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RESUMO
Na atualidade discute-se recorrentemente a formação de professores e as nuances que permeiam
essa temática. Observamos, em estudos acadêmicos, que esse assunto vem sendo cada vez mais
discutidos nos últimos anos, numa tentativa de responder às demandas do campo educacional e
da formação dos profissionais da Educação Básica. Este trabalho teve como objetivo identificar a
partir das narrativas das professoras iniciantes e das assessoras da Secretaria Municipal de
Educação - SME da cidade de Mariana-MG quais são as suas percepções e aprendizagens
construídas no inicio da carreira. Nosso aporte teórico baseou-se nas discussões apresentadas por
Huberman (2000), Garcia (1999), Nóvoa (1999), Josso (2002), entre outros, e em um
mapeamento sistêmico das pesquisas sobre os professores iniciantes e sua inserção docente no
Catálogo de Teses e Dissertações da Capes, nos últimos 10 anos (2009-2018). Para compreender
o processo de inserção à docência dos professores da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do
Ensino Fundamental, selecionamos duas escolas: uma localizada na sede administrativa da
cidade de Mariana-MG e a outra no distrito de Passagem de Mariana-MG. Empregamos, neste
trabalho, uma abordagem qualitativa das subjetividades evidenciadas nas narrativas
(auto)biográficas dos colaboradores da pesquisa. Para a produção de dados, optamos pela
utilização de um questionário composto por quinze questões que foram respondidos pelas
professoras iniciantes com o intuito de traças o perfil dessas colaboradoras. Em seguida
realizamos entrevistas episódicas de forma remota pela plataforma Google Meet com as
professoras iniciantes em dias e horários agendados previamente com a intenção de promover
nessas colaboradoras da pesquisa uma reflexão, um resgate de episódios que as constituem, de
episódios que biografam o seu processo de inserção profissional. Posteriormente realizamos com
as assessoras, da Educação infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental da Secretaria
Municipal de Educação da cidade de Mariana-MG, também de forma remota e individual,
entrevistas semiestruturadas direcionando com questões que trataram da inserção docente. Deste
modo, pautado nas narrativas das colaboradoras da pesquisa emergiram as seguintes categorias
que são analisadas nesta pesquisa: (I)das narrativas das professoras iniciantes: profissão docente,
sentimentos em relação ao início da docência, processo de designação e processo seletivo para
atuar como docente, inserção docente e acolhimento, desafios do ensino remoto para os
iniciantes e ações para os professores iniciantes.(II)das narrativas das assessoras da Educação
Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: profissão docente, início da docência,
acolhimento docente, sentimentos no início da docência, processo de contratação, e ações
voltadas para os iniciantes.Os dados demonstraram que o início da carreira docente é um
período do desenvolvimento profissional muito desafiador e que, no município de Mariana-MG,
existem formações pontuais voltadas para todos os professores no início do ano letivo, não
especificamente para os iniciantes, mas para todos os contratados. Portanto, não existem ações
ou programas estruturados para essa etapa da carreira docente neste município. As narrativas das
colaboradoras da pesquisa expressam que a demanda desse tipo de ação é algo recente,
considerando-se que foi a partir do ano de 2018 que a rede começou de fato a receber professores
iniciantes. Em suma, em função de um diálogo mais amplo com as colaboradoras da
pesquisa,nossos resultados mostram que é pertinente pensar nessa etapa inicial da carreira, uma
vez que muitos profissionais podem desistir de atuar devido às dificuldades encontradas nesse
período da profissão docente.

Palavras-chave: Inserção docente. Professores iniciantes. Formação de professores. Narrativas
(Auto)biográficas.

ABSTRACT
Currently, teacher education and the nuances that permeate this theme are recurrently discussed.
We have observed, in academic studies, that this subject has been increasingly discussed in
recent years, in an attempt to respond to the demands of the educational field and the training of
Basic Education professionals. This work aimed to identify from the narratives of beginning
teachers and advisors of the Municipal Education Department - SME in the city of Mariana-MG
what are their perceptions and learning built at the beginning of their career. Our theoretical
contribution was based on the discussions presented by Huberman (2000), Garcia (1999), Nóvoa
(1999), Josso (2002), among others, and on a systemic mapping of research on beginning
teachers and their teaching inclusion in the Catalog of Capes Theses and Dissertations, in the last
10 years (2009-2018). In order to understand the process of insertion into the teaching of
Kindergarten and Elementary School teachers, we selected two schools: one located in the
administrative headquarters of the city of Mariana-MG and the other in the district of Passagem
de Mariana-MG. In this work, we employ a qualitative approach to the subjectivities evidenced
in the (auto)biographical narratives of the research collaborators. For the production of data, we
chose to use a questionnaire composed of fifteen questions that were answered by beginning
teachers in order to outline the profile of these collaborators. Then, we carried out episodic
interviews remotely through the Google Meet platform with beginning teachers on days and
times previously scheduled with the intention of promoting in these research collaborators a
reflection, a rescue of episodes that constitute them, of episodes that biography their process of
professional insertion. Subsequently, we carried out semi-structured interviews with the advisors,
from Child Education and from the Early Years of Elementary Education of the Municipal
Education Department of the city of Mariana-MG, also in a remote and individual way, directing
them with questions that dealt with teaching insertion. Thus, based on the narratives of the
research collaborators, the following categories emerged, which are analyzed in this research: (I)
from the narratives of the beginning teachers: teaching profession, feelings about the beginning
of teaching, designation process and selection process to act as a teacher , teaching insertion and
reception, challenges of remote teaching for beginners and actions for beginning teachers.(II) of
the narratives of the advisors of Kindergarten and of the Early Years of Elementary School:
teaching profession, beginning of teaching, teaching reception, feelings in beginning of teaching,
hiring process, and actions aimed at beginners. The data showed that the beginning of the
teaching career is a very challenging period of professional development and that, in the
municipality of Mariana-MG, there are specific training courses aimed at all teachers at the
beginning of the school year, not specifically for beginners, but for all contracted. Therefore,
there are no actions or structured programs for this stage of the teaching career in this city. The
narratives of the research collaborators express that the demand for this type of action is
something recent, considering that it was from the year 2018 that the network actually began to
receive beginning teachers. In short, due to a broader dialogue with the research collaborators,
our results show that it is pertinent to think about this initial stage of the career, since many
professionals may give up working due to the difficulties encountered during this period of the
teaching profession.
Keywords: Teaching insertion. Beginning teachers. Teacher training. (Auto)biographical
narratives.
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INTRODUÇÃO

[...] Trata-se, da atividade de um sujeito que empreende uma viagem ao longo
da qual ela vai explorar o viajante, começando por reconstituir o itinerário e os
diferentes cruzamentos com os caminhos de outrem, as paragens mais ou menos
longas no decurso do caminho, os encontros, os acontecimentos, as explorações
e as atividades que lhe permitem não apenas localiza-se no espaço-tempo do
aqui e agora, mas ainda compreender o que o orientou, fazer o inventario da sua
bagagem, recordar os sonhos, contar as cicatrizes dos incidentes de percurso,
descrever as suas atitudes interiores e os comportamentos. Ir ao encontro de si
visa à descoberta e à compreensão que viagem e viajante são apenas um
(JOSSO, 2002, p.43).

Iniciamos o presente trabalho com as contribuições de Josso (2002), que compara as
narrativas das histórias de vida a uma viagem. A autora aponta que o sujeito viajante, no decorrer
do seu percurso, tem a possibilidade de explorar caminhos, encontrar outros sujeitos, ter
experiências enriquecedoras, mudar seu destino e, assim, (re)significá-lo, de modo que, em
determinado ponto da viagem, tanto o caminho quanto o sujeito viajante são compreendidos
como apenas um, ou seja, as histórias que os sujeitos vão construindo e o meio externo da
viagem que contribuiu para a constituição dessa história se conectam e se transformam em
apenas um.
Diante disso, considero 1 relevante apresentar, no início desta dissertação, a minha
trajetória de vida escolar, que contribuiu significativamente com este trabalho e que auxiliará o
leitor a compreender o lugar onde me situo, além das perspectivas e dos posicionamentos que
assumo. Josso (2002, p.44) reforça que narrar “é encenar um sujeito que se torna autor ao pensar
a sua existencialidade”, portanto, narrando minha trajetória escolar, busco também a reflexão
acerca de minhas próprias ações e da forma como elas interferiram e ainda interferem em meus
processos constitutivos.
Sobre meus processos educativos, retorno ao ano de 1998, quando com apenas sete anos
de idade me mudo para a cidade de Mariana-MG para morar com a mina mãe. Até então, morava
na periferia de São Paulo-SP com o meu pai, que buscava, à sua maneira, me manter
frequentando a escola. Filha de pais separados e vivenciando os conflitos da separação, me
deparei com um novo universo, longe dos meus colegas e diante de novos desafios, tudo era
novo e desconhecido para mim.
Nesse mesmo ano, minha mãe me matriculou em uma instituição pública estadual, a
Escola Estadual Coronel Benjamim Guimarães, localizada no distrito Passagem de Mariana-

1

Por se tratar da história de vida da própria autora, utilizaremos, aqui, a primeira pessoa do singular.
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MG, na primeira série do Ensino Fundamental. A princípio, encontrei algumas dificuldades que
foram sendo minimizadas com o tempo. Minha primeira professora (Lourdes) foi muito
carinhosa, atenciosa e tinha muito comprometimento com o ensino. Meus colegas de escola me
receberam muito bem, apesar do sotaque paulista (que causava estranhamento), me acolheram
com muito afeto. Estudei nessa mesma instituição até me formar no Ensino Médio, portanto,
foram 11 anos de aprendizagem escolar realizados nesse único espaço formativo, estadual e
público (Foto 1).
Foto 1 - Escola Estadual Coronel Benjamim Guimarães2

Fonte: Acervo da autora.

A Foto 1 foi retirada na Internet pois, no meu acervo pessoal, não encontrei nenhuma
fotografia que representasse a instituição mostrando um ângulo frontal, do período que eu
estudava na instituição. A escola passou por reformas em 2016, recordo-me que, na época em
que eu estudava nessa escola, as cores de sua fachada eram azul celeste na borda inferior e
branco na parte superior. As mudanças não ocorreram apenas com a escola, mas certamente
comigo também, que venho percorrendo um caminho de formação e de vida e que, a cada vez
que olho para essa foto ou passo próximo a essa escola, sinto que se reforça em mim o
sentimento de que não poderia ter trilhado caminho diferente do da docência.
Em relação às minhas notas, eu era considerada uma aluna muito dedicada, tirava boas
notas e sempre me cobrava muito. Tal cobrança se pautava muito nas exigências que minha mãe
sempre teve com os filhos. Ela sempre nos deu apoio e estudava conosco, porém era, e ainda é

2

https://sreouropreto.educacao.mg.gov.br/servicos/2-uncategorised/96-coronel-benjamim-guimaraes
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muito exigente, principalmente comigo, por ser a filha caçula e a única mulher entre os
filhos(tenho dois irmãos).
No período em que morávamos em São Paulo-SP com meu pai, essas questões em
relação à formação não ganhavam tanta relevância quanto passaram a ter quando vim residir com
minha mãe. Quando chegamos aqui, eu e meus irmãos estávamos atrasados em relação ao
domínio dos conteúdos que se espera em cada série. Um dos meus irmãos, por exemplo, foi
matriculado no terceiro ano do Ensino Fundamental, porém ele ainda não sabia ler nem escrever,
motivo pelo qual a professora chamou minha mãe para conversar e ver a possibilidade de ele
repetir o ano. Nesse momento, minha mãe assumiu a responsabilidade, não deixou meu irmão
repetir o ano, e ela mesma deu aulas em casa não só para ele, mas para nós três, de reforço
escolar. No período em que morei com meu pai eu estava na pré-escola, mas eu não era uma
aluna frequente – meu pai me permitia faltar de aula quando eu quisesse. Eu sempre fui uma
criança tímida, e isso foi percebido em virtude da minha dificuldade de socialização na cidade de
Mariana-MG, na escola que comecei a frequentar.
A Foto 2 expressa uma das minhas vivencias na instituição mencionada anteriormente ao
longo da Educação Básica. Ela data do ano de 1998, mesmo ano em que eu e meus irmãos
mudamos para a cidade de Mariana-MG, mais especificamente para o distrito de Passagem de
Mariana. De fato, essa foto tem grande valor emocional para mim, pois ela retrata o início do que
hoje tenho consciência como minha profissão – professora. Nessa foto eu tinha sete anos de
idade e estava participando do desfile em comemoração à Independência do Brasil, atividade
cultural que mobilizava toda a instituição escolar na realização de um desfile pelas ruas do
distrito.
Foto 2 - Desfile em comemoração à Independência do Brasil realizado no ano de 1998

