 

A diretora da escola “C” demonstrou interesse em contar sua história de entrada 

na docência de Duque de Caxias e um aspecto que ficou marcado para ela, em 2002, foi 

o desejo de abandonar a escola, pois vinha de uma realidade de escola particular, 

próxima à sua casa, em que tudo era organizado, a estrutura era adequada, com salas de 

aula confortáveis, quadra de educação física, sala de informática, etc. Achou, no início, 

que não se acostumaria com o novo ambiente, longe de sua residência e com uma 

estrutura precária. Achava que não conseguiria fazer o trajeto, diariamente, do seu local 

de moradia até a escola, que na época começou em uma escola do 2º distrito, em 

Campos Elíseos. Comprou um carro para facilitar sua locomoção, pois, caso contrário, 

teria que pegar três ônibus para ir e três ônibus para voltar, com um tempo de 3 horas no 

trajeto. Hoje, ela trabalha no 3º distrito, como diretora e lembra com carinho da equipe 

pedagógica que não deixou que ela desistisse da matrícula na rede pública e deu o apoio 

que ela precisava, no seu momento inicial, de entrada na Rede. E até hoje, afirma que só 

não desistiu, porque encontrou apoio de uma profissional sensível e disposta a ajudá-la, 

incentivando o seu trabalho, acompanhando e a encorajando a continuar. 
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Em relação ao “choque de realidade” citado acima, a orientadora pedagógica 

Helena demonstrou sua preocupação e sinalizou o planejamento de uma ação para 

amenizar essa distância entre a cultura do professor e a do aluno: 

[...] temos professores aqui, moradores da Barra da Tijuca. Eles não 

têm noção das dificuldades dessas crianças. Querem que façam as 

tarefas de casa, quando o aluno não tem suporte nenhum para isso, 

pesquisa em internet, como se todo aluno tivesse uma sala de estudos 

em casa. É por isso que no início do ano sempre fazemos uma 

caminhada pedagógica pela comunidade, para que os professores 

conheçam um pouquinho da realidade das crianças. [...] (OP Helena, 

2017). 

Os orientadores pedagógicos e educacionais das escolas consideram que o 

choque de realidade se justifica pela distância da formação acadêmica com o estágio 

supervisionado que não retrata o cotidiano escolar.  

Assim, Garcia (1999) defende que o conhecimento das características 

socioeconômicas e culturais do lugar onde se ensina, assim como das pessoas a quem se 

ensina, seja um elemento obrigatório dos saberes que os professores devem adquirir 

para a docência. Ressalta, porém, que esse tipo de conhecimento só se constrói a partir 

das interações dos futuros profissionais com alunos e com as escolas reais, de onde se 

tem a leitura da importância que assumem as práticas de ensino e os estágios 

supervisionados como espaços privilegiados para a construção desse saber. 

 Quanto à formação acadêmica para atuação nas turmas dos anos iniciais, foi 

apurado que dos 30 docentes, 24 cursaram o curso normal e seis ingressaram no 

magistério com o curso de pedagogia.  

No ensino superior, o curso de pedagogia possui a maior representação da 

formação docente, sendo 17 professores. Gatti (2010) confirma em seus estudos que a 

licenciatura em pedagogia tem a maior representatividade na formação de professores 

que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental. 

Os demais cursos de graduação cursados pelos professores foram: matemática – 

três professores; Biologia ‒ dois professores; Letras ‒ dois professores; Artes – um 

professor; História ‒ um professor e Geografia – um professor.  

Ainda na questão da formação acadêmica, treze professores informaram ter 

cursado pós-graduação lato sensu, sendo a maior concentração no curso de 

Psicopedagogia. Os demais docentes se dispersaram por diferentes áreas relacionadas à 

educação, de uma forma geral. 
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Dois professores declararam ter concluído o mestrado. Uma professora informou 

o curso de mestrado em educação inclusiva/literatura e formação de leitores e a segunda 

não informou o curso. 

 Os dados apresentam que a formação acadêmica do professor é superior à 

exigida por lei para ingresso no magistério dos anos iniciais do ensino fundamental. 

porém percebemos, em alguns casos, na formação de pós-graduação, uma dissociação 

com a necessidade formativa para a prática docente, principalmente para os três 

primeiros anos de escolaridade que correspondem ao ciclo de alfabetização, no qual 

atuam 26 professores.  

Diante disso, perguntamos aos professores o porquê de uma formação tão 

diversificada e, aparentemente, “sem relação” com sua área de atuação e nos foi 

respondido que toda formação, mesmo que não seja na sua especificidade, vai contribuir 

com a prática em sala de aula, uma vez que todos os temas acabam por contribuir com 

situações que extrapolam o pedagógico, conforme os relatos: 

A questão da pós-graduação, da especialização, eu acho que ela vai se 

somando com a sua formação e vai contribuindo pra  sua prática 

diária, dificilmente, você tem uma formação que vai suprir todas as  

necessidades, eu, particularmente, fiz uma pós-graduação – impactos 

da violência na escola – que eu acho que somou muito, porque eu 

acabo tendo uma visão mais ampla do problema da minha sala de 

aula, eu consigo enxergar outros fatores que influenciam diretamente, 

na dificuldade de aprendizagem desse aluno e aí eu não fico preso 

somente as teorias, é, escritas à alfabetização né, eu olho como a 

alimentação interfere, como o meio social interfere, como a questão da 

violência, de arma de fogo né, o fechamento de escolas né, a 

dificuldade que tem pra chegar e se locomover de casa até a escola por 

conta das barreiras impostas pelo tráfico de drogas, bom eu acho que a 

discussão fica bem legal né, é a questão “bullying”, do abandono, da 

violência física, doméstica, o alcoolismo, e são questões que nessa 

região, a questão da violência tá muito presente e aí você percebe, [...] 

identifica o problema, só que a partir do momento que você tem esse 

conhecimento, você sabe pra onde direcionar, seja pra equipe 

pedagógica seja para o conselho tutelar, ou uma orientação ao 

responsável, então eu vejo que mesmo a formação não sendo 

direcionada à alfabetização, no meu caso, como ela é violência, ela 

soma-se à prática sim, faz você ter uma olhar mais crítico do, do 

macro , que envolve a dificuldade de aprendizagem dos alunos 

(Professor João, 2017). 

Eu acredito que todo conhecimento é válido, ainda que não seja muito 

especificamente dentro da área de pedagogia, ou da área da educação, 

é sempre válida a ajuda sim, até porque, por exemplo, é, no caso de 

artes ou de uso de drogas, é, essas áreas, a gente pode lidar com isso 

no dia a dia, é, da sala de aula e muitas vezes a gente não sabe com 

agir diante dessas situações; [...]. É lógico que o conhecimento 

específico, uma pós-graduação específica dentro da área da educação, 
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é mais proveitosa; mas isto não quer dizer que os outros 

conhecimentos também não ajudem (Professora Salete, 2017). 

Percebemos que os professores em seus depoimentos revelaram uma 

preocupação quanto aos aspectos que estão além de sua formação pedagógica, mas que 

na rotina da sala de aula vão interferir no seu planejamento e na aprendizagem dos 

alunos. São situações descritas que, teoricamente, não fazem parte da atribuição 

docente, porém, como sinalizam Tardif e Lessard (2005, p. 43): 

[...] ensinar, de certa maneira, é também fazer algo distinto daquilo 

que estava previsto pelos regulamentos, pelo programa, pelo 

planejamento, pela lição, etc. Enfim, é agir dentro de um ambiente 

complexo e, por isso, impossível de controlar inteiramente, pois, 

simultaneamente, são várias as coisas que produzem em diferentes 

níveis de realidade: físico, biológico, psicológico, simbólico, 

individual, social, etc. Nunca se pode controlar perfeitamente uma 

classe na medida em que a interação em andamento com os alunos é 

portadora de acontecimentos e intenções que surgem da atividade dela 

mesma. 

 Concordamos com os professores e com a sinalização de Tardif e Lessard (2005) 

quando afirmam que o campo do ensino é complexo, uma vez que os conhecimentos, 

ainda que não sejam os específicos de sua atuação, ajudarão nas questões que 

extrapolam o pedagógico. No entanto, insistimos sobre a necessidade de formações 

voltadas para o desenvolvimento da profissionalidade docente, conforme sua 

especificidade de atuação, como confirma Roldão (2005, p.113), que “considera o saber 

que se associa ao ser professor [..], como o ‘elo mais fraco’ da sua profissionalidade”. 

Destacamos que Gatti (2010) ao analisar as propostas curriculares dos cursos de 

pedagogia de diversas instituições de ensino superior, indica que apenas 7,5% das 

disciplinas são destinadas aos conteúdos a serem ensinados nos anos iniciais do ensino 

fundamental. Informa que os conteúdos das disciplinas a serem ensinadas nos anos 

iniciais aparecem esporadicamente nos cursos de formação e, são abordados de forma 

genérica ou superficial, sugerindo frágil associação com as práticas docentes. 

 Gatti (2014, p.43) conclui em seus estudos sobre a formação inicial que: 

[...] os professores desenvolvem sua condição de profissionais tanto 

pela sua formação básica na graduação, como por suas experiências 

com a prática docente, iniciada na graduação e concretizada no 

trabalho das redes de ensino. Mas é preciso ressaltar que esse 

desenvolvimento profissional parece, nos tempos atuais, configurar-

se com condições que vão além das competências operativas e 

técnicas associadas ao seu trabalho no ensino, tornando-se uma 

integração de modos de agir e pensar, implicando um saber que 

inclui a mobilização não só de conhecimentos e métodos de 

trabalho, como também de intenções, valores individuais e 
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grupais, da cultura da escola; inclui confrontar ideias, crenças, 

práticas, rotinas, objetivos e papéis, no contexto do agir cotidiano, 

com as crianças e jovens, com os colegas, com os gestores na busca 

de formar os alunos e a si mesmos. (grifos nossos) 

Questionamos, então, qual formação poderia dar conta das necessidades dos 

professores para sua profissionalidade, já que há um limite na formação inicial? Será 

que os docentes encontram cursos de pós-graduação voltados para suas questões 

específicas apresentadas nos anos iniciais? Outras situações, na escolha de formações, 

também estão envolvidas, como o financiamento dos cursos, a localização das 

universidades, o horário dos cursos, enfim, situações concretas que necessitam ser 

conciliadas para a sua efetivação. 

 A partir da discussão da formação docente, buscamos entender, então, como os 

docentes analisam sua formação para os desafios da prática pedagógica. 