Fonte: Acervo da autora.
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A Foto 2, do desfile da Independência do Brasil que ocorreu em 1998, é tão atual em
minha memória que, quando a vejo, despertam em mim muitas emoções, alegria, saudade,
orgulho, amor, dedicação. Com as concepções que tenho hoje em relação à profissão docente, e
com a maturidade que o tempo nos traz, compreendo que esse foi o período em que inicio de fato
a minha trajetória escolar. Nóvoa (1998) pondera sobre o conceito de “momentos de ruptura”:
fatos ou vivências relevantes para a constituição do sujeito no sentido de constituírem momentos
formadores da vida do sujeito. De fato, o momento da minha vida representado na Foto 2 pode
ser considerado como um momento de ruptura; é nessa etapa que inicio minha trajetória de
formação e que, de acordo com os estímulos oferecidos por minha mãe, pela minha primeira
professora e pelos colegas de sala, desenvolvo o gosto por estudar e, de alguma forma, por
querer retribuir todo esse aprendizado ajudando outras pessoas.
Depois de alguns anos, recordo-me de brincar na rua de minha casa com minhas colegas
de escolinha, e adivinhem? A professora era eu. Minha mãe havia me dado um quadro negro
com giz de presente, e isso chamava muito a atenção. Realmente parecia uma escola, nos moldes
como conhecemos. Eu ensinava o alfabeto, os números, tudo o que aprendia na escola queria
passar para os meus amigos que moravam na mesma rua e eram mais novos que eu. Tinha
horário de lanche, de ir embora, enfim, foi uma época muito marcante na minha memória e no
meu processo de me tornar professora.

Foto 3 - Comemoração do meu aniversário de 10 anos de idade com meus amigos da vizinhança

Fonte: Acervo da autora.
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Na Foto 3, encontram-se muitos dos meus amigos de vizinhança que, no período de
escola, foram as “cobaias” para o desenvolvimento das minhas “práticas pedagógicas”. Essa
etapa da minha vida foi muito rica para a minha futura constituição profissional, uma vez que
mesmo brincando eu já sabia o que queria ser um dia – professora; hoje, compreendo que aquele
momento de troca, em um espaço de brincadeira, foi muito decisivo na minha vida como
professora. Para além dos momentos de aprendizagem que ocorriam, os laços que criei com a
maioria desses amigos da foto perduram até os dias atuais.
Um pouco mais tarde, enquanto estava cursando o Ensino Médio, realizei um curso de
mecânico industrial oferecido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).
Posteriormente, dei início a um curso de Mineração no Centro Técnico de Educação Profissional
(Adjetivo CETEP).
Quase concluindo o Ensino Médio, ainda não sabia os passos que devia seguir para de
fato me tornar professora. Minha mãe (Foto 4, à esquerda) sempre me incentivou a continuar
estudando e me aperfeiçoando (mesmo que em áreas diversas, como os exemplos do Senai e do
curso de Mineração) – ela, sem dúvida, é a base de quem eu estou me tornando e dos caminhos
que decidi seguir. Porém, como a vida nos surpreende, minha amiga Eliana (Foto 4, à direita), ao
final da conclusão do Ensino Médio, me convidou para ingressar no curso de Magistério que
estava sendo inaugurado no período noturno na mesma escola que realizei toda a minha
Educação Básica.

Foto 4 - Mãe e amiga

Fonte: Acervo da autora.

Ainda sem saber que caminho seguir, encerrando um ciclo em minha vida, “cortando o
cordão umbilical” com a instituição na qual permaneci 11 anos da minha vida, aceito o convite
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da minha amiga e começo o Magistério, que seria a formação necessária para me tornar
professora. Juntamente com minha amiga Eliana, iniciamos o curso pelo qual eu me encantei nas
primeiras aulas, entretanto, não chegamos a concluí-lo, pois nesse mesmo período realizamos o
último vestibular ofertado pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e fomos aprovadas
no curso de Licenciatura em Pedagogia.
Em 2010, início minha graduação em Pedagogia na UFOP com anseios e expectativas
diante da aprendizagem acadêmica em relação ao fazer pedagógico e, a cada dia, era maior a
minha certeza do caminho escolhido. Em meados de 2011, por meio de seleção de bolsistas,
começo a participar do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência na Educação
de Jovens e Adultos (PIBID-EJA), o que contribuiu para ampliar a minha percepção acerca do
fazer docente e da relação entre teoria e prática no processo formativo.
O Projeto PIBID-EJA, do qual participei na UFOP, tinha como objetivo desenvolver a
iniciação à docência na modalidade de ensino da Educação de Jovens e Adultos, proporcionando
aos bolsistas experiências metodológicas e práticas nas instituições escolares municipais na
cidade de Mariana-MG. Portanto, a participação nesse projeto junto à Educação de Jovens e
Adultos (EJA)foi o meu primeiro contato com a escola enquanto professora, assim, pude
compreender na prática os desafios vivenciados pelos professores iniciantes. Recordo-me que foi
uma experiência muito rica participar desse programa, que me inseriu na instituição escolar,
sobretudo com os alunos da EJA.
Dentro do PIBID-EJA, participei do subprojeto intitulado “Mesa Educacional Alfabeto”,
uma mesa computadorizada contendo atividades lúdicas para auxiliar no processo de
alfabetização. Inicialmente, essa Mesa era utilizada na instituição onde o projeto se desenvolvia
apenas com os alunos do ensino regular; com as adaptações necessárias, passamos a utilizá-la
como recurso principal para o desenvolvimento do projeto. Iniciamos o projeto com turmas do
primeiro segmento (1º ao 4º ano) na modalidade da EJA e observamos que esse recurso
metodológico se configurou como um importante avanço para as aprendizagens e interações
entre os alunos participantes, os professores e a equipe de bolsistas do PIBID.

22

Foto 5 - Projeto Mesa Educacional Alfabeto desenvolvido pelo PIBID-EJA (2012)

Fonte: Acervo da autora.

A experiência proporcionada pelo PIBID-EJA, a relação direta com o campo de trabalho,
a escola, me levaram a compreender a importância de ações planejadas, com foco nas
necessidades dos alunos. Igualmente, por meio do trabalho no PIBID-EJA, possível observar os
desafios enfrentados pelos docentes, principalmente por se tratar de turmas de EJA, que histórica
e socialmente vivenciaram processos de exclusão.
A experiência oportunizada pela participação no PIBID-EJA foi de fato o primeiro
contato que tive com a profissão docente. Nesse momento de minha formação, pude contar com
o apoio e orientação da minha professora na universidade e da coordenadora pedagógica na
instituição de Educação Básica, ou seja, o programa era desenvolvido com o apoio de pessoas
mais experientes, que me transmitiam segurança. O subprojeto “Mesa educacional Alfabeto” se
configurava como ação pontual em uma parceria da UFOP com as escolas do município de
Mariana-MG. As ações desenvolvidas ocorriam de forma coordenada e minha prática, enquanto
bolsista, era acompanhada e avaliada pela equipe envolvida.
Nesse sentido, meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) intitulado “A presença de
jovens e adultos nas instituições de ensino: um estudo sobre o retorno ao ambiente escolar da
EJA na cidade de Ouro Preto-MG” voltou-se para a compreensão do perfil dos estudantes da
EJA na Região dos Inconfidentes. Diante da minha trajetória e participação com o PIBID-EJA e
dessa possibilidade de vivência prática da docência ainda em processo de formação acadêmica,
esse TCC reflete meu percurso de envolvimento com a EJA e com minhas reflexões acerca da
prática docente.

23

Logo no início da graduação, no segundo semestre, passei a trabalhar como monitora de
alunos na rede municipal de ensino da cidade de Mariana-MG. Nesse momento, a teoria que eu
estudava na Universidade e as descobertas das minhas vivências passaram a fazer muito mais
sentido para mim. Esse primeiro emprego, vinculado ao campo educativo, complementou
minhas perspectivas diante da relação ensinar e aprender indo muito além da relação com os
alunos e suas dificuldades no processo de aprendizagem. Trabalhei por dois anos na rede
municipal e a possibilidade de vivenciar as aprendizagens na Universidade e poder colocá-las em
prática nesse período me auxiliou muito na compreensão da importância de sempre estar em
formação e buscando conhecimentos diante de nossas práticas.
Após o período de trabalho no PIBID-EJA, a oportunidade de atuar como monitora de
alunos na rede de ensino municipal na cidade de Mariana-MG agregou aspectos relevantes para
minha formação. Essa realmente foi a primeira vez que eu atuei como profissional contratada
pela Secretaria de Educação para trabalhar no campo em que eu estava me formando. Foi sem
dúvida uma experiência muito rica, pois eu já estava atuando no PIBID-EJA, no período noturno,
e passei a atuar com os alunos do Ensino Fundamental no período matutino.
As vivências que tive durante esse período, sendo monitora de alunos, me fazem refletir
sobre o contexto atual de desenvolvimento desta pesquisa acerca do papel que desempenhei.
Apesar de ser contratada como monitora, o papel que desempenhava em muitos momentos era de
fato o de professora: quando as regentes faltavam, eram os monitores que assumiam a sala de
aula, portanto, todos deviam realizar os planejamentos semanais, mesmo que não os fossem
executar, participar de reuniões etc.
Em relação à minha inserção no campo de trabalho, havia reuniões com a coordenadora
pedagógica e essas foram às únicas ações que efetivamente aconteceram ao iniciar minha prática
como monitora. Entretanto, tive a vantagem de poder, em um mesmo período, conciliar esse
trabalho, a graduação e a experiência no PIBID-EJA, e foi nesse contexto de múltiplas
aprendizagens que meu início na profissão foi se efetivando.
Aos poucos, aquela brincadeira de criança que me dava tanto prazer na infância ia se
concretizando. Durante a graduação em Pedagogia foram muitas as descobertas em relação ao
campo de estudo com o qual hoje me identifico muitos os desafios, os medos, as inseguranças,
entre outros sentimentos que afloraram em mim nessa fase de formação inicial, mas que aos
poucos foram sendo superados.
Reforço aqui o papel que assumiu a minha primeira professora – Lourdes – em minha
formação. Ela era paciente e seu muito amor pelo que fazia extrapolava sua função de docente,
isso era perceptível em suas ações e seus gestos. As apresentações de trabalhos, as notas boas
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que sempre tirei com ela, os elogios que ela fazia para minha mãe, entre outros, eram coisas que
eu adorava, pois demonstravam atenção de sua parte. Lourdes era minha vizinha e eu achava
aquilo muito legal – a única aluna da sala que morava perto da professora. Hoje em dia ela
continua morando no mesmo bairro e sempre que a vejo tenho uma sensação enorme de gratidão
e de carinho.
Minha mãe foi minha grande incentivadora, desde o início do meu processo de
alfabetização, por sempre me apoiar e me mostrar que deveria, e ainda devo ter os estudos como
compromisso e responsabilidade. É uma grande amiga e foi a responsável por me incentivar a
seguir nesse caminho profissional da docência. Ambas, professora e mãe, em diferentes fases da
minha formação como pessoa/profissional, despertam em mim o sentimento de gratidão.
Trabalhei de 2014 a 2020, em uma instituição filantrópica na cidade de Mariana-MG,
com crianças de cinco a dez anos de idade. Essa instituição tem caráter social e contribui para o
desenvolvimento integral das crianças por meio de oficinas, como artesanato, pintura, flauta,
entre outros. Também contamos com a parceria da UFOP, com os projetos do Programa de
Educação Tutorial (PET) e de Contação de Histórias. É relevante destacar essa etapa da minha
trajetória, pois foi neste ambiente que desenvolvi minhas práticas educativas, foi nesse espaço
que aprendi o papel social da educação e da importância que ela assume, uma vez que o público
atendido é predominantemente carente e se encontra em vulnerabilidade social.