4.1.2 O que dizem os professores sobre sua formação inicial? 

Ao interrogarmos os professores sobre como analisam a relação entre teoria e 

prática em sala de aula, 23 indicaram a existência do distanciamento dos conhecimentos 

da formação inicial com a realidade da docência.  Em suas justificativas, alegam que a 

maioria dos teóricos educacionais estão distantes das dificuladaes vivenciadas no 

cotidiano das escolas. Dentre os participantes, cinco não concordaram com a afirmativa 

do distanciamento entre teoria e prática e avaliaram que essa posição é muito radical, 

pois os conhecimentos passados na formação possuem, certamente, uma função na 

prática: 

É, eu acho que também não é assim, tá certo, que muitas coisas, é, 

você só vai aprender na prática, né, pra isso que tem o estágio, tem os 

trabalhos em campo, pra dar esse suporte, mas a teoria ela, ela que vai, 

que passa pra gente no curso, ela é muito importante, ela vai dar o 

suporte sim, pra você começar a pesquisar, a buscar mais, também não 

pode ficar só com aquilo, você tem, [...] que partir, ali é o início, o 

restante depende de você” (Professora Laura, 2017). 

Então, eu não concordo que o que a gente aprende na formação não 

tem a ver com a prática, não, não é assim, eu acho que faltam alguns 

conhecimentos, mas muita coisa que a gente aprende tem a ver com a 

prática sim, a gente não pode excluir tudo não, as bases teóricas né, as 

atividades, tanta coisa que a gente faz em sala de aula, quando a gente 

tá cursando pedagogia e normal que a gente utiliza sim, não pode 

dizer que nada tem a ver com a prática, é muito generalista isto 

(Professora Salete, 2017). 

O professor João relata que sua formação acadêmica ocorreu,concomitante ao 

trabalho, e por isso vê a dissociação entre a teoria e prática, mas como uma questão de 

maturidade, quando essa teoria foi apresentada, do que falta de relação com a prática. O 
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professor faz uma crítica ao período que passou na faculdade e que, na verdade os textos 

sobre a prática docente foram oferecidos, porém, relata não ter tido tempo suficiente 

para se dedicar. Assim, se posiciona: “[...] então, eu nunca estava lá pronto, preparado 

pra debater com o professor, pra tirar minha dúvida, e aí, eu vou pra sala de aula, com 

essa teoria meio que incompleta né, eu não esgotei as minhas possibilidades sobre essa 

teoria [...]”. 

Os professores que não concordaram, consideram a teoria presente no cotidiano 

da sala de aula, porém ocorre, muitas vezes, uma dificuldade de refletir sobre a prática 

relacionada às teorias. A reflexão da teoria sobre a prática cotidiana é esclarecida na 

abordagem do professor reflexivo, em que a formação continuada passa a ter como 

perspectiva a reflexão dos professores sobre suas próprias práticas. O conceito de 

professor reflexivo surgiu nos EUA como reação à concepção tecnicista da formação do 

professor. Refletir, atuando de forma autônoma é o pensamento do final do século XX 

no contexto internacional. 

[...] a reflexão é no dizer do grande filósofo educacional americano 

John Dewey (1933), uma forma especializada de pensar. Implica uma 

prescutação activa, voluntária, persistente e rigorosa daquilo em que 

se julga acreditar ou daquilo que habitualmente se pratica, evidencia 

os motivos que justificam as nossas ações ou convicções e ilumina as 

consequências a que elas conduzem. Eu diria que ser-se reflexivo é ter 

a capacidade de utilizar o pensamento como atribuidor de sentido 

(ALARCÃO, 1996, p. 175). 

A concepção de profissional reflexivo desenvolvida por Donald Schön (2000) 

versa sobre a forma pela qual os profissionais enfrentam aquelas circunstâncias que não 

se resolvem por meio de técnicas de ensino; aquelas atividades que, como o ensino, 

caracterizam-se por atuar sobre situações que são duvidosas, inconstantes, individuais. 

Estima, então, a prática na formação de profissionais, mas uma prática refletida que lhes 

autorize a responder às novas situações que são apresentadas, diariamente, no cotidiano 

das escolas. Para Pimenta, “[...] em suas atividades cotidianas, o professor toma 

decisões diante das situações concretas com as quais se depara. A partir delas constrói 

saberes na ação. Mas sua reflexão na ação precisa ultrapassar a situação imediata [...]” 

(PIMENTA, 2000, p. 23-24). 

Na rotina diária, os professores necessitam de uma resposta rápida para 

resolução de alguns problemas, o que acaba por distanciá-los da reflexão e do registro 

do seu fazer. Acaba por tomar decisões, com base em exemplos e de suas próprias 

experiências. Ao refletir sobre cada situação em sala de aula e a forma de intervenção, o 
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professor produz conhecimento, porém, em sua grande maioria, essa produção fica sem 

registro, permanecendo somente na memória do professor. 

Prosseguindo com a investigação sobre a teoria relacionada à prática, 

perguntamos sobre os conhecimentos do curso normal e da pedagogia que facilitaram a 

prática pedagógica:  

Sim, eu lembro de vários conhecimentos que me ajudaram na prática 

de sala de aula né, a gente fazia muitas atividades, na questão de 

alfabetização, muitos joguinhos né, e, é, a gente estudava também 

sobre as metodologias de alfabetização, e isso me ajudou muito 

enquanto professora alfabetizadora que eu gosto muito de alfabetizar, 

então, esses conhecimentos do curso normal, especificamente, me 

ajudaram muito (Professora Salete, 2017). 

Oh, eu divido a minha experiência em três momentos né, a formação 

do nível médio, normal, foi uma formação pautada na prática, porém 

sem experiências, experiência de vida, sem visão de mundo, mas uma 

experiência enriquecedora de prática né, de fazer, do fazer pedagógico 

mesmo, de botar a mão na massa, e aí, realmente, eu acho que a escola 

de nível médio ela tem uma função muito legal de, discutir a sala de 

aula na escola normal, porque, eu acho até por conta dos estágios, 

então eu vejo que o dia a dia dos professores em sala de aula, foi 

assim comigo, e acredito que seja até hoje, né, nós discutíamos muito 

o dia a dia da sala de aula com as experiências de cada estagiário ali, 

só que, talvez, nós fôssemos naquele momento ainda inexperientes né, 

com uma visão restrita de mundo, estávamos no ensino médio, então, 

eu acho que ficou faltando aí a teoria (Professora Catarina, 2017) 

Parece que em suas memórias, de imediato, ao tentarem lembrar do curso 

normal ficaram as aulas práticas do estágio supervisionado. Como aspectos positivos 

lembraram dos jogos confeccionados para alfabetização e o estudo sobre as 

metodologias de alfabetização. Talvez, como disse o professor, no curso normal não 

estavam preocupados com as teorias que relacionariam às práticas em sala de aula. No 

curso de pedagogia, a professora respondeu:  

Em pedagogia, várias coisas me ajudam também. Facilitaram e 

facilitam até hoje. Uma delas é o conhecimento das fases de 

desenvolvimento da criança que você passa a entender o porquê que 

ele não aprende naquele momento, que ele tem uma fase, que ele tem 

um momento, que ele tem a idade certa, é lógico que isso não é uma 

regra, mas, na maioria das vezes se encaixa perfeitamente e ajuda a 

gente compreender o momento da criança, a fase que ela se encontra; 

outro conhecimento que me ajuda até hoje, né, em alfabetização, que 

eu alfabetizo crianças é a psicogênese da língua escrita que auxilia 

bastante e você consegue acompanhar direitinho cada fase que a 

criança tá desenvolvendo, e, cada nível de escrita, de leitura que ele 

está, isso facilita bastante (Professora Salete, 2017). 
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Parece que os depoimentos dos professores revelam que os conhecimentos 

marcantes, deixados tanto pela formação do curso normal, como do curso de pedagogia, 

são os que eles conseguem relacionar diretamente com a sua prática pedagógica. 

Passando as lacunas em sua formação, indagamos a respeito do que faltou no 

curso normal e na formação em pedagogia, separadamente, conforme descrito no 

quadro a seguir: 

 

 
 

Levando em consideração a análise anterior dos conhecimentos do curso normal 

que facilitaram a prática pedagógica em sala de aula em que, praticamente, o destaque 

foi somente para o estágio supervisionado, sem indicação de outros conhecimentos que 

também integram o currículo do curso, e analisando os diversos conhecimentos 

indicados nas lacunas dessa formação, parece que os professores se voltam para os 

desafios encontrados na prática docente. Mais adiante faremos essa comparação. 

Fazendo uma observação entre as lacunas do curso normal com o curso de 

pedagogia, percebemos que para os professores que só possuem a formação do curso 

normal, em nível médio, as lacunas apresentadas são em número superior aos 

professores que cursaram pedagogia. Mesmo com todas as observações na literatura 

acadêmica quanto às fragilidades do curso de pedagogia, observamos um preparo maior 

do professor para a prática em sala de aula.  

Destacamos, a incongruência de alguns apontamentos dos professores quando 

afirmam as contribuições do Curso Normal e da Pedagogia, quanto aos conhecimntos 

sobre alfabetização e as fases de desenvolvimento da criança e, posteriormente, esses 



83 
 

conhecimentos são indicados como lacunas na formação. Inferimos, que talvez, seja 

devido às diferentes formações apontadas no perfil dos professores, ou quem sabe, 

relacionar os conhecimentos aprendidos com as necessidades práticas seja o ponto de 

maior atenção no início da docência? 

Na observação dos orientadores das escolas, as lacunas identificadas na 

formação para o início da docência em turmas dos anos iniciais do ensino fundamental 

são:  

● Dificuldades de elaborar planejamentos que considerem as dificuldades 

reais observadas na aprendizagem dos alunos;  

● Dificuldades de preparar atividades diversificadas para os diferentes 

grupos (níveis de aprendizagem distintos) existentes em sala de aula;  

● Dificuldades de garantir momentos de recuperação paralela, de fato; no 

ensino da matemática, muitos professores do ensino fundamental não 

sabem o conteúdo da matemática; o ensino das ciências sociais também 

sofre este mesmo processo;  

● Apresentam dificuldades nos registros para construção dos relatórios 

descritivos;  

● Dificuldade em planejar atividades de acordo com o projeto pedagógico 

ou outros projetos;  

● Falta de didática para trabalhar com a dinâmica com grupos em sala de 

aula, a dinâmica do trabalho ocorre sempre na aula coletiva, expositiva; 

● Pouca disponibilidade afetiva para acolher o aluno nas suas diferenças e 

necessidades, quando acontece a ausência da família;  

● Dificuldades em planejar e cumprir rotinas pedagógicas, como roda de 

leitura, trabalho coletivo, individual ou em grupos, avaliação e/ou 

autoavaliação da turma; 

● Dificuldade de relacionar a teoria e a prática pedagógica na alfabetização 

inicial dos alunos. 