Foto 6 - Instituição social filantrópica em que atuei de 2014 a 2019 na cidade de Mariana-MG (foto de 2019)

Fonte: Acervo da autora.

Essa experiência profissional, voltada para o campo social, teve início quando estava
concluindo a minha graduação em Pedagogia. Desse modo, as aprendizagens que obtive com as
experiências no PIBID-EJA e no meu primeiro emprego na Secretaria de Educação como
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monitora, já haviam se consolidado. Muitas práticas, dinâmicas, rotinas se assemelhavam,
contudo, o trabalho voltado para o social exigiu de mim uma conscientização maior em relação
não apenas à aprendizagem, mas também em relação à compreensão daqueles sujeitos, as
crianças, e à influência do contexto em que vivem sobre suas posturas, seus gestos, ações.
Nesse espaço de atuação, as reuniões com a equipe e a coordenadora pedagógica eram
realizadas uma vez por semana para tratar de assuntos pertinentes ao desenvolvimento do
trabalho e sobre as crianças que apresentavam alguma dificuldade e que envolviam o
acionamento do Conselho Tutelar, dadas as configurações dos núcleos familiares que esse
espaço de atuação abrange.
Minha inserção nessa instituição veio para materializar as minhas aprendizagens iniciais,
oportunizada pela graduação em Pedagogia e pelas vivencias que tive no decorrer desse
percurso. Nesse espaço, constituí laços e o meu processo de inserção foi pautado pelo
acolhimento da equipe e por reuniões com a coordenadora pedagógica semanalmente. Não
existiram de fato ações e/ou programas voltados especificamente para os novos profissionais, e
um questionamento que persiste é se isso está relacionado ao fato de que se tratar de um espaço
não escolar.
Atualmente, realizando o Mestrado em Educação na UFOP e pesquisando os desafios
enfrentados por professores e professoras iniciantes no seu processo de inserção docente nas
escolas da região de Mariana-MG, reafirmo em mim o desejo de continuar a estudar sobre o
fazer docente. Realizar tal pesquisa teve fundamental importância em nível pessoal, pois espero
contribuir com a discussão acerca da inserção docente nesta cidade e com os estudos da área da
Educação.
Quando percebo que a brincadeira de criança se tornou hoje a minha grande motivação
para acreditar na educação, entendo que não devemos, em momento algum, desprezar ou não dar
importância para os acontecimentos pertinentes à infância, em especial nos ambientes escolares,
enquanto docentes. Por isso, a formação do professor e sua inserção nas áreas de atuação são de
fundamental importância para que aprendizagens relevantes se concretizem e para que se
evidencie o olhar desses novos profissionais sobre o seu campo de atuação, sobre as crianças e
seus comportamentos. Acredito que professores e professoras que tenham olhar atento, gosto por
suas práticas pedagógicas, que se preocupem com sua formação e sempre se atualizem diante de
novos conhecimentos contribuem, em boa parte, para o sucesso dos seus alunos.
Quando reflito sobre os processos de inserção docente vivenciados por mim durante meu
percurso formativo docente, destaco três momentos relevantes. O primeiro, quando sou inserida
no PIBID-EJA, durante a realização da licenciatura em Pedagogia, o segundo, quando sou
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inserida na rede municipal de Educação, com a função de monitora de alunos, e o terceiro
momento, quando me insiro como monitora na instituição filantrópica social na qual atuei até o
ano de 2020. Todos esses três momentos, em intensidades diferentes, foram relevantes na minha
inserção docente.
De forma particular, tive a oportunidade de conciliar as primeiras experiências docentes,
anteriormente mencionadas, com o curso de formação inicial, a graduação em Pedagogia, ou
seja, as dificuldades, os desafios, os medos, as angústias, as alegrias, eram compartilhados com
professores e colegas da graduação, o que me possibilitou superar dificuldades e afirmar cada
vez mais minha vontade de prosseguir em minha trajetória docente. Contudo, saliento que a
experiência de ocupar o cargo de professora efetiva, assumindo uma turma, participando da
rotina pedagógica de uma escola de Educação Básica ainda não foi vivenciada por mim.
Acredito que essas três experiências, vivenciadas no decorrer no meu processo formativo,
acrescentadas à vontade de seguir na carreira docente, são elementos importantes no processo de
inserção docente que irei vivenciar futuramente na função de professora. Em função de toda essa
trajetória apresentada, esta dissertação me permite compreender quais são as ações voltadas para
o docente no início da profissão na região onde pretendo atuar em um futuro não muito distante.
Acredito que minhas práticas educacionais expressaram muito do que venho aprendendo
e estão refletidas nas ideias de Josso (2002), apresentadas nesta Introdução, quando considera a
trajetória de um sujeito, e o percurso da formação docente, como uma grande viagem. De fato,
muitos acontecimentos podem ocorrer em uma viagem, mas as aprendizagens e as
transformações que ela propicia, quando os sujeitos são capazes de compreender esses momentos
não apenas como passeio, mas como vivências enriquecedoras e parte de sua constituição como
pessoa, é que tornam esse processo significativo.
Esta pesquisa, intitulada “A Rede Municipal de Ensino e suas Articulações frente à
inserção de professores(as)iniciantes: o caso de Mariana-MG” se constituiu parte de um projeto
de pesquisa desenvolvido na UFOP sob a orientação da professora Drª Regina Magna Bonifácio
de Araújo. Tal pesquisa integra um projeto maior intitulado “Narrativas (auto)biográficas de
formadores que atuam no contexto de políticas e práticas de iniciação e inserção docente”,que
vem sendo realizado em três universidades brasileiras – a Universidade Federal de São Carlos
(UFSCar), a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e a Universidade Federal de Ouro
Preto (UFOP) – e em duas instituições uruguaias – a Universidad ORT Uruguay e CERP Del
Litoral/ Administración Nacional de Educación Pública/ Uruguay.
O propósito desta pesquisa foi compreender como os professores (as) em início de
carreira são inseridos na rede municipal de ensino na cidade de Mariana-MG. Almejávamos
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saber se existem, no município e em suas escolas, ações voltadas para tal inserção. Propostas que
contribuam com a prática docente inicial se faz relevante em um contexto em que a educação
vem ganhando cada vez mais visibilidade no cenário nacional. O que me mobiliza é pensar que
os professores iniciantes têm angústias, expectativas, medos, inseguranças e que, no início de sua
carreira, necessitam de apoio e orientação para não se sentirem desmotivados diante do universo
novo que se apresenta para ele.
O objeto desta pesquisa pautou-se em compreender as ações de inserção docente
desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação e pelas escolas de Educação Básica, no
município de Mariana-MG. Neste trabalho, tal objeto foi tratado a partir das narrativas
(auto)biográficas das assessoras da Secretaria Municipal de Educação responsáveis pela
Educação Infantil e pelos Anos Iniciais do Ensino Fundamental da cidade de Mariana-MG e dos
professores iniciantes que atuaram em uma instituição da sede administrativa e uma instituição
de um distrito nas respectivas etapas de ensino.
De acordo com a investigação evidenciada com esta pesquisa sobre a inserção dos
professores iniciantes na rede de ensino do município de Mariana-MG e na contextualização
desta investigação com a minha história apresentada nesta Introdução propomos como objetivo
geral desta pesquisa identificar a partir das narrativas das professoras iniciantes e das assessoras
da Secretaria Municipal de Educação - SME quais são as suas percepções e aprendizagens
quando se propõem a refletir e a pautar o início da carreira.
Para alcançar esse objetivo geral, foram propostos os seguintes objetivos específicos:
1)situar a produção de conhecimento que trata da inserção docente na escola de Educação
Básica num recorte temporal de dez anos (2009-2018), identificando estudos (teses e
dissertações) no Catálogo de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior(Capes) utilizando os descritores “inserção docente” e “professores iniciantes”;
2) localizar na rede municipal de ensino de Mariana-MG a existência (ou não) de
programas e ações voltados para a inserção dos professores iniciantes pautados nas narrativas
dos colaboradores da pesquisa;
3) analisar os discursos dos assessores da SME e dos professores iniciantes da Educação
Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental de uma escola da sede administrativa e de
uma escola de um distrito do município de Mariana-MG.
A problemática deste estudo pautou-se nas discussões pertinentes ao início da carreira, e
buscou compreender o que este início de carreira suscita em termos de aprendizagem como
profissionais nos colaboradores da pesquisa quando a rede municipal não apresenta ações de
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acolhimento? Como se efetivam as aprendizagens pertinentes ao início da docência, quais são os
espaços (outros) de acolhimento, quais são as percepções que os colaboradores têm na relação
com os outros profissionais, com as demandas da escola?
Os participantes desta pesquisa foram os assessores responsáveis pela Educação Infantil e
pelos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, que atuam na Secretaria Municipal de Educação e
professoras que ingressaram há menos de 3 anos na rede municipal de ensino de Mariana-MG.
Destaca-se que a pesquisa sobre inserção docente assumiu, para mim, um caráter
investigativo, uma vez que, formada em Licenciatura em Pedagogia, tal inquietação sempre me
foi pertinente. Compreender como professores iniciantes são admitidos nas instituições e se de
fato existem ações voltadas para essa etapa do desenvolvimento profissional docente é
fundamental tanto de um ponto de vista pessoal quanto social e acadêmico.
Observamos, na atualidade, que a Educação e os temas transversais que envolvem esta
área de conhecimento vêm ganhando cada vez mais destaque. Sejam em eventos acadêmicos,
fóruns, rodas de conversas ou publicações, essas discussões são cada vez mais recorrentes. Tal
preocupação pauta-se pela necessidade de responder questões emergentes desse novo século,
como a indisciplina, a evasão escolar, o desempenho dos alunos nas avaliações em larga escala,
entre outros. Faz-se relevante, portanto, entender os dilemas e desafios de professores iniciantes
que, juntamente com os demais sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem,
configuram o cenário das práticas pedagógicas.
Esta pesquisa foi realizada na cidade de Mariana-MG, onde está situado o Instituto de
Ciências Humanas e Sociais (ICHS) que abriga o Programa de Pós-Graduação em Educação da
UFOP. Desse modo, torna-se pertinente apresentar algumas considerações sobre Mariana, cidade
considerada como a “primaz de Minas Gerais”.
Ao se estudar determinada instituição, ou determinados sujeitos, é pertinente conhecer o
contexto no qual estão inseridos e as histórias construídas nesses espaços, isto é, a realidade que
acolhe as pessoas envolvidas na investigação. Segundo Azanha (1992), é pertinente que se leve
em consideração a realidade da instituição, dos profissionais, das suas necessidades, do
município no qual a instituição está inserida, entre outros aspectos que permeiam as discussões
pretendidas. É necessário ter conhecimento do campo em que se atua para fugir de discursos
vazios e que em nada contribuem para o crescimento pessoal e da área de estudo. A assimilação
desses conhecimentos de fato se concretizará quando a história e a realidade das instituições e
dos processos forem consideradas na elaboração das políticas públicas, por exemplo, e, mais
especificamente, nas políticas de inserção e acompanhamento docente.
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Mas porque refletir sobre a temática da inserção docente no município de Mariana-MG?
Primeiramente porque é nesta localidade que se situa o ICHS, instituto pertencente à
Universidade Federal de Ouro Preto, que abriga o programa de Pós-graduação em Educação
onde a pesquisa aqui desenvolvida pode ser concretizada. Em segundo lugar porque a rede de
ensino municipal apresenta algumas características, como por exemplo, a inexistência de
concurso público há alguns anos e que, de certa forma, é um aspecto que dificulta a entrada dos
professores na rede municipal. Os professores em início de carreira que são submetidos a
processos de designação para ocuparem o cargo público pretendido.
Em relação ao acolhimento dos professores iniciantes pressupõem que as instituições de
Educação Básica e/ou a Secretaria Municipal de Educação efetivem ações de inserção docente.
Levando em consideração a inexistência dessas ações, como os professores que estão iniciando
na carreira, e principalmente neste contexto de pandemia, totalmente adverso efetivam seus
processos de inserção docente? Quais são os espaços e pessoas outras que podem ser
mobilizadas para auxiliar nesse momento de inserção docente? Questões como estas são
pertinentes e serão debatidas mais adiante neste trabalho.
Para contextualizar a localidade onde a pesquisa se desenvolveu, acreditamos ser
relevante apresentar um pouco da história desse município mineiro, que foi a primeira capital do
estado de Minas Gerais.
A história da cidade de Mariana-MG tem início em 16 de julho de 1696, quando
bandeirantes descobriram ouro às margens do Ribeirão Nossa Senhora do Carmo e ali fundaram
o arraial de Nossa Senhora do Carmo, que servia de local estratégico para extração e envio do
ouro para Portugal. Posteriormente, em 1711, o arraial é promovido à vila (a primeira vila de
Minas Gerais), e, em 1745, Dom João V (rei de Portugal naquele período) em homenagem à
rainha Maria Ana D’Áustria torna a vila uma cidade e a decide chamá-la de Mariana.
No ano de 1945, o presidente Getúlio Vargas, reconhecendo a importância da cidade
desde o período colonial, atribui à cidade o título de Monumento Nacional, destacando seu
patrimônio histórico, religioso e cultural. Mariana-MG constrói a sua história em um cenário de
descobertas, pautado na religiosidade, na arte e na extração de ouro, portanto, na atualidade,
observamos, em suas ruas, casarios antigos, igrejas, praças, entre outras construções, a expressão
do período colonial. Além disso, figuras emblemáticas da cultura brasileira surgiram na cidade
de Mariana-MG, como o poeta e inconfidente Claudio Manuel da Costa e o pintor sacro Manuel
da Costa Ataíde.
Com mais de 300 anos de história, a cidade de Mariana-MG comemora seu aniversário
em 16 de julho, data em que, simbolicamente, o governo de Minas Gerais se acomoda na cidade
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e realiza uma cerimônia na Praça Minas Gerais, em homenagem a essa cidade que representa
muito para a história da constituição do estado mineiro.
A cidade de Mariana-MG fica situada a 112 km da capital Belo Horizonte-MG, no
Quadrilátero Ferrífero, a 697 metros de altitude. Atualmente, a extração de minério de ferro é
uma das principais atividades econômicas desenvolvida no município, possibilitando a geração
de empregos e, consequentemente, de renda aos cidadãos marianenses. Outra fonte de renda
bastante significativa do ponto de vista cultural se associa à marcante produção de artesanatos
nos distritos e subdistritos de Mariana-MG. Juntamente com Ouro Preto-MG, Congonhas-MG,
São João Del Rei-MG, Tiradentes-MG e Catas Altas-MG, Mariana-MG constitui um importante
patrimônio arquitetônico do período colonial barroco do País.
A cidade tem, aproximadamente, uma população de 54.219 habitantes, de acordo com
dados do censo realizado no último censo de 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). O dado estimado para o ano de 2020 é de uma população de 61.288, ou seja,
em 10 anos, estima-se um aumento de 7.069 pessoas, totalizando um possível crescimento de
13% na população do município. A área territorial do município é de 1.194,208 km², composta
por um bioma predominantemente de mata atlântica3.
No Mapa 1, destacamos a região central da cidade de Mariana-MG, com seus pontos
turísticos e monumentos históricos:
Mapa 1 - Cidade de Mariana-MG4