Fazendo uma análise sobre as lacunas da formação inicial descritas pelos 

professores das turmas dos anos iniciais e dos orientadores educacionais e pedagógicos, 

observamos uma interseção nos aspectos da formação para o trabalho pedagógico, 

considerando as deficiências dos alunos incluídos, as dificuldades de aprendizagem, a 

deficiência nos conteúdos sobre alfabetização, as deficiências para o ensino da 

matemática. 
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Pontuamos que a questão do aluno com necessidades especiais é, sem dúvida, 

um fator de desconforto para os professores. Saber lidar com tantas diferenças em sala 

de aula é um desafio imenso na rotina docente. 

A LDBEN prevê a garantia de atendimento educacional especializado, de forma 

gratuita, aos alunos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de 

ensino. As escolas da rede municipal de Duque de Caxias possuem um profissional, que 

é o professor de AEE (Atendimento Educacional Especializado), que realiza um 

atendimento individual aos alunos incluídos. A frequência dos atendimentos ocorre uma 

ou duas vezes na semana, em contraturno, para que o aluno tenha garantido o seu direito 

à inclusão na turma regular. Mas, a presença de um professor para acompanhamento do 

aluno com necessidades educacionais especiais na turma regular ainda é precário nas 

escolas da Rede de Ensino de Duque de Caxias. A realidade é que o professor fica 

sozinho para dar conta de toda a turma, como também o trabalho com os alunos 

incluídos. 

A Secretaria Municipal de Educação oferece uma formação aos professores das 

turmas de AEE e os professores que possuem alunos incluídos são convidados a 

participar. No entanto, a demanda de trabalho das escolas acaba não permitindo a saída 

desses profissionais para a formação, porque a escola não tem como atender às turmas, 

sem os seus professores. Pontuamos aqui que essa formação em serviço não é oferecida 

para todos. Na realidade das escolas pesquisadas, os professores indicam que a maioria 

das turmas possui um ou mais alunos incluídos. Nos questionários, um percentual 

significativo dos professores fez menção às dificuldades em lidar com a inclusão na sala 

de aula, não que desconsiderem a importância para o desenvolvimento do aluno, mas 

sim pela falta do cumprimento das legislações de apoio necessário ao trabalho 

pedagógico. A maioria dos professores sinalizaram as dificuldades referentes ao 

trabalho com o conteúdo da educação especial: 

Eu concordo, realmente a questão do aluno incluso é muito 

complicada em sala de aula, a gente não aprende isso na, formação a 

gente sim, escuta sobre algumas deficiências, sobre o que é, mas você 

não aprende na prática como fazer, como você lidar com aquele aluno 

tendo mais outros vinte e tantos ou trinta e tantos pra dar conta, você 

fica muito enrolada, a gente não sabe como agir, sem contar que cada 

deficiência é uma deficiência, cada criança é uma criança, então eu, no 

meu caso, eu tive que pesquisar, sentar, né, pra ver o que eu ia fazer 

com aquela criança, para conhecer a deficiência dele, é, elaborar 

estratégias pra trabalhar com aquele aluno, e isso é muito complicado, 

é muito difícil e realmente isso a gente não aprende, é, como trabalhar 

com esse aluno em sala de aula (Professora Catarina, 2017). 
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Oh, eu não tenho como discordar da afirmativa porque seria leviano 

da minha parte né, de fato essa formação não existe, essa formação 

que é dada no curso de pedagogia ou na escola normal pra educação 

especial, na verdade, ela não existe; porém, ainda que ela não exista 

eu sou a favor da inclusão, eu acho” que o aluno tem que tá em sala de 

aula sim né, eu acho que a presença dele na sala de aula é o que vem 

fazendo com que as escolas e as redes se movam para dar um suporte 

a esse aluno (Professor João, 2017). 

Caxias é privilegiado né, você tem sala de recursos nas escolas, não 

são todas, mas você tem nessa escola, nós temos como se fosse duas 

turmas de salas de recursos né, então a Rede ainda é privilegiada, você 

tem profissionais que conseguem dar um suporte quase que diário pra 

esse aluno né, mesmo que , que o resultado demore um pouco a 

chegar, mas esse aluno é identificado, ele é, é acompanhado, consegue 

ter uma parceria com os profissionais de terapia pra atender esse 

aluno, então eu acho que o lugar da inclusão é na escola pública sim, 

esse aluno tem que ficar aqui dentro sim, e a gente tem que tá 

brigando por mais formações e informações (Professora Laura, 2017). 

O processo de inclusão no Brasil, como escrevem Libâneo, Oliveira e Toschi 

(2007), teve entrada antes mesmo que fosse objeto dos processos de formação docente, 

o que tem suscitado entre os professores muito desconforto por terem de responder a um 

conjunto de ações para as quais não foram devidamente preparados. 

Com a exposição das análises dos professores sobre a sua formação inicial, 

buscamos saber, então, o que seria importante, na sua visão, estudar no curso de 

formação de professores. Os dados levantados ratificam a exposição de suas lacunas: o 

trabalho pedagógico com a alfabetização e a inclusão dominam as necessidades 

formativas. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados colhidos em questionário

Figura 3 – Conhecimentos importantes para a formação de professores
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Alfabetização de classes populares;

Inclusão na sala de aula;

Estudos abordando políticas públicas;

Acréscimo de disciplinas específicas provenientes da atualidade: violência

na sala de aula, evasão escolar e diversidade na sala de aula;

Estágio com aulas práticas por maior período;

Desenvolvimento da aprendizagem do aluno e estudos sobre as

especificidades de cada etapa de escolaridade.
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Também perguntamos aos orientadores das escolas quais conteúdos consideram 

que deveriam ser estudados na formação inicial para facilitar o trabalho pedagógico em 

sala de aula nos primeiros anos da carreira docente e foram sinalizadas as seguintes 

questões: 

Acredito que talvez não se faça necessário a inserção de mais 

conteúdos, mas de encaminhamentos que garantam uma articulação 

eficiente teoria-prática com um acompanhamento próximo dos 

professores (OP Paulo, 2017). 

A didática da matemática deveria ser mais aprofundada, o mesmo para 

a didática das ciências sociais, a indissociabilidade entre planejamento 

e avaliação, a aprendizagem significativa, a participação dos alunos 

em sala de aula, a metodologia de projetos e a elaboração de 

sequências didáticas. O estudo e observação sistemática do aluno [...] 

(OE Vera, 2017). 

Sinalizaram a necessidade de conteúdos, como: desenvolvimento humano, 

características das fases e interesses dos alunos, dificuldades de aprendizagem, 

planejamento pedagógico e, mais uma vez, a inclusão de alunos autistas /com síndromes 

diversas e alfabetização nas séries iniciais (OP Lúcia, 2017) 

Em relação aos estudos para o aperfeiçoamento profissional, todos os 

professores avaliaram a necessidade da formação continuada de forma positiva, desde 

que esteja voltada para o trabalho em sala de aula. Entre os motivos da importância 

expuseram que: 

● A profissão docente exige constante busca de conhecimento; 

● Necessidade de acompanhar as mudanças na sociedade; 

● Necessidade de aprofundar os estudos acadêmicos sobre os desafios 

encontrados na sala de aula; 

● Tem a função de preencher as lacunas da formação inicial; 

● A formação continuada precisa considerar o ano de escolaridade que o 

professor atua para favorecer no planejamento. 

Diante das colocações sobre a importância da formação continuada, os temas de 

maior importância foram: 

● Aluno incluso / diversas deficiências; 

● Aprendizagem da leitura e escrita; 

● Dificuldades de aprendizagem; 

● O ensino da matemática para o Ciclo de Alfabetização; 

● Disciplina, interesse e participação na sala de aula. 
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A respeito da formação contínua dos professores, Gatti (2008) afirma que o seu 

propósito inicial era o aprimoramento profissional, no sentido do aprofundamento e / ou 

da ampliação dos saberes docentes. Contudo, percebemos que essa concepção foi se 

distanciando do seu eixo e vemos uma formação de caráter compensatório para o 

preenchimento de lacunas de saberes disciplinares resultantes de uma formação anterior 

precária. 

Em nosso estudo, observamos que essa segunda opção de formação foi 

solicitada para suprir conhecimentos que faltam para a docência. Em especial o 

depoimento do professor João, quando fala que o curso de formação continuada deu a 

ele mais suporte para o trabalho, oportunizou um conhecimento que ainda não havia 

estudado. 

[...] eu prefiro a formação continuada na rede, eu acredito muito mais 

nessa formação continuada, eu, eu vejo com bons olhos a Rede liberar, 

mensalmente, o professor um dia de sala de aula pra que ele possa tá 

trocando com outros colegas que estejam na mesma turma de outras 

escolas, não precisava ser todos os professores da Rede de Duque de 

Caxias, bastava ser os professores, serem os professores do 3°Distrito, 

de repente, das escolas mais próximas, criar alguns pequenos polos, 

colocar alguns professores dinamizadores, e a gente tá trocando 

experiências, tá trocando atividades. (Professor João, 2017) 

Apesar dos professores participantes indicarem os temas interessantes à 

formação continuada como contribuição ao seu trabalho na prática, isso não descarta a 

necessidade de acompanhamento aos professores no seu início da docência, visto que as 

experiências de apoio e de orientação recebida pelos docentes minimizam os desafios 

encontrados. O acompanhamento de forma sistemática e estruturada irá favorecer o seu 

desenvolvimento profissional com mais qualidade. 

André (2012) assinala que a formação para a docência não se conclui nos cursos 

de licenciatura, mas deve seguir ao longo da carreira, sinalizando a formação continuada 

como um passo importante para que o docente em início de profissão não se 

desestimule diante das dificuldades enfrentadas no cotidiano escolar e possa buscar os 

instrumentos e apoios necessários, sejam eles de colegas mais experientes, ações no 

próprio ambiente escolar ou em outros espaços formativos. Ressalta ainda que essas 

iniciativas de formação não podem se limitar ao âmbito individual. 

Em continuidade às reflexões sobre a formação docente e a prática pedagógica, 

apresentamos, a seguir, as considerações dos professores sobre os desafios do início da 

docência e as estratégias utilizadas para enfrentá-los.  
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4.1.3 O ingresso na docência: desafios e estratégias  

A inserção na docência, num panorama em que o processo de escolha pela 

carreira docente, especificamente, na educação básica, tem apresentado baixa procura 

pelos jovens do ensino médio, conforme pesquisa de Gatti et al (2009), que revela 

questões da baixa atratividade da carreira docente. Buscou-se compreender as 

motivações dos professores no que diz respeito à sua escolha profissional e seu ingresso 

na docência na Rede Municipal de Duque de Caxias. A importância de conhecer essa 

realidade está voltada para uma análise mais apurada de suas necessidades formativas, 

suas expectativas em relação à prática docente e os desafios que precisam ser superados 

no início da docência. 

 Com objetivo de compreender o sentido que a docência adquire em suas vidas, 

buscamos entender quais as motivações para a escolha da profissão docente. Os 

resultados mostraram o desejo de dez professores de seguir a carreira por escolha 

pessoal; oito sofreram influência da família; seis optaram pelo curso de formação de 

professores por ser mais próximo à sua residência, três professores com a única opção 

de aprovação em concurso público, um apresentou como motivação o modelo de um 

professor e um pelo motivo da estabilidade e segurança do emprego público. Segundo 

Valle (2006, p. 179),  

Ao contrário do que revela o senso comum, o destino de uma pessoa 

não se prende somente às características próprias de sua personalidade 

– disposição, inteligência, caráter, vocação, aptidão, dons e méritos 

pessoais, que podem ser cultivados de maneiras diversas –, mas 

depende principalmente do fato de ter nascido num determinado 

momento histórico e num certo ambiente sociocultural, definido por 

elementos estruturais bem precisos: de ordem econômica, política, 

educacional. Esses elementos pesam sobre as opções de cada um e 

acabam por prescrever o futuro no mais longo termo, orientando a 

escolha pessoal e exercendo forte influência sobre o itinerário 

profissional. 

O que a autora adverte quanto à escolha da profissão foi percebido, de forma 

clara, no levantamento das respostas exibidas no questionário. Apesar de um número 

significativo ter informado que fizeram escolha consciente da carreira, o grupo que teve 

suas escolhas relacionadas a outras motivações é maior; equivalente a 63% dos 

participantes da pesquisa. 

Ao indagarmos sobre como se sentiam em relação à preparação para a docência, 

23 professores responderam que não se sentiam preparados. Dentre os motivos: nove 
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professores apontaram o fato de a prática ser bem distante da teoria. Esse 

distanciamento entre os saberes adquiridos na formação inicial e os saberes 

experienciais, demandados pela prática cotidiana do ensino, foi apontado como 

sentimento de insegurança no início da docência. 

Com o intuito de aprofundar essa discussão, em uma das entrevistas ao 

abordarmos que 23 professores responderam no questionário que não se sentiam 

preparados para o início da docência, perguntamos se concordavam com esse 

posicionamento. Os professores responderam: 

[...] eu concordo, porque por mais que você faça estágio, você assista 

o outro dando aula, você avalie, mas quando é a sua experiência, você 

se sente despreparado, [...] o que a gente aprende não condiz com a 

realidade que a gente encontra, e eu acho essas dificuldades, eu 

encontrei essa dificuldade porque quando você tá estudando tudo 

parece,  maravilhoso, um castelo encantado que você vai encontrar 

uma turminha perfeita, de alunos perfeitos e se você fizer uma aula 

maravilhosa né, bem preparada, bem planejada, tudo vai dar certo, e, 

na realidade, não é assim, você encontra diversos fatores que 

dificultam seu trabalho; [...] (Professora Laura, 2017). 

Outra situação é o aluno incluso,  na época eu não tinha conhecimento 

ainda, não tinha feito a pós-graduação na área, então, você fica muito 

perdida, você não sabe se dá atenção à criança, e aí você larga os 

outros vinte e tanto pra lá, ou se você passa uma atividade, deixa ela lá 

fazendo sozinho e você vai dar atenção aos outros, e às vezes, muitas 

vezes aquela criança precisa de uma atenção todo o tempo que você tá 

na sala de aula, ele precisa de uma atenção individualizada né, um 

atendimento individual, e aí você virou às costas e ele para de fazer a 

atividade, ele não rende mais, então, é, eu me sentia meio impotente 

nessa situação, às vezes eu, eu planejava uma aula e não conseguia 

cumprir o planejamento porque eu tinha que dar atenção aquele aluno 

incluso, ou então eu fazia ao contrário, dava minha aula e naquele dia 

eu não conseguia atender aquele aluno de forma nenhuma, ele ficava 

lá (Professora Salete, 2017). 

[...] foi uma mudança de paradigma entre o que eu trabalhei na rede 

privada e o que eu trabalhei na rede pública do Rio de Janeiro com a 

forma que o município de Duque de Caxias enxerga a alfabetização, é, 

eu me atento a alfa, a alfabetização porque foi, na verdade, foi minha 

primeira experiência no município do Rio de Janeiro, minha primeira 

experiência na rede privada, e, coincidentemente, minha primeira 

experiência no município de Duque de Caxias; então, quando eu pego 

né, os três momentos de início, é, eu estava preparado, já tinha 

passado por isso, mas a questão da abordagem como é feita, em 

Duque de Caxias, a alfabetização foi realmente algo novo, e aí eu vejo 

que, na verdade, a gente nunca tá preparado né, a gente acha que tá 

preparado, mas a cada dia surge uma surpresa (Professor João, 2017). 

Tanto nos questionários, quanto nas entrevistas o despreparo para o trabalho em 

turmas de alfabetização foi apontado pelos professores. Nesse aspecto, ressaltamos o 
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estudo de Gatti (2014), onde afirma que a formação para a prática de alfabetização é 

precária nos cursos de formação inicial.  

A falta de preparo para a prática nas turmas de alfabetização, principalmente o 

desconhecimento em relação à teoria da psicogênese da língua escrita11, foi confirmada 

também na entrevista, como como enfatiza o professor: 

Meu início na Rede de Caxias, ele foi bem conflitante com a realidade 

que eu tinha no Rio de Janeiro, até porque, eu percebi, quer dizer, até 

eu perceber que a maioria da Rede, da alfabetização da Rede estava 

estruturada, pautada na psicogênese da escrita né, eu sofri um 

pouquinho porque eu trouxe mais ou menos a forma que eu trabalhava 

no Rio, e gerava um pouco de conflito, né, então, eu só fui me ajustar, 

a partir do momento que eu fiz um curso oferecido pela Secretaria de 

Educação, mas aí eu entrei em fevereiro e o curso foi oferecido mais 

ou menos em maio, é, entre abril e maio, aí sim, a partir daí, eu me 

encontrei na Rede, né; mas o meu maior desafio foi pela questão da 

psicogênese mesmo (Professor João, 2017). 

Além do professor João, as professoras Patrícia e Giselle também sinalizaram a 

dificuldade com a concepção de aprendizagem de leitura e escrita orientada pela 

Proposta Pedagógica da Rede, baseada nos estudos da psicogênese da língua escrita. 

Acreditamos que essa teoria não deve ser uma camisa de força para o professor, porém é 

um estudo importante e que dá pistas sobre o processo pelo qual o aluno está passando 

na aprendizagem da leitura e escrita, além de facilitar o planejamento de atividades que 

favoreçam o desenvolvimento do aluno no seu processo de alfabetização.  

Com a exposição das experiências dos docentes em relação à sua preparação 

para o exercício da docência, seguimos indagando quais os maiores desafios enfrentados 

e as estratégias utilizadas para superá-los em seu início da docência. 

Destacamos, conforme os registros dos professores, os seguintes desafios:  

dificuldade de relacionar os conhecimentos da formação com a prática em sala de aula, 

dificuldade de aprendizagem dos alunos, a falta de formação adequada para a 

alfabetização, falta de apoio em relação à indisciplina dos alunos e a falta de condições 

físicas e materiais da escola. 

De 30 docentes, dez sinalizaram dificuldades de relacionar os conhecimentos da 

formação com a prática em sala de aula. Situação já indicada também como motivo de 

                                                 
11 Emília Ferreiro, psicóloga argentina, propôs um novo conceito em alfabetização. Suas ideias 

constituem uma nova teoria, intitulada Psicogênese da Língua escrita. No estudo, revela os 

processos de aprendizado das crianças. Teve divulgação no Brasil na década de 1980 

(FERREIRO, 1993). 
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sentimento de despreparo para atuação no início da docência. O relato abaixo contribui 

para ilustrar o pensamento da professora:  

Eu acredito que o que falta é, talvez seja o debate, a discussão, o 

conhecimento mesmo, o estudo dos desafios que a gente encontra 

hoje, [...], eu repito que muitas vezes a gente, pelo menos na época 

que eu estudei, parecia um “mundo encantado”, e a gente não levava 

em consideração a realidade da sala de aula, a realidade da escola 

pública, a realidade da escola inserida dentro das comunidades, da 

violência que é vivida dentro da sala de aula, e, no entorno da escola; 

então muitas vezes o professor não sabe como lidar com isso, a gente 

fica meio perdido, e eu acho que é um conhecimento que, que falta 

dentro das universidades, pelo menos não sei se falta hoje, mas na 

época que eu fiz a minha graduação, faltava, e aí não tocava nesse 

assunto, passou despercebido, como se aquilo não acontecesse, e já 

acontecia (Professora Salete, 2017). 

 

No decorrer das declarações, foram feitas críticas aos cursos de formação de 

professores, assinalando as suas fragilidades e denunciando a sua carência no sentido de 

prepará-los para os desafios do trabalho docente, porém, também sinalizaram a 

compreensão de que algumas situações que ocorrem no contexto das escolas somente 

podem ser enfrentadas com os saberes da experiência, pois a formação prepara para um 

conhecimento amplo, deixando para o professor a criação de estratégias necessárias à 

sua prática. De acordo com Tardif (2014, p. 86), “[...] muita coisa da profissão se 

aprende com a prática, pela experiência, tateando e descobrindo, em suma, no próprio 

trabalho”. 

O depoimento do professor confirma:  

A formação prepara, talvez falte o diálogo entre formação, entre teoria 

e prática não aconteça da melhor maneira possível. A formação de 

nível superior, eu acho que faltou a prática, é um programa que tem 

muita teoria, se torna um programa às vezes até extenso, você fala de 

muitos autores, muitos teóricos, às vezes de forma descontextualizada. 