Fonte: site da prefeitura de Mariana-MG (disponível em www.mariana.mg.gov.br).
3

Informações retiradas do site do IBGE: https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/mg/mariana.html
www.mariana.mg.gov.br

4
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O Mapa 1 faz parte do guia de visitação aos turistas divulgado no site da prefeitura de
Mariana-MG. Observamos que a região central da cidade é composta por igrejas e casarios
históricos, preservados do período colonial. Muitas dessas edificações são tombadas pelo
Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde o ano de 1945. Dentre os
patrimônios tombados da cidade estão a Catedral de Nossa Senhora da Assunção, o Seminário
Maior de Mariana, os sobrados da Rua Direita, as pinturas sacras de Manoel da Costa Athaíde,
entre outros.
Em destaque no mapa, circulado de vermelho, está o ICHS da UFOP, que se localiza no
centro da cidade, em uma edificação histórica da qual faz parte a Capela de Nossa Senhora da
Boa Morte, datada de 1750, construída quando nesse espaço funcionava o Seminário Nossa
Senhora da Boa Morte.
Uma das características relevantes da cidade de Mariana-MG é a subdivisão de suas
localidades em distritos e subdistritos. A seguir, na Figura 1, destacamos os nomes e algumas
imagens que representam um pouco das peculiaridades desses espaços5:

5

As imagens foram retiradas do site da Prefeitura Municipal de Mariana-MG e ilustram pontos turísticos dos
distritos que compõem a cidade de Mariana-MG. Disponível em:http://www.mariana.mg.gov.br/todos-distritos.
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Figura 1 - Distritos que compõem a cidade de Mariana-MG

Fonte: Elaborado pela autora.

Reforçamos que o município de Mariana-MG conservou a característica de divisão de
suas localidades em distritos (9) e de subdistritos (29). Essa característica influencia no modo
organizacional do município, que atende as demandas e necessidades dos distritos e subdistritos
que se localizam mais distantes da sede, influenciando na dinâmica de trabalho dos (as)
professores (as) que atuam na região, que necessitam, de modo geral, se adaptar, por exemplo, a
longas horas de viagem até essas localidades.
Neste trabalho, investigamos uma escola pertencente à sede administrativa de MarianaMG e uma escola pertencente ao distrito de Passagem de Mariana. Essa escolha foi pautada,
inicialmente, pela dinâmica da pesquisa de compreender as narrativas de assessores e professores

33

iniciantes pertencentes à Educação Infantil e aos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.
Considerando-se que o município apresenta tal divisão de suas localidades, optamos por
compreender ambos os contextos, selecionando uma escola de um distrito para compor esta
pesquisa.
A seguir, no Quadro 1, apresentamos os nomes dos distritos de Mariana-MG na primeira
coluna, bem como a distância que eles se encontram do centro administrativo, os seus
subdistritos na segunda coluna e, por último, na terceira coluna, o nome das instituições de
ensino municipal que fazem parte dessas localidades:

Quadro 1 - Escolas Municipais da cidade de Mariana-MG, de seus distritos e subdistritos.

Distrito
Bandeirantes
(12 km)
Cachoeira do
Brumado
(27 km)
Camargos
(19 km)

Subdistrito
Não há
Barroca
Borges
Engenho Queimado
Mundinho
Bento Rodrigues
Bicas
Fundão
Águas Claras
Campinas
Padre Ribas
Caldeiro

Escola
-Escola Municipal Senhor Geraldo Tomás de Oliveira.
- Escola Municipal de Barroca (Subdistrito);
- Escola Municipal de Borges (Subdistrito);
- Escola Municipal de Engenho Queimado (Subdistrito);
- Escola Municipal de Mundinho (Subdistrito);
- Escola Municipal Aníbal de Freitas (Distrito).
- Escola Municipal de Bicas.

Padre Viegas
(9 km)

Serra do Carmo
Vargem
Engenho
Serra do Lico
Mainart
Barro Branco

- Escola Municipal de Águas Claras (Subdistrito);
- Escola Municipal de Campinas (Subdistrito);
- Escola Municipal de Ribas (Subdistrito);
- Escola Municipal Padre Antônio Gabriel de Carvalho
(Distrito).
- Escola Municipal de Cuiabá (Subdistrito);
- Escola Municipal de Pedras (Subdistrito);
- Escola Municipal de Margarida (Subdistrito);
- Escola Municipal Paraíso (Subdistrito);
- Escola Municipal de Constantino (Subdistrito);
-Escola Municipal de Goiabeiras (Subdistrito);
- Escola Municipal de Castro (Subdistrito).
- Escola Municipal de Paracatu de Baixo (Subscrito);
- Escola Municipal de Paracatu de Cima (Subscrito);
- Escola Municipal de Ponte do Gama (Subscrito);
- Escola Municipal Prefeito Jadir Macedo (Distrito).
- Escola Municipal de Serra do Carmo (Subdistrito);
- Escola Municipal de Vargem (Subdistrito);
- Escola Municipal de Engenho (Subdistrito);
- Escola Municipal de Magalhães (Subdistrito);
- Escola Municipal de Mainart (Subdistrito)
- Escola Municipal de Barro Branco (Subdistrito).

Passagem de
Mariana
(5 km)

Não há

- Escola Municipal de Passagem de Mariana (Distrito).

Cláudio Manoel
(46 km)

Furquim
(25 km)

Monsenhor
Horta
(16 km)

Cuiabá
Pedras
Margarida-Viana
Paraíso
Constantino
Goiabeiras
Castro
Paracatu de Baixo
Paracatu de Cima
Ponte do Gama
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Santa Rita
Durão
(35 km)
Sede Mariana
(Centro
administrativo)

Bento Rodrigues
Alegria

Não há

- Escola Municipal de Bento Rodrigues (Subdistrito);
- Escola Municipal Sinhô Machado (Distrito).
- Escola Municipal Monsenhor José Cota;
- Centro de Educação Municipal Padre Avelar;
- Escola Municipal Dom Luciano Pedro Mendes de
Almeida;
- Escola Municipal Wilson Pimenta Ferreira.

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do site de Mariana-MG6.

Observamos, no Quadro 1, que os alguns distritos ainda são subdivididos em distritos
menores, totalizando nove distritos e 29 subdistritos, e que esses possuem instituições escolares
que são de responsabilidade do município. No Quadro 1 foram registradas apenas as escolas que
ofertam a modalidade de ensino da Educação Infantil e do Ensino Fundamental; é importante
salientar a existência de Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) e das escolas de
Ensino Médio, que não foram contempladas no Quadro 1.
De acordo com dados do IBGE (2018), o número de matrículas na Educação Infantil foi
de 1.694 alunos, no Ensino Fundamental de 8.021 alunos e, no Ensino Médio, de 2.091 alunos
no município de Mariana-MG, sede e distritos, em 2018. O número de estabelecimentos que
ofertam a Educação Infantil e o Ensino Fundamental foi de exatamente 50 instituições7 no ano de
2018. Grande parte dessas matrículas foram feitas em instituições públicas de ensino, isto é, as
escolas apresentadas no Quadro 1 são as que recebem a maior parte das matrículas da cidade de
Mariana-MG.
Ao Analisarmos o Plano Municipal de Mariana8 (2015, p.50), de acordo com dados do
IBGE, em 2010, o município atendeu 1.654 alunos da Educação Infantil, 8.482 alunos do Ensino
Fundamental, 2.425 alunos no Ensino Médio e 1.049 alunos matriculados na EJA. O Plano
Municipal utiliza esses dados para expressar a demanda que o município vem apresentando nas
modalidades de ensino mencionadas. Destaca-se a existência, no ano de 2014, de 50 unidades
educacionais para atender à demanda de matrículas do município.
Os docentes atuantes nessas instituições de ensino podem ser aqueles que passaram em
concurso púbico – sendo que o último concurso realizado no município de Mariana-MG
aconteceu no ano de 2011, isto é, faz exatamente nove anos que a Secretaria de Educação da
6