Quando eu pego os dois e consigo fazer aí um, brincando, pegando 

com o que eu tive no normal com o que eu tive na Pedagogia, [...] 

consegue encontrar mais ou menos um perfil de formação, talvez 

alguns colegas critiquem a formação por conta da questão social que 

está presente na escola, realmente, nem a faculdade nem a escola de 

nível médio vai te preparar pra precarização das redes, para questão da 

violência que você encontra no cotidiano das escolas, e aí, eu vejo 

muitos colegas fazendo uma crítica a isso, mas isso você não tem 

como preparar, pra isso né, mas certamente, de forma corrida ou não, 

as teorias ensinadas elas te alertavam pra que você poderia encontrar, 

sempre você vai ter um autor que vai abordar alguma situação do seu 

cotidiano escolar, mas, ainda assim, essa demanda de violência, de 

abandono que as crianças sofrem né, falta de alimentação, a 

precarização da rede, aí não tem segredo, aí só na prática mesmo, isso 

aí não tem teoria (Professor João, 2017). 
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O professor salienta uma questão que diz respeito às dificuldades sociais que 

precisam enfrentar em sala de aula, e é claro que não há teoria para dar conta dessa 

questão, que deveria ser enfrentada por políticas sociais. Mas o que percebemos é que a 

escola fica com a responsabilidade de dar conta das mazelas da sociedade. Sobre isso, 

Roldão (2007) e Xavier (2014) concordam que muitas das vezes há um desgaste enorme 

por parte do professor para atrair a atenção dos alunos e assim trabalhar o que planejou 

como atividade.  

Até mesmo para os professores experientes, lidar com as dificuldades presentes 

no contexto social de determinadas localidades representa um enorme desafio. Os 

conhecimentos oriundos dessas aprendizagens constituem parte dos saberes 

profissionais da docência, sendo denominados de “saberes experienciais”, sinalizados 

no capítulo referente à profissão docente. Segundo Tardif e Raymond (2000, p. 217) “A 

inserção numa carreira e o seu desenrolar exigem que os professores assimilem, 

também, saberes práticos específicos aos lugares de trabalho, com suas rotinas, regras, 

valores etc.”. 

Voltando-se à questão da dificuldade de aprendizagem dos alunos também 

identificada como um dos desafios a superar no início da docência por oito docentes, 

dos 30 participantes da pesquisa, concordamos com Rocha (2005) quando afirma que a 

dificuldade em atender às necessidades de aprendizagem específicas dos alunos precisa 

ser analisada para além da dificuldade individual do professor iniciante, pois denuncia, 

na verdade, uma dificuldade das próprias instituições escolares no que se refere às suas 

condições físicas, estruturais e organizacionais. Assim sinaliza a professora Laura: “a 

gente tem dificuldade em lidar, em criar estratégias, para os alunos que têm dificuldade 

de aprendizagem” 

Outra professora também sinaliza: 

A questão da dificuldade de aprendizagem do aluno é sim um grande 

problema dessa Rede, nas minhas duas turmas de 3°Ano, a quantidade 

de alunos que eu suspeito que seja hiperativo é enorme né, e aí isso tá 

associado também ao problema da gestação né, com a falta de 

acompanhamento é..., uso de drogas, muitos desses problemas podem 

ter surgido na, na gestação dessas crianças (Professora Patrícia, 2017).  

Pontuamos a necessidade de aprofundamento quanto ao conhecimento dos 

professores sobre tais dificuldades de aprendizagem, pois não foram definidas as 

especificidades dessas dificuldades.  
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Nos depoimentos, as professoaras sinalizam que possuem um quantitativo 

grande de alunos com hiperatividade. Em outros casos, percebemos a associação de uma 

realidade social difícil com a presença de não aprendizagem, como relata a professora 

ao descobrir que seu aluno carente não apresentava nenhuma dificuldade de 

aprendizagem. 

[...] apesar daquela carência toda o que me impactou naquele menino é 

que ele tinha um interesse absurdo por aprender, e ele não apresentava 

dificuldade nenhuma de aprendizagem, ele aprendia tudo, era um 

menino mega inteligente; então assim, é..., eu fiquei bastante 

impactada porque num momento a gente associa uma criança numa 

situação dessa né, como uma criança que provavelmente vai ter uma 

dificuldade. [...] (Professora Salete, 2017). 

Diante dos depoimentos, parece haver uma certa dificuldade de distinguir o que 

é comportamental, o que é carência alimentar no aluno de situações mais específicas 

que o levam a uma dificuldade para aprender.  

Outro aspecto sinalizado sobre os desafios relacionados à alfabetização, pelos 

docentes, é a ausência de um contexto onde a criança tenha contato com diversos tipos 

de texto, porém, lembramos que é papel da escola contribuir e favorecer essa relação 

sobre a leitura de mundo que a criança traz com os saberes institucionalizados da leitura 

e escrita. Diante disso, parece haver um distanciamento entre o que o professor espera 

que esse aluno já traga em sua “bagagem” para aprendizagem dos conteúdos escolares 

com a realidade encontrada.  

Parece que o aluno da escola pública está distante da imagem que os professores 

tinham do aluno imaginário, do período de formação.  Nota-se, assim, a expressão de 

certo sentimento de solidão dos docentes diante da necessidade de lidar com inúmeros 

desafios presentes na sala de aula: aprendizagem, relacionamentos, inclusão, atitudes, 

valores, questões culturais, entre outras.  

Na questão da dificuldade de alguns alunos, os professores afirmam sofrer e se 

sentirem imobilizados diante de situações, para as quais necessitam de apoio. “[...] tem 

horas que saio da sala de aula correndo, pois não sei o que vou fazer quando brigam, se 

xingam [...] (Professora Laura, 2017); acredito que o maior desafio seja a impunidade. 

O aluno briga, agride e não acontece nada (Professora Giselle, 2017). 

Essa falta de apoio em relação à indisciplina dos alunos em sala de aula foi 

sinalizada por seis professores, no questionário. Na maioria das vezes, para enfrentar 

essa questão, buscam ajuda do orientador educacional, como indica a orientadora 
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educacional Vera: “geralmente solicitam a minha ajuda no que se refere à disciplina. 

Geralmente, o aluno é retirado da sala de aula para uma intervenção”.  

Assim reforça a professora sobre a questão comportamental dos alunos: 

[...] a questão da indisciplina, por exemplo, é uma questão que assim, 

a gente não aprende, nos cursos, a gente num, quase não se fala sobre 

a indisciplina na sala de aula, e aí, às vezes você não sabe como lidar 

com aquilo, o aluno que é indisciplinado, o aluno que não para, o 

aluno que bate, o aluno que chuta, o aluno que implica com o colega, 

isso só a experiência vai te trazer, um, um respaldo, uma forma de 

você aprender a agir com aquilo (Professora Patrícia, 2017). 

Quanto aos desafios que os professores iniciantes enfrentam na relação com os 

pais dos alunos, foram relatados problemas decorrentes da falta de interesse ou omissão 

das famílias em relação à vida escolar dos filhos, da falta de apoio em relação ao 

trabalho que os professores desenvolvem e as constantes críticas.  

A falta de apoio familiar também é um grande desafio, fazer com que 

essa família entenda que o filho é dele e que ele precisa apoiá-lo, e 

que ele precisa caminhar junto com a escola que, normalmente, ele 

pensa que a escola tem que fazer tudo, ele coloca a criança lá e se vira 

que o filho é teu (Professora Salete, 2017) 

Pontuamos que o discurso da culpabilização das famílias no processo das 

dificuldades apresentadas na escola necessita ser rompido. A idealização de que o pai, a 

mãe ou o responsável pelo aluno pode comparecer à escola em qualquer horário não é 

uma realidade em nossa sociedade. O importante é estabelecer uma relação de confiança 

e parceria entre família e escola.  

Fatos relatados pelos professores, no questionário, como a violência doméstica 

sofrida pelos alunos, a separação dos casais e com isso a separação dos irmãos, pois 

cada um acaba ficando em uma casa diferente, os alunos que trabalham para o sustento 

das famílias e, com isso, não comparecem às aulas, certamente contribuem como 

aspectos geradores de dificuldades no trabalho em sala de aula. Ressaltamos, contudo, 

que os problemas sinalizados não são enfrentados apenas pelos docentes iniciantes, 

porém certamente os afetam mais, pois, pela inexperiência, o professor parece ficar 

imobilizado diante de tantas questões que afligem os alunos, e na tentativa de conhecer 

todas as questões que envolvem a vida particular dos discentes, podem se desviar de sua 

tarefa, de sua atribuição quanto ao ensino. 

Diante disso, sinalizamos a importância de o professor ser acompanhado, em seu 

início de carreira, em relação ao planejamento e avaliação, para que diante da realidade 

encontrada não se desmotive ou paralise. Nesse momento, precisam compreender que 
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apesar de todas as dificuldades vividas por seu aluno, o espaço escolar tem por função 

formá-lo e acreditar em suas potencialidades para traçarem, apesar das adversidades, 

seus caminhos.  

Uma das dificuldades encontradas nos discursos de 10 docentes foi a falta de 

apoio dado pelos pais aos seus filhos em relação a situações onde ocorre agressividade, 

em alguns casos, os professores ainda são agredidos em virtude dos pais não 

concordarem com a situação informada pelo professor, situação que reforça a ideia de 

que o professor fica sozinho quando precisa enfrentar as dificuldades comportamentais 

dos alunos. 

O medo da violência nas escolas tem aumentado bastante nos últimos anos. Os 

casos divulgados pela mídia de constantes agressões sofridas pelos professores por parte 

dos alunos vêm contribuir para esse constante estado de “alerta” quando um responsável 

é solicitado a comparecer à escola, principalmente em se tratando de um professor novo 

na escola, que ainda não conhece a comunidade e não sabe como lidar no diálogo com 

os responsáveis. Sem dúvida, o professor precisa estar amparado nesses momentos de 

reuniões com o coletivo e nas conversas mais individuais com os responsáveis. A falta 

de condições físicas e materiais da escola sinalizada por 6 docentes também contribui, 

na opinião dos professores participantes, para as dificuldades do trabalho pedagógico no 

início da docência. Os professores precisam se adequar às condições que a escola 

oferece. Assim, a carência à qual se referem não é apenas de materiais pedagógicos; 

apontam a falta de ventiladores nas salas de aula, de copiadoras, computadores, 

impressora; além de mesas e cadeiras quebradas. Enfim, além de faltar tecnologia que 

poderia facilitar o desenvolvimento do trabalho, faltam outras condições 

infraestruturais. 

Assim confirma a professora na entrevista “[...] eu acho que a questão estrutural 

da Rede seja a primeira, primeira questão é a questão estrutural né, porque a falta de 

recursos, a falta de material, [...], tudo isso dificulta você desenvolver um bom trabalho” 

(Professora Laura, 2017). A Rede de Ensino de Duque de Caxias apresenta uma 

particularidade em suas instituições escolares. Em sua maioria, as escolas são casas que 

foram adaptadas para o prédio escolar, portanto, muitas não possuem quadra para aulas 

de educação física ou recreação, as salas de aula são pequenas e sem ventilação 

adequada, além de faltar sala de leitura. Não correspondem, dessa forma, à ideia que 

normalmente se faz de uma escola enquanto espaço físico. 



96 
 

Sobre os resultados conseguidos pelos docentes entrevistados em relação ao seu 

trabalho, foram assinaladas as seguintes dificuldades decorrentes da falta de experiência 

no início da docência: não ter alfabetizado a turma toda ao final do ano letivo, foi 

sinalizado por sete docentes. A turma tinha alunos em diferentes etapas e, com isso, o 

grupo que já estava iniciado na leitura e escrita caminhou com sua aprendizagem, 

porém, os demais não conseguiram ter a aprendizagem da leitura e escrita consolidada 

ao final do período letivo. A professora Salete registra a sua insatisfação: “não ter 

alfabetizado a turma toda foi frustrante para o meu trabalho”. A avaliação final, 

momento em que o professor precisa decidir pela aprovação ou retenção, também 

aparece como um fator de dúvidas, dificuldades, que necessita de maior atenção.  

Apesar de somente três professores indicarem essa questão, sabemos que a 

avaliação é um tema que necessita de estudos constantes, que as discussões em torno 

dela não são novas, mas ainda precisam sempre ser estudadas, mesmo por docentes 

experientes, porém os iniciantes necessitam de uma atenção especial para o processo 

avaliativo. Não por desinteresse ou descaso do docente para com seus alunos, mas pela 

necessidade de instrumentos que facilitem esse processo. O professor precisa de apoio 

para uma avaliação de qualidade, com a indicação de como os alunos estão progredindo, 

quais suas dificuldades, seus avanços, tudo isto colabora para nortear a prática 

educativa, tornando possível um replanejamento, se necessário. A LDBEN estabelece 

que:  

V ‒ a verificação do rendimento escolar observará seguintes critérios:  

a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com 

prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos 

resultados ao longo do período sobre o de eventuais provas finais 

(BRASIL, 1996, art. 24).  

A leitura da LDBEN nos mostra que a avaliação deve ser vista como um recurso 

para auxiliar o professor em sua prática educativa, prevalecendo a qualidade da 

avaliação em detrimento da quantidade. Por isso, enfatizamos a necessidade do apoio 

dos orientadores das escolas para os professores iniciantes, quanto ao processo 

avaliativo e planejamento das atividades, pois são processos integrados e, é sem dúvida, 

um momento em que o professor iniciante precisa de apoio para avançar na prática 

pedagógica.  

Diante dos desafios apresentados com o ingresso na docência, perguntamos, 

então, de quais estratégias se utilizam para a sobrevivência na primeira fase da 

profissão, permitindo assim a sua permanência na docência. Salientamos que, de 



97 
 

acordo, com os dados apurados, a busca de ajuda pedagógica com um colega mais 

experiente e com a equipe pedagógica aparece como a estratégia mais indicada pelos 

docentes, seguida de busca por formações oferecidas pela Secretaria Municipal de 

Educação, de formações em universidades com cursos de pós- graduação, experiências 

trazidas de outros espaços, estudos coletivos no espaço escolar e pesquisas individuais.  

 

No questionário, quando tratamos do ingresso na docência, indagamos se o 

professor em seu início de carreira recebeu algum apoio e orientação para o trabalho e 

50% dos professores responderam positivamente. Mas, que tipo de apoio? O que 

percebemos tanto nas entrevistas com os professores regentes quanto com os 

orientadores pedagógicos e educacionais é que os professores que se sentiram acolhidos, 

orientados tiveram um início de carreira mais suave, mais tranquilo, mesmo com todas 

as dificuldades. No caso do professor que relatou a dificuldade com a concepção de 

aprendizagem da leitura e escrita baseada na psicogênese da língua escrita, cabe 

ressaltar a informação de que contou com a ajuda dos colegas que já tinham feito a 

formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC)12 e da 

orientadora pedagógica que disponibilizou o material da formação para ele e organizou 

                                                 
12 O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um compromisso formal assumido 

pelos governos federal, do Distrito Federal, dos estados e municípios de assegurar que todas as 

estejam alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental. 

(Fonte: MEC). 
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assessorias, nos momentos de atividade extra da turma (sala de leitura e aula de 

informática) para ajudá-lo em suas necessidades formativas, informação confirmada na 

entrevista com a orientadora pedagógica, em que a mesma informou ter organizado o 

seu planejamento, tendo como prioridade atender ao professor de recente ingresso na 

Rede de Duque de Caxias.  

O professor chegou aqui sem experiência nenhuma na concepção da 

alfabetização assumida pela escola, sobre o registro dos relatórios 

descritivos, ficava meio perdido e percebi que a prioridade no meu 

trabalho seria atendê-lo para que não tivesse um problema ao final do 

ano com essa turma. (OP Lúcia, 2017). 

Ressaltamos que mesmo esse apoio não ter constado, com registro, em nenhum 

documento escolar, em especial, no projeto político-pedagógico da instituição, a 

iniciativa da orientadora pedagógica em organizar a sua proposta de trabalho, tendo 

como prioridade o professor iniciante para que o mesmo desenvolvesse um bom 

trabalho pedagógico com sua turma, ratifica o nosso estudo quando abordamos a 

necessidade de apoio a esse professor iniciando a docência na rede de ensino. E é claro 

que estamos nos referindo a esse planejamento organizado em conjunto com o 

diagnóstico das necessidades formativas apresentadas pelos professores e não uma ajuda 

pontual, assistemática e não intencional. 

Os professores apontaram, de forma mais evidente, que receberam apoio do 

colega mais experiente, da equipe pedagógica e da direção das unidades escolares. Esse 

dado nos leva a refletir sobre o discurso presente na literatura acadêmica da carência de 

ações voltadas para o acompanhamento pedagógico dos professores iniciantes. De modo 

geral, o início da carreira docente tem sido apontado como momento marcado pela 

solidão, pelo isolamento, até mesmo por certo sentimento de desamparo, decorrentes da 

ausência ou do pouco apoio institucional que é oferecido aos professores nesse período, 

conforme ressaltam Lima et al. (2006). Faz-se necessário, então, aprofundar a natureza 

desses apoios e como eles se organizam, se são apoios sistemáticos e contínuos ou 

somente uma ajuda pontual. Importante registrar também que embora o resultado tenha 

indicado que a metade dos professores recebeu esse apoio, um grupo considerável de 13  

professores manifestaram não ter recebido nenhum tipo de ajuda no seu início da 

docência, o que vem a confirmar o discurso presente na literatura. 

Eu acho importante o apoio a esse profissional que tá chegando na 

escola, a esse profissional que tá no início da docência, o apoio 

mesmo, é da equipe pedagógica da escola, né, do orientador 

pedagógico, da direção, do orientador educacional, mas um apoio não, 
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que não seja superficial, um apoio ali de perto, acompanhando o 

trabalho, acompanhando o planejamento, indo até a sala de aula pra 

ver como tá, que tá ocorrendo isso, fazendo uma assessoria mais de 

perto, dando um norte pra esse professor que tá chegando, entendeu? 

Colocando ele a par da situação, da organização da escola, eu acho 

importante isso (Professora Salete, 2017). 

Os orientadores pedagógicos e educacionais cofirmam a preocupação com esse 

acompanhamento ao professor iniciante. Entendem que necessitam de ações voltadas a 

atender às especificidades docentes, no entanto, denunciam a sobrecarga de trabalho. 

Esse acompanhamento pedagógico de forma sistemática, como retrata a orientadora 

pedagógica, torna-se um desafio para eles:  

O acompanhamento dos professores torna-se cada vez mais um 

desafio para a Equipe Diretiva e Técnico-Pedagógica, por vários 

motivos: escassez de momentos de estudo (os previstos em calendário 

são poucos e, muitas vezes, utilizados para o pagamento de greves/ 

paralisações), inúmeras demandas do cotidiano escolar, quadro 

incompleto da equipe etc. Mesmo diante de tantas dificuldades, o 

acompanhamento costuma ser feito no momentos de reunião 

pedagógica (planejamentos, grupos de estudos, conselhos de classe), 

com preparação de material/ orientação diferenciada, visita às turmas 

e organização de atendimentos sempre que necessário (OP Helena, 

2017). 

Em relação ao estágio probatório, que são os três anos iniciais do professor na 

rede de ensino, o depoimento do orientador pedagógico entrevistado foi o de que a 

escola não acompanha esse profissional, apenas forma um perfil desse professor, e 

procura, por meio das poucas oportunidades de formação, ajudá-lo. Mas esse professor, 

na maioria dos casos, estará sozinho e cheio de dúvidas. Na verdade, essa situação vai 

variar de escola para escola. O entrevistado sinalizou sua preocupação em relação ao 

estágio probatório o qual, em sua opinião, deveria passar por uma residência docente 

com tutoria em que professores experientes fossem formando esse professor em serviço 

(OP Paulo, 2017). 

Foi ressaltado, ainda, que o acompanhamento durante o estágio probatório não 

retrata o que é previsto na lei como avaliação, sendo semestral e sem momentos de 

estudos para o enfrentamento dos desafios no cotidiano escolar. “O estágio probatório é 

uma mera burocracia de preenchimento de papel” (OP Lúcia, 2017). 

O orientador pedagógico registrou que, formalmente, não há nenhum 

planejamento para esse acompanhamento do estágio probatório, mas na escola em que 

atua, realizam uma observação mais criteriosa e organizam um assessoramento, porém, 

salienta que não percebe o sistema preocupado com essa situação. “Na escola em que 
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atuo atualmente há duas professoras novas, em turmas dos anos iniciais do ensino 

fundamental e não foi oferecido a elas nenhum curso de formação” (OP Paulo, 2017). 