www.mariana.mg.gov.br
Este número de estabelecimentos abarca as instituições privadas, as CMEI e as escolas que ofertam apenas o
Ensino Médio na cidade de Mariana-MG.
8
Em consonância como Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº 13.005/2014, foi criado no ano de 2015 pela
Secretaria de educação do município o Plano Municipal de Educação de Mariana para o decênio de 2015-2024.
Disponível
em:http://www.mariana.mg.gov.br/uploads/prefeitura_mariana_2018/arquivos_veja_tambem/pmdemariana-para-o-legislativo.pdf.
7
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cidade não promove concurso público. Portanto, considerando-se o tempo que define um docente
como iniciante na carreira apresentado por Huberman (2000), que é de até três anos na profissão,
as professoras participantes desta pesquisa são profissionais contratados, decorrentes de
processos seletivos ou designações realizadas pela Secretaria de Educação.
Esta pesquisa buscou contribuir com o campo social, fornecendo dados que expressem a
relevância de políticas públicas ou ações voltadas para a etapa inicial do desenvolvimento
profissional docente, principalmente no município de Mariana-MG. Observamos que a profissão
docente e a formação de professores vêm ganhando espaço nos debates educacionais atuais,
nesse sentido, e refletir sobre como se efetivam ações para contribuir com essa inserção torna-se
pertinente.
De acordo com estudos desenvolvidos por André (2012), é perceptível que, no cenário
brasileiro, ações voltadas para essa etapa da profissão docente são raras, portanto, esperamos que
esta pesquisa possa proporcionar reflexões pertinentes a esse capo do conhecimento. De acordo
com a autora, o ideal é que existam políticas públicas que ancorem ações, entretanto, a realização
de ações já evidencia a preocupação com os professores iniciantes e, portanto, devem ser
consideradas como pertinentes.
Portanto, é neste cenário de vivencia de uma pandemia, em uma cidade histórica como
Mariana-MG que apresenta características peculiares da rede de ensino municipal, que a presente
pesquisa se insere, buscando responder as seguintes questões: o que este início de carreira suscita
em termos de aprendizagem como profissionais nos colaboradores da pesquisa quando a rede
municipal não apresenta ações de acolhimento? Como se efetivam as aprendizagens pertinentes
ao início da docência, quais são os espaços (outros) de acolhimento, quais são as percepções que
os colaboradores têm na relação com os outros profissionais, com as demandas da escola?
Esta dissertação está organizada em quatro capítulos, além desta Introdução e da
Conclusão. No primeiro capítulo, será apresentado um mapeamento sistêmico de publicações
realizado no banco de teses e dissertações da Capes no período de 2009 a 2018. No segundo
capítulo, será apresentado o referencial teórico, as discussões e debates relativos aos conceitos
semânticos e conceituais que abrangem a temática dos professores iniciantes. No terceiro
capítulo, apresentaremos o percurso metodológico desta pesquisa, bem como as definições da
sua abordagem e dos instrumentos utilizados na coleta dos dados. Finalmente, no quarto
capítulo, realizaremos a análise dos dados coletados nesta pesquisa.
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1 ESTADO DO CONHECIMENTO: UM MAPEAMENTO DA INSERÇÃO DOCENTE
DE PROFESSORES INICIANTES

Temos destacado a importância de que os trabalhos atendam aos critérios de
relevância científica e social, ou seja, estejam inseridos num quadro teórico em
que fique evidente sua contribuição ao conhecimento já disponível. Temos
valorizado a opção de temas engajados na prática social. Temos cobrado das
pesquisas que tenham um objeto bem definido, que os objetivos ou questões
sejam claramente formulados, que a metodologia seja adequada aos objetivos e
os procedimentos metodológicos suficientemente descritos e justificados. A
análise deve ser densa, fundamentada, trazendo as evidências ou as provas das
afirmações e conclusões. Deve ficar evidente o avanço do conhecimento, ou
seja, o que cada estudo acrescentou ao já conhecido ou sabido (ANDRÉ, 2005,
p.32)

A presente pesquisa buscou compreender se existem, no município de Mariana-MG,
ações, por parte da Secretaria de Educação, que se preocupem com a prática do professor(a) em
início de carreira e como ocorre a inserção desse profissional no espaço escolar. Partindo do
pressuposto que professores(as) iniciantes podem atuar em diversos campos do conhecimento, é
relevante entender os processos de desenvolvimento de suas carreiras relacionados com a
efetivação dessas ações de inserção docente. Este capítulo trata da temática da inserção docente
de professores(as) iniciantes apresentando reflexões sobre dados significativos.

1.1

Reflexões Metodológicas
Discutiremos acerca da diferença entre os conceitos de “estado da arte” e de “estado do

conhecimento” destacando que, neste estudo, procedemos a um mapeamento do “estado do
conhecimento” acerca das discussões sobre a inserção profissional docente. Realizamos, assim,
um mapeamento, que será apresentado mais adiante e que se embasará nas discussões de Falbo
(2018).
Em um momento inicial, em toda pesquisa, é pertinente a realização do “estado do
conhecimento” sobre a temática a ser investigada, possibilitando ao pesquisador ampliar suas
perspectivas sobre o campo de estudo e garantindo ao leitor a compreensão de como a temática
vem sendo considerada no meio científico. Esse tipo de estudo pode dar indícios das lacunas que
possivelmente existam nos estudos de determinadas temáticas, o que pode justificar a
necessidade de se desenvolver pesquisas nessas áreas. Dessa forma, Lucinda e Araújo (2014,
p.2) salientam que “pesquisadores consagrados orientam que, ao iniciarmos uma pesquisa,
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devemos começar a partir de uma revisão bibliográfica, uma vez que essa nos proporciona um
conhecimento sobre a produção existente em determinada área”. Desse modo, a revisão
bibliográfica irá demonstrar a relevância que a temática tem no meio acadêmico. As autoras
ainda reforçam que “é relevante desenvolver este tipo de pesquisa, uma vez que seu
desenvolvimento proporciona uma visão holística da produção da área evidenciando o foco das
investigações, sua evolução e os aspectos que carecem de ser pesquisados” (p. 2).
Ferreira (2002) salienta que estudos de natureza bibliográfica vêm crescendo nos últimos
15 anos, numa tentativa, por parte dos pesquisadores, de situar os temas de pesquisa no contexto
em que eles se inserem. Ainda de acordo com essa autora, o que move os pesquisadores na
realização desse tipo de estudo é a inquietude de ver que o conhecimento não está dado, ou seja,
existe a necessidade de buscar evidenciar e clarear o que vem sendo produzido.
Desse modo, Ferreira (2002)afirma que,

Sustentados e movidos pelo desafio de conhecer o já construído e produzido
para depois buscar o que ainda não foi feito, de dedicar cada vez mais atenção a
um número considerável de pesquisas realizadas de difícil acesso, de dar conta
de determinado saber que se avoluma cada vez mais rapidamente e de divulgálo para a sociedade, todos esses pesquisadores trazem em comum a opção
metodológica, por se constituírem pesquisas de levantamento e de avaliação do
conhecimento sobre determinado tema (p.259).

Ressalta-se que há diferença entre os termos “estado da arte” e “estado do
conhecimento”, ainda que ambos se refiram ao que se conhece e se produz em termos de
pesquisas científicas sobre um determinado tema. De acordo com Romanowski e Ens (2006), o
primeiro se caracteriza pela abrangência de estudos que o compõem, uma vez que as fontes que
embasam trabalhos do tipo estado da arte podem ser diferentes, como periódicos, catálogos,
congressos, dentre outros, evidenciando um panorama geral da temática em questão. Em
contrapartida, os estudos do tipo “estado do conhecimento” são alicerçados, de um modo geral,
em um único tipo de fonte de referência.
O que aqui apresentamos é o estado do conhecimento sobre a inserção de professores
iniciantes na docência baseado em uma pesquisa bibliográfica realizada no Catálogo de teses e
dissertações da Capes.
Em relação às produções científicas no campo da Educação, Romanowski e Ens (2006)
salientam que há
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[...] um interesse cada vez mais crescente da pesquisa envolvendo diferentes
aspectos e temas sobre educação, como formação de professores, currículo,
metodologias de ensino, identidade e profissionalização docente, políticas de
formação e outros realizados tanto na formação inicial quanto na continuada,
além dos estudos publicados em revistas científicas da área, apresentados em
congressos. Proliferam dissertações, teses, artigos, enfim, inúmeros estudos e
publicações sobre os aspectos que envolvem a educação e a formação das
pessoas em espaços escolares e não escolares (p. 38).

As autoras apontam que as produções do campo da educação apresentaram um
crescimento significativo desde o início dos anos 2000. Elas apontam que essas produções
permeiam variados aspectos que envolvem carreira docente, sejam em espaços formais ou não
formais de ensino.
Assim sendo, o mapeamento apresentado neste capítulo foi realizado com base nos
resultados encontrados no Catálogo de teses e dissertações da Capes relativos ao período entre os
anos de 2009 e 2018. Esse portal reúne as teses e dissertações de todos os alunos de pósgraduação brasileiros; para localização dos trabalhos que se aproximam do nosso objetivo de
pesquisa – as ações voltadas para a inserção docente de professores iniciantes –, utilizamos como
palavras descritoras “inserção docente” e “professores iniciantes”.
De acordo com Ferreira (2002),
Os catálogos passam a ser produzidos atendendo ao anseio manifestado pelas
universidades de informar sua produção à comunidade científica e à sociedade,
socializando e, mais do que isso, expondo-se à avaliação. É um sentimento de
que trabalhos produzidos ao longo dos anos não devem ficam restritos às
prateleiras das bibliotecas das universidades [...] Os catálogos fazem, portanto,
parte da disputa política no interior dos Institutos de Ensino Superior (p. 260261).

Uma vez que o Catálogo de teses e dissertações da Capes reúne todos os trabalhos de
pós-graduação em nível nacional, ele nos fornece informações expressivas, além de fornecer um
panorama mais completo se comparado com outras fontes de localização de produções
científicas. Em relação às produções em si, Ferreira (2002) aponta que é importante que os
títulos dos trabalhos e os seus resumos sejam muito bem definidos, expressando de fato a
essência do trabalho, uma vez que serão esses os principais indicadores de busca nesse banco de
dados. Desse modo, é pertinente que os pesquisadores se atentem a tais detalhes, tão essenciais
na disseminação de seus trabalhos no meio científico e que, de certo modo, são os primeiros
contatos do leitor com os trabalhos.
No levantamento que realizamos no Catálogo de teses e dissertações da Capes, utilizamos
inicialmente os descritores “inserção docente” e “professores iniciantes”, que nos forneceram
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diversos resultados. As pesquisas resultantes da busca que fizemos com os descritores
mencionados tiveram seus títulos e resumos analisados, para o estabelecimento de um filtro para
os trabalhos que não se relacionassem à nossa temática. Desse modo, reforçamos o argumento da
autora e concordamos que os títulos e os resumos dos trabalhos devem ser muito bem
construídos para que de fato expressem a essência do trabalho, uma vez que esses são
possivelmente os primeiros aspectos a serem identificados pelo leitor.
Para compreender o mapeamento que realizamos no Catálogo da Capes, devemos
compreender as contribuições apresentadas por Falbo (2018) no que se refere aos conceitos de
Revisão Sistêmica (RS) e Mapeamento Sistêmico (MS), estudos sobre os quais cada vez mais
pesquisadores vêm se debruçando. De acordo com o autor, esses tipos de estudos se aproximam
por serem considerados estudos secundários, ou seja, a referência para a realização deles são
trabalhos primários que já existem sobre determinado campo de estudo.
Os estudos secundários são aqueles em que o pesquisador tem a possibilidade de reunir o
que já foi produzido sobre a temática na pesquisa primária(existente), tendo assim uma
compreensão ampla sobre o que o campo de estudo já vem produzindo. Os estudos secundários
se efetivam como essenciais, pois revelam para o pesquisador (e para o campo de estudo) as
lacunas existentes em relação ao tema pesquisado, ou seja, o que seria pertinente ser explorado
para acrescentar as pesquisas já existentes.
Falbo (2018) salienta que, embora a RS e o MS apresentem semelhanças, por serem
estudos secundários e possibilitarem a observação de lacunas nas áreas do conhecimento, ambos
se diferenciam em relação aos objetivos e aos procedimentos de análise de dados.
Em relação aos objetivos da RS e do MS, Falbo (2018) aponta que a primeira busca
destacar se os resultados obtidos são contraditórios ou consistentes, desse modo, esse tipo de
estudo visa sintetizar as evidências encontradas. Por sua vez, o MS busca destacar e classificar os
estudos encontrados, ou seja, o foco de um MS é reunir os estudos encontrados dando um
panorama geral de como determinada questão pesquisada se encontra. “Assim, MS têm questões
de pesquisa de caráter mais geral e podem ser usados para identificar a literatura disponível antes
de se realizar RS convencionais” (FALBO, 2018, p.2).
No que se refere a procedimentos, a RS abarca uma pequena quantidade de trabalhos e
suas análises, para que as evidências surjam. Já um MS abrange uma quantidade maior de
estudos, que podem ser classificados e analisados superficialmente, e podem ser separados em
categorias de acordo com os objetivos e a questão de pesquisa.
Na análise dos dados, por exemplo, Falbo (2018, p. 2) argumenta que um MS “[...]
enfoca frequências de publicações por categorias dentro desse esquema, ainda que diferentes
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facetas possam ser combinadas para responder questões de pesquisa mais específicas”. Assim,
um MS pode ser realizado para que, posteriormente, seja usado em uma RS, dependendo dos
objetivos de pesquisa e do aprofundamento que o pesquisador deseja sobre o tema pesquisado.
Falbo (2018, p.2) afirma que os “MS são úteis e trazem vários benefícios em diferentes
situações [...] ensinam como pesquisar a literatura e organizar os resultados de tais pesquisas”,
possibilitando ainda a criação de conhecimentos novos e, consequentemente, de outros estudos
primários. O autor reforça que os MS são interessantes por apresentarem caráter mais amplo na
estruturação das pesquisas existentes, permitindo, assim, que, a partir dessa estruturação, RS
convencionais sejam realizadas com esses dados. Portanto, os MS têm o objetivo inicial de
reunir e categorizar, de acordo com os objetivos de cada pesquisa, a produção existente.
A realização de uma RS ou de um MS irá depender dos objetivos e da questão de
pesquisa propostos; Falbo (2018) destaca que a realização de MS vem sendo cada vez mais
imprescindível em pesquisas acadêmicas, por mostrar de forma ampla e sem aprofundamento a
produção existente, de acordo com categorias estabelecidas, possibilitando uma evolução não
apenas para a pesquisa em si, mas para que futuros pesquisadores já tenham estudos sobre o
campo de estudo que se deseja pesquisar.
O autor ainda argumenta que a realização de um MS deve conter referências corretamente
citadas dos estudos pesquisados. Apesar de se tratar de um mapeamento amplo, ele deve ser
criteriosamente categorizado e organizado, assegurando a sua qualidade.
Em relação às limitações do MS, sua realização pode demandar muito tempo do
pesquisador, entretanto, Falbo (2018) sugere que a busca se restrinja de acordo com o foco da
pesquisa, para otimizar o tempo de pesquisa. Outras limitações referem-se a selecionar,
classificar e avaliar os trabalhos, ou seja, cada pesquisador seguirá os critérios que julgar
adequados para realizar esses procedimentos, consequentemente, segundo o autor, pesquisadores
menos experientes podem não ter entendimento epistemológico para realizar com qualidade
essas etapas.
Devido às características apresentadas em relação à RS e ao MS, salientamos que
optamos por realizar, neste estudo, um Mapeamento Sistêmico sobre a produção existente sobre
professores iniciantes e sua inserção docente. Mesmo com as limitações apresentadas, o
mapeamento possibilita compreender como, durante o decênio de 2009 a 2018, a inserção de
professores iniciantes veio sendo considerada nas produções científicas de acordo com o portal
da Capes.
Assim sendo, o MS, por ser mais abrangente e consequentemente mais superficial no
tratamento das publicações, tem cinco aspectos: tipo de contribuição, tipo de pesquisa (avaliação,
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validação, solução, filosófico, relato de experiência e artigo de opinião), foco do estudo, veículo
de publicação e método de pesquisa, conforme o Quadro 2.

Quadro 2 - Aspectos do Mapeamento Sistêmico

ASPECTOS DO MAPEAMENTO SISTEMICO
Os estudos apresentam a contribuição de debater sobre a temática da inserção
docente de professores iniciantes. Os debates perpassam variados aspectos da carreira
docente, tais como inserção de professores de áreas especificas (educação física,
1. Tipo de
matemática), os desafios vivenciados pelos professores em início de carreira, as
contribuição
aprendizagens etc. deste modo os estudos contribuem ao ampliar o leque de
possibilidades que os professores iniciantes e seus processos de inserção estão
suscetíveis.
As pesquisas são de abordagem qualitativa e buscam compreender por meio de
instrumentos como questionários, observação, estudos de caso, entrevistas narrativas,
2. Tipo de
dentre outros, essa fase da carreira profissional docente. São todas pesquisas
pesquisa
cientificas, dissertações e teses de programas de pós-graduação.
Os estudos têm variados focos, entre eles:

3. Foco do
estudo

4. Veículo
de
publicação

- necessidades formativas em início de carreira;
- conhecimento do início da docência;
- compreensão das práticas pedagógicas no início da carreira;
- análise da aprendizagem de professores iniciantes (curso de mentoria UFSCar);
- formação, prática e formação continuada dos professores iniciantes;
- desafios mais agudos enfrentados pelos professores iniciantes;
- constituição da docência no ensino superior;
- experiências de ensino e aprendizagem (curso de mentoria da UFSCar);
- contribuição da iniciação cientifica para os professores iniciantes;
- concepção de formação docente (EFAP - Escola de Formação e Aperfeiçoamento
dos professores do estado de SP);
- desenvolvimento profissional docente;
- percepção sobre a inserção profissional e o curso de formação inicial;
- processos de socialização dos professores iniciantes;
- processos de consolidação da docência (desenvolvimento profissional e identidade
profissional);
- forma como são construídos os saberes docentes dos professores iniciantes.
Publicados no banco de teses e dissertações da Capes.
As pesquisas variam de acordo com o objetivo de cada uma. Mas elas são de
abordagem qualitativa e tem os seguintes métodos destacados:

5. Método
de pesquisa

- descritivo-explicativo;
- descritivo-analítica;
- exploratório-descritivo;
- etnográfico;
- crítico-dialética;
- descritivo;
- materialismo histórico;
- histórico-dialético;
- empírico-qualitativa;
- materialismo histórico-dialético.
Fonte: Elaborado pela autora com base em Falbo (2018).
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Com o quadro 2 observamos os aspectos pertinentes a um mapeamento sistêmico de
acordo com os modelos propostos por Falbo(2018), em quem nos apoiamos, Segundo o autor é
necessário considerar o tipo de contribuição do estudo, tipo de pesquisa, foco do estudo, veículo
de publicação e método de pesquisa.

1.2 Exercício de Análise

O processo de busca pode ser realizado em bases de dados digitais, além de haver as
buscas manuais e as buscas pelo método de bola de neve9. Ainda de acordo com Falbo(2018),
para um mapeamento ser eficaz, é necessário que os meios digitais sejam utilizados, pois ele
consegue abarcar um número maior de estudos, o que caracteriza, de certo modo, um MS.
Portanto, os outros métodos podem ser utilizados, porém, sempre associados a pesquisas em
bases digitais. Há, ainda, a possibilidade de se buscar em grupos de pesquisa e páginas
institucionais outras produções de determinados autores, e, assim, compreender o que eles vêm
produzindo.
De qualquer modo, Falbo (2018) evidencia que a escolha do método é muito relevante,
pois será ela que determinará o tempo que o pesquisador tomará nos seus estudos para efetivar
sua pesquisa.
Falbo (2018) destaca que o processo de seleção dos textos de um MS pode ocorrer
seguindo algumas configurações de acordo com os sujeitos que compõem a pesquisa. A seguir,
na Figura 2, o autor destaca quatro configurações típicas de como essa seleção pode ocorrer.

De acordo com Baldin e Munhoz (2011, p. 332), “essa técnica é uma forma de amostra não probabilística utilizada
em pesquisas sociais onde os participantes iniciais de um estudo indicam novos participantes que por sua vez
indicam novos participantes e assim sucessivamente, até que seja alcançado o objetivo proposto”.

9
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Figura 2 - Configurações típicas na seleção de estudos

Fonte: Falbo (2018, p.16).

Observa-se, na configuração 1, que os estudos do mapeamento são analisados por todos
os pesquisadores, e ao final, eles entram em consenso em relação aos resultados. Já na
configuração 2, os estudos são selecionados por todos os pesquisadores, como na configuração 1,
no entanto, o que difere é que na configuração 2 a seleção dos estudos que irão compor a
pesquisa é efetivada por um pesquisador externo, ou seja, espera-se desse pesquisador externo,
que não participou da seleção inicial dos estudos, que ele determine quais estudos serão
relevantes nesse mapeamento inicial. A configuração 3 pressupõe trabalho em conjunto, pois
todos os pesquisadores realizam a seleção dos estudos e, assim, não há a necessidade de
encontrar um consenso, uma vez que isso é resolvido no decorrer do processo. Finalmente, na
configuração 4, apenas um pesquisador seleciona os estudos enquanto os outros pesquisadores
avaliam os resultados e solucionam os conflitos existentes. Falbo (2018, p.17) aponta que essa
última é a mais comum de ser realizada em casos de “dissertações de mestrado e teses de
doutorado em que apenas o estudante realiza a seleção e seus orientadores (e outros
pesquisadores) realizam a revisão”.
Em consonância com o argumento apresentado por Falbo (2018), o mapeamento aqui
desenvolvido foi realizado aos moldes da configuração 4 e, por meio dele, selecionamos os
estudos que foram posteriormente analisados.
A seleção dos trabalhos foi feita, como já mencionado, no Catálogo de teses e
dissertações da Capes por meio da aplicação de descritores – “inserção docente” e “professores
iniciantes” – e teve o objetivo de localizar trabalhos que focalizassem a inserção de professores
iniciantes na área da educação. Porém, ao procedermos à busca, obtivemos como resultado todos
os trabalho que contém os termos que compõem os descritos em seus títulos. Ao aplicarmos
esses descritores no site, busca-se todos os trabalhos que contenham os termos títulos. Logo,
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muitos desses trabalhos foram desconsiderados, pois não se enquadravam na área da Educação
ou tinham o título distante do objetivo desta pesquisa, que são as ações de inserção docente.10
Assim, ao final da seleção dos trabalhos publicados entre 2009 e 2018, ou seja, optamos
pelo recorte temporal dos últimos dez anos de produção acadêmica desde o inicio desta pesquisa,
no banco de dados da Capes e encontramos um total de 92 trabalhos. Desse total, 66 são
dissertações e 26 teses, conforme o Gráfico 1.

Gráfico 1–Produção de Teses e Dissertações no Catálogo de teses e dissertações da Capes
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Fonte: Elaborado pela autora.

De acordo com o Gráfico 1, a quantidade de dissertações encontradas é muito maior
quando comparada com as teses. Esse aspecto pode ser explicado em função de que o acesso ao
mestrado é muito mais amplo do que para o doutorado, consequentemente, as produções serão
mais expressivas nessa etapa da formação. De acordo com o gráfico, no ano de 2017, por
exemplo, foram encontradas apenas uma tese e 10 dissertações sobre os professores iniciantes e
sua inserção docente. Logo, as produções de 2014, 2017 e 2018 foram maiores nos cursos de
mestrado. Interessante observar também que, em relação às produções nos cursos do doutorado,
apesar de serem em menores quantidades quando comparadas com o mestrado, foram publicadas
no mínimo uma em cada ano, ou seja, por mais que os estudos voltados para o doutorado sejam
menores, observamos, no período pesquisado, a existência de trabalhos voltados para a temática
Na realização das buscas pelos textos, muitos tinham em seus títulos a palavra “inserção” e/ou “professores
iniciantes”, contudo, ao analisarmos os resumos desses trabalhos, percebemos muitos deles não se enquadravam
nos objetivos da nossa pesquisa, desse modo, foram desconsiderados.
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em todos os anualmente. É relevante destacar, ainda, que foi no ano de 2014 que foi aprovado o
Plano Nacional da Educação (PNE), que é composto por 20 metas e propostas para serem
atingidas no decênio de 2014 a 2024, sendo que uma dessas metas se refere à qualificação e
valorização dos profissionais da educação e dos docentes.
Outro aspecto relevante que os dados coletados nos apontam recai sobre o crescimento do
número de pesquisas nos últimos dois anos em relação à produção dos demais anos, ou seja, a
preocupação e a necessidade de se abordar o tema da inserção profissional de professores(as)
iniciantes vem crescendo nos últimos anos. No ano de 2017, aprovou-se Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) para a Educação Infantil e para o Ensino Fundamental, no entanto, as
questões abordadas nesse documento já constavam no PNE desde o ano de 2014.
Posteriormente ao mapeamento e à classificação de publicações sobre a nossa temática
por cursos (mestrado e doutorado), mapeamos as produções por regiões brasileiras, conforme o
Gráfico 2.