A orientadora educacional diz: “o início sempre é desafiador, mas não percebo 

na escola nenhuma preocupação ou planejamento para dar apoio ou suporte aos 

professores iniciantes” (OE Vera, 2017). 

A crítica em relação ao acompanhamento dos professores foi feita por um 

professor entrevistado, que se apresentou insatisfeito por ser novo na rede e ao chegar 

na escola ter de ir direto para a turma. Ele acredita que, se tivesse uma formação 

anterior, a entrada dele na turma aconteceria de forma mais tranquila e o trabalho 

pedagógico seria mais satisfatório. 

[...] A minha crítica é no sentido do município (Duque de Caxias) 

permitir que o professor novo entre em sala sem conhecer a realidade 

do município e, então, você já tá trabalhando e as informações vão 

chegando e vão gerando conflito [...] então, eu vejo que esse curso que 

eu fiz, em maio, abril, mais ou menos, ele deveria ter iniciado na 

primeira semana antes das aulas, [...] o tempo que eu passei dentro da 

escola, eu deveria ter passado num curso mais direcionado para o que 

nós iríamos encontrar na Rede, é, porque é uma Rede com perfil 

diferente de outras, é uma Rede com orientação, Orientador 

Educacional, Orientador Pedagógico, né, e você tem mais a 

intervenção da direção, então isso gera um pouco de conflito, até você 

conseguir entender o que cada um faz, qual é o papel de cada um e 

qual a cobrança de cada um, você se sente um pouco pressionado 

porque todo mundo te cobra de um lado e você ainda tá novo ali, não 

consegue entender não sabe se é certo se é errado ou, ou o que você 

pode, o quê que é cobrança, o quê que é conselho, então isso gerou um 

pouco de conflito, eu aconselharia a Rede iniciar com professor novo, 

como se fosse um curso de capacitação mesmo, antes dele entrar em 

sala de aula (Professor João, 2017). 

[...] eu acho que a gente trocando, vai estreitando ideias, por mais que 

você não encontre, não faça esses encontros presenciais, mas esses 

encontros eles, eles dão o “start” para que você possa trocar e-mail, 

possa tá trocando experiências, e te dá um certo conforto que você 

percebe que você não tá sozinho, que os problemas que acontecem na 

sua turma são semelhantes à outras turmas e aí, de repente, um colega 

diz a intervenção que fez, o outro te mostra a intervenção que fez com 

outro aluno que tinha um caso parecido com o seu, você dá sua 

opinião, então, eu acho que é um bom caminho né, unindo algumas 

escolas mais próximas, montando esses encontros bimestrais, [...] 

(Professora Patrícia, 2017). 

Nas citações acima, quando o professor se refere ao início do trabalho com a 

turma sem conhecimento da realidade do município e da proposta pedagógica da rede 

de ensino; e quando a professora insere a oportunidade da troca de experiência para o 

desenvolvimeto profissional, pontuamos sobre o quanto é importante a escuta dos 



101 
 

professores, em suas necessidades, para um melhor planejamento de ações de apoio 

pedagógico.  

Assim, o acolhimento, o apoio, o sentimento de não estar sozinho naquele 

ambiente novo, fortalece o trabalho docente como indicam os dados obtidos em nossa 

verificação e que vão ao encontro dos registros de Tardif (2014), que informam que a 

maior parte dos professores sente a necessidade de compartilhar seu conhecimento, de 

dividir com colegas um saber prático sobre sua ação. Portanto, no cotidiano das escolas, 

“[...] os professores partilham seus saberes uns com os outros através do material 

didático, dos ‘macetes’, dos modos de fazer, dos modos de organizar a sala de aula etc.” 

(TARDIF, 2014, p. 52-53). 

Atentamos para o fato da necessidade de que essa troca de experiência 

represente troca de conhecimentos, de saberes experienciais, estudo de casos, sempre 

com um encaminhamento organizado e planejado pela equipe pedagógica, para que o 

processo de aprendizagem da docência somente com troca de atividades, sem 

contextualização, sem reflexão das necessidades pedagógicas da turma não ocorra. 

Diante de tantos desafios, alguns professores se sentem desestimulados, em 

virtude das expectativas que tinham em relação à entrada na profissão não terem sido 

contempladas.  
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Nesse sentido, percebemos uma diferença grande nos números de insatisfação 

com a profissão: 22 docentes sinalizaram não terem sido atendidos em suas expectativas 

quanto à profissão, contra oito professores que se sentiram contemplados em sua 

escolha profissional. Os motivos podem ser observados no gráfico a seguir: 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados colhidos em questionário

Figura 5 – Motivos das expectativas não terem sido atendidas
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Salário incompatível com atribuições/responsabilidades;

Ausência de políticas públicas de investimento na profissão;

Necessidade do professor comprar materiais com recursos financeiros

próprios;

Trabalhar em várias escolas para uma renda mensal razoável;

Dedicação fora do horário de trabalho sem remuneração;

Realidade pior do que a esperada, muita violência nas escolas;

Planejamento fica prejudicado pelo desinteresse das turmas, das famílias

e qualidade do material didático;

Realidade social precária encontrada na unidade escolar;

Ausência de tempo para realização das atividades planejadas, em virtude

de outras situações que ocorrem em sala de aula.

 

Os aspectos que mais contribuíram para as insatisfações em relação às 

expectativas da profissão são questões extrínsecas à prática docente e, vale ressaltar, não 

são específicos do período inicial da docência, mas comuns à profissão. Podemos 

verificar que a questão salarial constitui um dos elementos que, segundo as professoras 

iniciantes de nossa pesquisa, lhes traz insatisfação, pois se sentem desvalorizadas 

profissionalmente. Talvez possamos atribuir a ênfase nesse fator à atual conjuntura de 

atrasos de salário e cortes de investimentos na área educacional. Esses elementos 

ratificam o posicionamento de autores como Libâneo, Oliveira e Toschi (2007) que 

sinalizam o fato de que a política educacional não tem demonstrado preocupações reais 

com as condições com que se deparam os docentes: desprestígio social, salários infames 

e péssimas condições de trabalho. 

Outro dado que ressaltamos sobre as expectativas não atingidas se refere à 

realidade apontada como pior do que a esperada, devido à situação de violência nas 

escolas, o que nos leva a refletir sobre a preparação para atuação no início da docência.  

Com a análise das respostas sobre as expectativas não atendidas na carreira 

docente e os desafios encontrados, pontuamos que a fase descrita por Huberman (2013) 

como “choque de realidade” e “sobrevivência” é real.  O aspecto da “sobrevivência”, 
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assim como o “choque do real”, é o momento em que os professores se deparam com a 

complexidade da profissão e a distância entre os ideais construídos na formação inicial e 

a realidade encontrada no contexto escolar. 

A junção do choque de realidade com fatores como a não escolha da carreira 

docente e sentimento de insatisfação com as condições gerais da profissão representa, 

certamente, um agravante dos desafios a serem enfrentados na prática pedagógica pelos 

professores em início de carreira. 

Dos 30 docentes, três, somente, responderam que foram atendidos em suas 

expectativas quanto à profissão docente, alegando a recompensa pessoal com 

aprendizagem dos alunos, a possibilidade de atuar na formação do cidadão e por 

considerar receber uma renda razoável. 

No que diz respeito ao professor se sentir recompensado pela aprendizagem de 

seus alunos, Roldão (2007) aborda que a especificidade do trabalho docente se define 

pela ação de ensinar, ou seja, levar o outro a se apropriar de um saber ou fazer aprender 

alguma coisa a alguém. Diante da posição da autora, observamos que são as interações 

ocorridas entre professores e alunos, no cotidiano das salas de aula, que dão sentido à 

escola. É essa convivência, a troca, o diálogo no processo de ensino-aprendizagem, 

expressas pelo desejo de ensinar e de ver o outro aprender, que não só motivaram alguns 

dos professores iniciantes da pesquisa a escolherem o magistério, como também se 

revelam fonte de satisfação no trabalho docente. 

 Recorrendo ao capítulo 3, podemos relacionar os fatores de motivação no 

período inicial com o aspecto da descoberta da profissão que, segundo Huberman e 

Gonçalves (2013), permite suportar o primeiro momento, que é o da sobrevivência, 

devido ao fato do docente viver o entusiasmo da entrada na profissão, a 

responsabilidade de estar inserido no contexto escolar com sua turma, sua sala de aula, 

seus alunos e pelo desejo de realizar um bom trabalho com seus alunos. 

 Com a finalidade de sintetizar os apontamentos dos professores, de acordo com 

o objetivo geral da pesquisa e as questões de estudo apresentamos um quadro síntese 

com os principais aspectos da análise dos dados produzidos. 
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Curso Normal Pedagogia Curso Normal Pedagogia

A aprendizagem da leitura e

escrita;

O ensino da matemática

para o Ciclo de

Alfabetização.

Aulas práticas de

estágio 

supervisionado.

A realidade da escola é muito

distante do que se aprende nos

cursos de formação de

professores.

Extensa 

fundamentação 

teórica dissociada à

realidade.

Dificuldade de relacionar os

conhecimentos da formação

com a prática em sala de aula.

As deficiências e dificuldades de

aprendizagem não são levadas

em consideração na formação;

Aluno incluso / diversas

deficiências;

Ausência de conteúdo sobre o

aluno especial e sua inclusão nas

turmas regulares.

Dificuldades de

aprendizagem.

Ausência do estudo sobre o

desenvolvimento da

aprendizagem do aluno;

Deficiência nos conteúdos a

respeito da distorção ano de

escolaridade / idade;

Deficiência nos conteúdos a

respeito da diversidade

encontrada em sala de aula

(turmas com vários níveis de

aprendizagem).

Acréscimo de disciplinas

com temas da atualidade;

Violência na sala de aula,

Diversidade na sala de aula;

Disciplina, interesse e

participação na sala de aula.

A avaliação final, momento em

que o professor precisa decidir

pela aprovação ou retenção

também aparece como um fator

de dúvidas, dificuldades, que

necessitam de maior atenção.

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados colhidos em questionário e entrevistas

Quadro 4 - Síntese dos apontamentos realizados pelos docentes participantes

Falta de formação adequada

para a alfabetização e falta de

um contexto social letrado para

facilitar a alfabetização dos

alunos.

A deficiência nos

conteúdos sobre

alfabetização e

ensino da

matemática.

Ausência de estudo

sobre como o aluno

aprende a ler e

escrever.

Deficiência nos conteúdos sobre

alfabetização e matemática.

Psicogênese da língua

escrita.

Metodologias de

alfabetização e

confecção de jogos

para a

alfabetização.