Gráfico 2–Classificação das Teses e Dissertações do Catálogo de dados da Capes por região do País

Gráfico 2.Classificação das Teses e
Dissertações do Catálogo de dados da
Capes por Região do país
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Nordeste (8 trabalhos)
Norte (3 trabalhos)

Fonte: Elaborado pela autora.

Observamos que, quando as produções são analisadas por região do país, 42% desses
trabalhos, ou seja, 39 trabalhos foram realizados na região Sudeste do Brasil. Segundo estudo de
Alvarez (2013, p.19), de acordo com dados do IBGE, 49% das Instituições de Ensino Superior
(IES) se localizam nessa região do País, desse modo, são justificáveis os dados. A região Sul
comporta 33% dos trabalhos, seguida pela região Centro-oeste com 13%, a região Nordeste, com
9%, e, por fim, a região Norte, com 3% do quantitativo total de 92 trabalhos encontrados.
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Salienta-se que, dos 92 trabalhos, 54 foram produzidos em instituições públicas e
federias, o que mostra a importância dessas instituições na produção de pesquisa e de
conhecimento científico.
O Gráfico 3 mostra as áreas de conhecimento mais recorrentes nos textos encontrados.

Gráfico 3–Áreas do conhecimento mais frequentes em trabalhos sobre inserção de professores iniciantes
encontrados no Catálogo de Teses e Dissertações da Capes.
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Fonte: Elaborado pela autora.

Ao analisarmos as áreas de conhecimento dos trabalhos pesquisados, observamos que,
entre os resultados que obtivemos na nossa busca no Catálogo de teses e dissertações da Capes,
as pesquisas investigam os anos iniciais do Ensino Fundamental, a Educação Infantil, a
Educação Especial, o Ensino Superior, o Ensino Médio, a Educação Profissional, e, ainda, os
cursos de Ciências e Biologia, Educação Física, Matemática, História, Química, Geografia,
Português e Literatura e Inglês. A maioria dos trabalhos encontrados focalizam os anos iniciais
do Ensino fundamental (29 trabalhos), seguidos por trabalhos realizados no Ensino Superior (23
trabalhos). Os quantitativos mais expressivos do total dos trabalhos selecionados foram os 29
trabalhos referentes ao início do processo de escolarização dos indivíduos na Educação Básica e
os 23 trabalhos relacionados com o final de um processo de aprendizagem sistematizado e início
de uma carreira profissional. Apesar de nas demais áreas termos encontrado poucos trabalhos
publicados, trata-se de um avanço observar que a temática em questão vem sendo abordada,
evidenciando a preocupação de pesquisadores com a inserção dos professores na carreira nas
variadas áreas de conhecimento expressas no Gráfico 3.
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Em seguida, realizamos uma leitura dos resumos dos 92 trabalhos e, a partir deles,
elaboramos o Quadro 3. Assim sendo, criamos as seguintes categorias de análise dos resumos:
objetivo do estudo, instrumentos de coleta de dados, análise dos dados, autores recorrentes nos
estudos, nível de ensino a que o estudo se dedicava, rede de ensino que os estudos abordavam,
tipos de abordagens utilizadas nos estudos, tempo considerado como iniciante na docência e
resultados e encaminhamentos das pesquisas.

Quadro 3 - Mapeamento dos trabalhos do banco de dados da Capes
(Continua)

Objetivos dos
trabalhos

Instrumentos de
coleta de dados

Mapeamento
- Necessidades Formativas em início de carreira;
- Conhecer o início da docência;
- Compreensão das práticas pedagógicas no início da carreira;
- Análise da aprendizagem de professores iniciantes (curso de mentoria UFSCar);
- Formação, prática e formação continuada dos professores iniciantes;
- Desafios mais agudos enfrentados pelos professores iniciantes;
- Constituição da docência no ensino superior;
- Experiências de ensino e aprendizagem (curso de mentoria da UFSCar);
- Contribuição da iniciação cientifica para os professores iniciantes;
-Concepção de formação docente (EFAP- Escola de Formação e Aperfeiçoamento
dos professores do estado de SP);
- Desenvolvimento Profissional docente;
- Percepção sobre a inserção profissional e o curso de formação inicial;
- Processos de socialização dos professores iniciantes;
- Processos de consolidação da docência (desenvolvimento profissional e
identidade profissional);
- Como são construídos os saberes docentes dos professores iniciantes;
- Aprendizagem da docência;
- Reflexões sobre a formação de professores iniciantes;
- Dificuldades no início da carreira docente;
- Desenvolvimento de saberes para o ensino a distância (tutoria de professores
iniciantes);
- Analisar elementos das narrativas de professores iniciantes;
- Experiências vivenciadas no início de carreira;
- Avaliar as contribuições do pedagogo junto aos professores iniciantes;
- Observar a percepção do início de carreira pelo olhar do professor iniciante;
- Potencializar reflexões acerca do trabalho docente dos professores iniciantes;
- Análise da construção da profissionalidade;
- Políticas públicas de formação e iniciação a docência (potencialidades do
PIBID);
- Analisar práticas de (auto) formação de professores iniciantes rurais;
- Análise da atuação da gestão escolar na inserção de professores iniciantes.
- Questionários;
- Entrevistas semiestruturadas;
- Survey;
- Observação;
- Estudos de Caso;
- Entrevistas Narrativas;
- Análise documental;
- Estudos de multicasos;
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- Registros de Campo;
- Grupo focal;
- Narrativas autobiográficas;
- Carta;
- Diário.

Em relação à categoria “objetivos dos trabalhos”, apontados pelos resumos, fica evidente
a necessidade formativa no início da docência, o conhecimento sobre esse início da docência, a
compreensão de práticas para esse início de carreira docente, cursos de mentoria
(especificamente no caso da UFSCar) para analisar a aprendizagem dos professores iniciantes, a
formação inicial, a prática e a formação continuada de professores iniciantes, entre outros.
Observamos, com esses objetivos, que os estudos têm o intuito de discutir o início da docência e
os variados aspectos a que estão propícios os professores iniciantes. Os focos dos estudos
perpassam desde aprendizagens que os iniciantes devem adquirir até reflexões, desenvolvimento,
saberes docentes no início da carreira, entre outros.
Em relação aos nossos objetivos, a pesquisa aqui desenvolvida sobre ações voltadas para
a inserção de professores iniciantes na rede municipal de Mariana-MG pretende contribuir para
os estudos em iniciação docente. De acordo com o levantamento que realizamos, a grande
maioria dos estudos existentes tem como objetivo o desenvolvimento de aprendizagens para os
iniciantes, os desafios encontrados nesse período da etapa profissional docente, as práticas
pedagógicas dos professores iniciantes, entre outras. Porém, em relação às ações criadas pelos
órgãos competentes voltadas para amparar e contribuir com essa etapa da inserção profissional
dos professores iniciantes, são escassos os trabalhos com esse objetivo.
Em relação a categoria “instrumentos de coleta de dados”, observamos a utilização de
questionários, entrevistas semiestruturadas, survey, observação, estudos de caso, entrevistas
narrativas, análise documental, estudos de multicasos, registros de campo, grupo focal, narrativas
autobiográficas, cartas e diários. Os instrumentos são os mais variados possíveis nos estudos
selecionados, cada um de acordo com as especificidades que cada pesquisa exigiu. O que
podemos salientar é que a utilização de instrumentos pode ser variada e gerar dados
significativos para o campo de estudo.
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Quadro 3 - Mapeamento dos trabalhos do banco de dados da Capes
(Continua)

- Análise de Conteúdo;
- Hermenêutico dialético;
Análise dos dados
- Triangulação das fontes;
- Análise do discurso.
- Marcelo Garcia (1992 e 1999);
- Gonçalves (1992);
- Huberman (1992 e 1995);
- Nóvoa (1992 e 1995);
- Cavaco (1995);
- Lima (2006);
- Papi e Martins (2010);
- André (2001 e 2006);
Principais autores - Romanowski (2002 e 2012);
citados
- Ibernón (1994 e 2009);
- Tardiff (2002);
-Cunha (2006 e 2009);
- Paulo Freire;
- Contreras (2002);
- Saviani (1989, 2002, 2009 e 2013);
- Pimenta (1991 e 2011);
- Libâneo (2009);
- Ferreira (2002).
- Educação Infantil;
- Anos Iniciais do Ensino Fundamental;
- Anos Finais do Ensino Fundamental;
Nível de ensino
- Educação Especial;
- Ensino Médio;
- Ensino Superior;
- Educação Profissional.
- Públicas;
Pública ou privada
- Particulares.
- Municipal;
Rede de ensino
- Estadual;
- Federal.
- Descritivo-explicativo;
- Descritivo-analítica;
- Exploratório-descritivo;
- Etnográfico;
Abordagem
dos - Crítico-dialética;
estudos
- Descritivo;
- Materialismo histórico;
- Histórico-dialético;
- Empírico-qualitativa;
- Materialismo Histórico-dialético.
Tempo considerado - Até 3 anos de experiência;
professor iniciante
- Até 5 anos de experiência.

Na categoria “análise dos dados”, os estudos destacaram o uso da análise de conteúdo,
análise hermenêutico dialético, triangulação das fontes e análise do discurso. Reforçamos que a
análise dos dados irá depender de como cada pesquisa se encaminhou e dos seus objetivos.
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Analisar os dados é uma tarefa relevante, pois é nesse momento que o pesquisador tem a
possibilidade de compreender o que os dados estão apontando.
Dentre os “principais autores citados” localizados nos estudos analisados, podemos citar
Garcia (1992;1999), Huberman (1992;1995), Nóvoa (1992), Lima (2006), Tardiff (2002),
Libâneo (2009), entre outros. Tais estudiosos se debruçam sobre as questões do período inicial
da carreira docente, sendo que alguns deles são referências no campo da formação de professores
e nas discussões sobre o início da docência e inserção docente.
Os estudos analisados são múltiplos e suas análises abrangem desde a Educação Infantil,
passando pelos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, do Ensino Médio, do Ensino
Superior, da Educação Especial e da Educação Profissional. São diversas as abordagens sobre a
atuação inicial do professorem todas as etapas e modalidades de ensino em que atuam.
Encontramos estudos desenvolvidos na rede pública de ensino e, também, na rede privada, tanto
na esfera municipal, estadual quanto federal, demonstrando a abrangência de espaços em que o
professor iniciante pode estar inserido.
Em relação à abordagem das pesquisas, todas eram de caráter qualitativo, sendo
designadas

como:

descritivo-explicativo,

descritivo-analítica,

exploratório-descritivo,

etnográfico, crítico-dialética, descritivo, materialismo histórico, histórico-dialético, empíricoqualitativa e materialismo histórico-dialético. Entre esses estudos, há aqueles que consideram
como professor iniciante aqueles sujeitos que tem três anos de experiência e, outros que
consideram iniciante o professor com cinco anos de prática docente.