Dificuldade de aprendizagem

dos alunos.

Deficiências dos

alunos incluídos, as

dificuldades de

aprendizagem.

Ausência de

conhecimento ou

estudo sobre o aluno

com diversas

deficiências.

Contribuições da Formação Inicial Lacunas da Formação Inicial

Lacunas percebidas 

na formação inicial 

dos professores, 

pelos professores 

especialistas

Desafios/ Dificuldades 

sinalizadas pelos professores 

no início da docência

Conhecimentos 

importantes para o trabalho 

pedagógico

O conhecimento das

fases de

desenvolvimento da

criança.

Desenvolvimento da

aprendizagem do aluno e

estudos sobre as

especificidades de cada

etapa de escolaridade.

Ausência de estudo

sobre o aluno com

comportamento 

agressivo.

Falta de apoio em relação à

indisciplina dos alunos e a falta

de condições físicas e materiais

da escola.

 



105 
 

Percebemos que as lacunas apresentadas na formação inicial estão relacionadas 

aos desafios no início da docência, assim como as carências na formação dos 

professores iniciantes indicadas pelos orientadores pedagógicos e educacionais das 

unidades escolares. Sinalizamos, também, que os conhecimentos apontados como 

relevantes para formação estão em consonância com as dificuldades apresentadas no 

início da docência.   

 Finalizamos o trabalho, deixando como proposta para estudos futuros, maiores 

aprofundamentos sobre a relação  da formação docente com as dificuldades vividas  no 

início da profissão. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pela análise dos resultados da pesquisa de campo, podemos afirmar que o 

período inicial da carreira é difícil para os professores, com algumas particularidades no 

município de Duque de Caxias. Foi possível ratificar, conforme a discussão presente 

nos textos acadêmicos, que é um período transitório de estudantes a profissionais, que é 

uma fase repleta de tensões, conflitos, aprendizagens sobre a prática pedagógica, assim 

como as descobertas das dificuldades que se apresentam no cotidiano da sala de aula. 

De acordo com Gabardo e Hobold (2011, p. 86), “As primeiras experiências 

vivenciadas pelos professores em início de carreira têm influência direta sobre a sua 

decisão de continuar ou não na profissão”, por isso a importância de atenção ao 

professor nessa fase de iniciação. 

“O choque de realidade” é algo presente no início da carreira e, embora cada um 

vivencie esta experiência conforme sua trajetória pessoal e profissional, o fato da 

maioria dos professores revelar que suas expectativas não formam atendidas com a 

profissão, por diversos motivos, percebemos que, nesse momento, ocorre o 

distanciamento do que foi idealizado por ele e o que realmente encontrou como 

realidade nas escolas.  

Em relação aos desafios apresentados no campo educacional, percebemos que 

não passam somente pela formação do professor. Outros aspectos relevantes, como as 

condições físicas e materiais das escolas, o salário que não condiz com as 

responsabilidades e atribuições da profissão, a localização das escolas e o contexto 

socioeconômico das comunidades, o relacionamento com as famílias dos alunos, a falta 

de apoio nas questões comportamentais dos alunos, a falta de políticas educacionais 
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sérias com investimentos na formação docente, programas de inserção na docência entre 

outros aspectos também interferem no processo de ensino-aprendizagem e precisam ser 

considerados.  

A relação entre teoria e prática ainda ser apontada como um aspecto de 

dificuldade para o início da docência, não é uma novidade. Então, o que gostaríamos de 

compreender com a pesquisa, é de quais seriam esses conhecimentos teóricos que, na 

visão dos professores, se distanciam de sua prática? Quais lacunas percebem em sua 

formação que ocasionam desafios para o início da docência em turmas dos anos iniciais 

do ensino fundamental? 

Conforme os dados produzidos, podemos pontuar que os sentimentos de 

despreparo em relação à formação inicial mais evidenciados foram em relação ao 

trabalho com a alfabetização, ao trabalho com os alunos incluídos e com os alunos que 

apresentam alguma dificuldade na aprendizagem. Relembramos a contribuição de um 

professor (Professor João), quando expressou sendo o seu maior desafio para o início da 

docência na Rede de Duque de Caxias, o desconhecimento sobre as etapas que a criança 

vivencia na aprendizagem da leitura e escrita, segundo a teoria da psicogênese da língua 

escrita.  

Ressaltamos também, quando o professor se refere às dificuldades de 

aprendizagem dos alunos, estas não são especificadas. Parce haver lacunas na sua 

formação sobre o que são dificuldades de aprendizagem e quais os fatores que levam ao 

aluno apresentar dificuldades de aprendizagem.  Essa questão é tratada de forma 

generalizada para todos os alunos que não avançam em sua aprendizagem. Parece não 

haver um domínio dos conteúdos sobre os processos comportamentais, cognitivos ou 

afetivos que levem o aluno a apresentar dificuldades de aprendizagem e, o mais 

agravante: de que forma trabalhar, pedagogicamente, para que os discentes avancem em 

suas aprendizagens.  

As turmas são compostas de alunos de diferentes níveis de aprendizagem, alunos 

com questões comportamentais e alunos incluídos, com suas necessidades especiais. 

Recorremos à fala da professora entrevistada (Professora Salete), em que dizia que ou 

ela dava atenção e trabalhava com a turma os conteúdos do ano de escolaridade ou dava 

atenção aos alunos incluídos. Como o professor pode dar conta de tantas questões em 

sala de aula? Será que somente a formação docente dará conta de todas essas questões? 

Sabemos que algumas situações da aprendizagem da docência vêm da prática, 

que são os saberes da experiência, mas é grave deixar o professor no isolamento da sala 
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de aula, se virando como pode, até que tenha experiência para lidar com as diversas 

situações da prática pedagógica. Quantas turmas precisam chegar ao final do período 

letivo sem consolidação da aprendizagem referente ao ano de escolaridade? Cabe 

lembrar o relato da professora participante quando sinalizou sua angústia de terminar o 

período letivo com alunos que não conseguiram alcançar os objetivos propostos, sendo 

que a culpa pelo processo de aprendizagem não satisfatório recai somente sobre o 

professor. Ele acaba assumindo os resultados pelo baixo desempenho de seus alunos, 

quando, na verdade, ocorre uma diversidade de fatores que também extrapolam a sua 

formação para docência dos anos iniciais. 

O estudo evidenciou que os desafios presentes no início da docência, sinalizados 

pelos professores, assim como os aspectos observados pelos orientadores quanto as 

carências formativas dos professores estão relacionados às lacunas indicadas na 

formação inicial. Portanto, podemos concluir a necessidade de ampliação de conteúdos 

que fazem parte da prática docente na formação inicial e/ou continuada, como forma de 

minimizar os impactos vividos pelos docentes em seus anos iniciais. 

Em relação às contribuições da formação inicial para a prática pedagógica, o 

estudo reforçou a importância que o estágio supervisionado possui para a transição do 

aluno a profissional. Garcia (2016, p. 147) enfatiza que o momento do “estágio e a 

regência de classe na escola de educação básica para os estudantes são como ‘prova de 

fogo’ para se certificarem do acerto da escolha profissional”. 

Consideramos que a estratégia indicada pelos professores para o enfrentamento 

dos desafios, como a ajuda de um colega com mais experiência, precisa ser 

acompanhada pela equipe pedagógica para que não seja uma “troca” somente de 

atividades, mas também de discussão dos problemas relativos à prática docente, nos 

grupos de estudos, de forma coletiva.  

 Outro aspecto a ressaltar, foi a busca de ajuda com a equipe pedagógica e gestão 

da unidade escolar. Situamos, então, que o acolhimento, a integração do professor no 

contexto escolar, o conhecimento de toda a documentação escolar e um adequado 

acompanhamento do seu desenvolvimento profissional se revelam importantes para 

amenizar os desafios desse período inicial, oportunizando aprendizagens mais 

satisfatórias da profissão docente. Porém, vale advertir que somente o acolhimento da 

instituição escolar não é suficiente para a garantia de um processo satisfatório na fase 

inicial do trabalho docente. Faz-se necessário, ainda, que a formação para os professores 

iniciantes seja assumida também por políticas públicas e programas específicos. 
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 O período de estágio probatório precisa ser valorizado com ações de formação 

continuada para os professores. Romanowski e Martins (2013) assinalam que se faz 

urgente a ampliação de programas específicos de formação para o professor iniciante, 

oportunizando acompanhamento e orientação aos professores, com o objetivo de 

contribuir com a realização de uma prática profissional de qualidade. Podemos resumir 

que as formações continuadas são apontadas como necessárias ao apoio para o 

desenvolvimento do professor, desde que atendam às suas especificidades da atuação. 

Os temas propostos na pesquisa, como necessidade formativa se relacionam, também, 

aos desafios que enfrentam na prática docente e que mostram o desejo do professor em 

compreender como avançar em sua prática pedagógica, com alunos incluídos, as 

dificuldades de aprendizagem e alfabetização. 

Ressaltamos que é notório o limite da formação inicial para as situações  

imprevisíveis, incontroláveis, múltiplas e diferenciadas das necessidades da prática 

docente. Como poderíamos, então, dar continuidade a esse processo de formação para 

as reflexões sobre o fazer docente e a produção de saberes? Acreditamos que a 

continuidade da formação deve ser privilegiada no espaço escolar, de forma coletiva, 

com investimentos em profissionais, visando o suporte necessário ao professor, 

principalmente, em seu início de carreira. 
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ANEXO A 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados colhidos em questionário

Figura 6 – Conclusão do Curso Normal / Normal Superior
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ANEXO  B 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados colhidos em questionário

Figura 7 – Conclusão do Curso Normal / Normal Superior

19

5
Instituições Públicas

Instituições Privadas

 

 

 



118 
 

 

ANEXO  C 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados colhidos em questionário 

Figura 8 – Conclusão do Curso de Pedagogia / Outras Licenciaturas
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ANEXO  D 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados colhidos em questionário

Figura 9 – Conclusão do Curso de Pedagogia / Outras Licenciaturas
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ANEXO  E 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados colhidos em questionário 

Figura 10 – Conclusão do Curso de Pós-graduação
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ANEXO  F 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados colhidos em questionário

Figura 11 – Conclusão do Curso de Pós-graduação
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ANEXO  G 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados colhidos em questionário 

Figura 12 – Conclusão do Curso de Mestrado
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ANEXO  H 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados colhidos em questionário

Figura 13 – Conclusão do Curso de Mestrado
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