Quadro 3 – Mapeamento dos trabalhos do banco de dados da Capes
(Conclusão)

Encaminhamentos/
Resultados dos
estudos

- Desenvolvimento de ações voltadas à inserção profissional dos professores
recém-formados (formação inicial e continuada);
- Uma contribuição importante refere-se à necessidade de se repensarem as ações
de “acolhimento” e de acompanhamento aos professores em início de carreira na
Rede Municipal de Ensino, bem como o planejamento das formações continuadas
a eles oferecidas nesse período inicial de inserção na rede.
- Acreditamos que o trabalho traz contribuições para o campo na medida em que,
partindo do que tais profissionais fazem e compreendem de sua ação, como busca
mostrar essa pesquisa, pode-se procurar atender mais adequadamente as demandas
da formação docente.
- Os professores iniciantes sentem-se inseguros com sua atuação, não conseguem
enfrentar com tranquilidade os desafios que a prática e as regras escolares lhes
impõem e necessitam de ser amparados por alguém mais experiente e bemsucedido.
- Acredita-se que, se o trabalho das instituições de ensino superior e de formações
continuadas embasarem mais seu ensino na práxis, grande parte das dificuldades
dos futuros docentes e professores iniciantes desapareceriam.
- Foram identificados dois desafios comuns mais agudos enfrentados pelos jovens
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Encaminhamentos/
Resultados dos
estudos

professores iniciantes pesquisados, quais sejam: a entrada e a sobrevivência no
mercado de trabalho e, ainda, as relações de convivência com os jovens estudantes
e com os colegas de trabalho, denominados “desafios inaugurais da iniciação à
docência por jovens”. Eles se conectam, se desdobram, se atravessam e estão
perpassados por vários outros desafios, sendo enfrentados de modos singulares
pelos indivíduos.
- O estudo indica como problemas ou desafios, entre outras questões, a
necessidade de: vencer a insegurança que a falta de experiência gera; desenvolver
uma autonomia docente; administrar melhor o tempo na sala de aula; dedicar mais
tempo ao preparo de aulas; aprender a lidar com a heterogeneidade e diversidade
dos alunos que chegam hoje aos bancos escolares; lidar com salas de aula
numerosas; superar dificuldades em relação à avaliação da aprendizagem; dialogar
com os pares para compartilhar experiências e aprendizagens.
- Os resultados da pesquisa indicam a importância das experiências de ensino e
aprendizagem para a aprendizagem das iniciantes e a urgência de promover o
acompanhamento de professores iniciantes tendo como ponto de partida dilemas e
dificuldades encontrados por eles nesse período da carreira.
- A revisão de literatura e os achados a partir da análise dos depoimentos dos
interlocutores ajudam a compreender que a pesquisa como componente da
formação docente não pode ser vista de forma isolada, estando na dependência das
condições objetivas do trabalho docente. Entretanto ao considerarmos a Iniciação
Científica como uma experiência significativa na formação dos licenciandos,
percebe-se que esta condição repercute nos saberes da docência, contribuindo para
qualificação do ensino e do trabalho docente.
- Os resultados obtidos permitem afirmar que o Curso de Ingressantes é uma ação
de inserção profissional com características únicas e, por ser fruto de uma política
educacional focada no controle do desempenho do professor e na melhoria da
qualidade de ensino, concebe a função docente como um trabalho técnico,
realizado com eficiência e economia de tempo, a fim de alcançar objetivos que
possam ser medidos em números. Os resultados sugerem, ainda, a ambiguidade do
Curso de Ingressantes, pois ao mesmo tempo em que promove a inserção
profissional e o acolhimento do ingressante destacando aspectos que situam o
professor na profissão, tende à padronização da atuação docente;
- Os resultados obtidos permitem afirmar que o Curso de Ingressantes é uma ação
de inserção profissional com características únicas e, por ser fruto de uma política
educacional focada no controle do desempenho do professor e na melhoria da
qualidade de ensino, concebe a função docente como um trabalho técnico,
realizado com eficiência e economia de tempo, a fim de alcançar objetivos que
possam ser medidos em números. Os resultados sugerem, ainda, a ambiguidade do
Curso de Ingressantes, pois ao mesmo tempo em que promove a inserção
profissional e o acolhimento do ingressante destacando aspectos que situam o
professor na
- Conclui-se que a pesquisa propiciou uma reavaliação dos saberes docentes
presentes na EAD e identificou a necessidade de avanços no desenvolvimento
profissional docente do professor tutor iniciante;
- Este estudo pretende contribuir com as produções relativas às vivências do
professor em início de carreira e aprofundar o olhar nesse universo, ao apresentar
dados produzidos por professores que trocaram experiências, analisaram e
avaliaram a própria prática, em um espaço de formação contínua, que oportunizou
a circulação das vozes profissionais, como conteúdo de formação, considerando o
contexto vivido;
- O resultado demonstrado pela pesquisa evidencia que a prática pedagógica do
professor iniciante da modalidade de Educação Profissional tem como princípio os
saberes construídos no decorrer da sua formação acadêmica e da sua experiência
de vida. O pedagogo deve assumir o papel de mediador da prática pedagógica
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Encaminhamentos/
Resultados dos
estudos

junto ao professor e suas contribuições estão voltadas à discussão de
metodologias, ao direcionamento da reflexão crítica sobre a ação docente e à
articulação entre os saberes, nos momentos de formação continuada e em serviço.
- Por fim, dentre os motivos para a permanência na docência, os professores
encontraram estabilidade na profissão e estabeleceram vínculos com os alunos. No
entanto, nem sempre as condições enfrentadas levam os professores a se
consolidarem na profissão e, por isso, optam pelo abandono da carreira.
- Os resultados da pesquisa apresentaram, no primeiro momento (aplicação de
questionário), que dentre os saberes mobilizados pelos professores iniciantes, os
saberes provenientes da formação profissional para o magistério – seguidos dos
saberes originários da experiência do iniciante na profissão, na sala de aula e na
escola – são os mais frequentemente demandados para o exercício da docência no
início da carreira. Já no segundo momento da pesquisa (realização de entrevista),
os resultados indicaram que os sujeitos entrevistados reconhecem os saberes da
experiência como fundamentais ao exercício docente. Estes saberes estão
intrínsecos a um longo processo de socialização profissional, o que interfere
diretamente na identidade concebida pelo professor iniciante;
- É necessário identificar os conhecimentos específicos considerados essenciais
para a atuação profissional e como, dentro dessa relação, a professora encontra as
condições concretas de trabalho, suas dificuldades, descobertas e conquistas que a
fazem ter cada vez mais domínio sobre sua atividade profissional;
-Em síntese, compreende-se que o movimento do habitus foi propiciado pelo
acúmulo de capital cultural, por meio das discussões e estudos na universidade
sobre as vivências do estágio realizado na escola durante a graduação, em que os
pibidianos puderam não somente observar, mas experienciar a prática da docência
com pequenos grupos de estudantes com dificuldades na aprendizagem;
-Os resultados mostraram que aspectos como controle, cobrança por resultados,
divisão do trabalho pedagógico, medo de perder o emprego e cobrança dos pais,
que fazem parte da organização das escolas particulares, são componentes
importantes na constituição da identidade profissional dessas professoras em
início de carreira. A pesquisa contribuiu com reflexões sobre a importância de
criar ambientes e oportunidades para que os professores iniciantes exponham suas
dificuldades e superações, que são condicionantes importantes para o
fortalecimento de sua identidade profissional;
- Assim, muitos fatores diferenciam o início da docência na zona rural daqueles
que ocorrem em outros espaços e foram identificados como ruralidades, as quais
atravessam essa experiência profissional. Esses professores relataram suas
aprendizagens, as práticas pedagógicas rurais, os saberes, a relação com os alunos,
a escola rural, a satisfação no trabalho, falaram sobre o eu pessoal e profissional e
demonstraram que estas narrativas são componentes essenciais na constituição
docente. Portanto, as narrativas de si se configuraram como prática de formação
de professores rurais em início de carreira;
- Na dinamicidade da prática docente, os professores estão se construindo de
forma singular, se refazendo e configurando uma identidade própria de ser
professor. Entretanto, a fragilidade da formação para a docência e a insipiência do
apoio institucional no ambiente acadêmico retarda e afeta a construção da
profissionalidade, que se situa mais numa responsabilidade individual, do que
como parte das políticas públicas que sustentam a expansão da educação superior
pública no país;
- A partir desses resultados, vamos percebendo que o fator de maior dificuldade da
aprendizagem da docência não está ligado ao lidar com o conhecimento. São as
condições de trabalho e as veemências em que a atividade coletiva acontece, e a
ausência de um programa que acompanhe e auxilie o professor em instâncias
pedagógicas, psicológicas e burocráticas, que intensificam o início da carreira.
Independente ao projeto de escola que o professor defenda e trabalhe, tomamos
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Encaminhamentos/
Resultados dos
estudos

por posição a luta para que o professor tenha uma formação que o aproprie dos
fenômenos que inferem e constituem o sentido político da escola;
- Para finalizar, possibilitou compreender a importância das narrativas no processo
de formação das participantes, pois quando os docentes escrevem suas narrativas a
partir de sua trajetória de vida pessoal, escolar, acadêmica e profissional, eles vão
descobrindo os significados atribuídos aos fatos que viveram e, assim, vão
reconstruindo a compreensão que tem de si mesmo. Ao narrarem suas
experiências, dialogaram consigo mesmo e com os outros atribuindo novos
sentidos a essas experiências, contribuindo para a construção da prática
pedagógica e para a construção de um modo único de ser professor;
- Os resultados apontam o início da carreira como um momento caracterizado por
angústias, inseguranças e desespero, como também por falta de apoio na inserção
do professor no contexto de trabalho. Apontar também que a participação no
Programa de Mentoria promoveu aprendizagens, mediante interações entre com as
mentoras, que ajudaram no enfrentamento das dificuldades vivenciadas nos
primeiros anos da carreira, assim como após cinco anos de exercício profissional;
- A pesquisa aponta que os professores sujeitos da pesquisa, efetivados
pelo concurso de 2010, estão divididos em duas categorias, iniciantes e
ingressantes, por isso, a forma que lidam com as dificuldades e as descobertas se
apresenta de formas diferentes. Na análise das dificuldades e descobertas
cunhamos algumas categorias, sendo elas constituídas dos seguintes pares
dialéticos: pedagógico-relacionais; teoria-prática; trabalho-condição de trabalho;
satisfação/ prazer-insatisfação/ sofrimento; e apoio-solidão. Desta forma, a
investigação poderá possibilitar a construção de subsídios teórico-práticos que
orientem as políticas educacionais e as redes de ensino no planejamento e
desenvolvimento da inserção na carreira docente.
Fonte: Elaborado pela autora.

A última categoria se refere aos encaminhamentos e/ou resultados de alguns dos estudos
analisados, que apontam para diversas demandas dos professores iniciantes, sobretudo a
necessidade de implementação de ações voltadas para a inserção profissional dos professores
recém-formados (formação continuada), o que reforça a relevância desta pesquisa, que busca
compreender a existência ou não dessas ações especificamente no município de Mariana-MG.
Outro resultado que nos chamou a atenção foi a conclusão de que professores iniciantes se
sentem inseguros nesse período de atuação e que o amparo por parte de pessoas experientes pode
possibilitar a continuidade desses sujeitos na carreira docente.
Durante a realização do mapeamento, destacamos a dissertação da Adriana Rezende
Vargas, defendida no ano de 2016, intitulada “Gestão escolar no processo de inserção de
professores iniciantes no trabalho docente”. Essa dissertação analisa como a gestão das escolas
públicas do Distrito Federal contribui para o processo de inserção dos professores iniciantes.
Desse modo, o estudo de Vargas(2016) possibilita refletir sobre esta pesquisa, uma vez
que as discussões que permeiam seu estudo referem-se à relação que a gestão escolar mantém
com os professores iniciantes em relação ao seu processo de inserção docente. Logo,
compreender essa relação, neste estudo, permite refletir sobre como as assessoras da Secretaria
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de Educação do município de Mariana-MG (como gestão) compreendem esse período da carreira
docente e como ocorrem (ou não ocorrem) as ações voltadas a professores (as) em início de
carreira, que é o objeto desta pesquisa.
Portanto, o que os estudos do Catálogo de teses e dissertações da Capes, publicados no
período de 2009 a 2018, em relação à inserção docente de professores iniciantes apontaram foi
uma preocupação com variados aspectos do início da carreira docente, como as aprendizagens
pertinentes aos professores iniciantes, o desenvolvimento de ações iniciais e continuadas para
amparar esses sujeitos em seus processos de desenvolvimento profissional, as dificuldades que
vivenciam os iniciantes, a formação do professor tutor para atuar no ensino a distância etc. A
diversidade também se apresenta quanto aos instrumentos de coleta e análise de dados, de
referenciais bibliográficos e de encaminhamentos possíveis para as questões levantadas.
Os estudos sobre professores iniciantes são recentes no cenário educacional e vem sendo
alvo de constantes debates e, consequentemente, da necessidade de se conhecer e estudar mais
sobre tal temática. De acordo com os dados apresentados neste MS, observamos que a produção
vem sendo significativa nos últimos 10 anos (2009-2018) e que as possibilidades de
compreender esse professor iniciante e sua inserção docente são diversas. Diante disso,
reforçamos que optamos, neste trabalho, por compreender as ações existentes voltadas para essa
etapa da carreira profissional docente por acreditarmos que são essas as lacunas apontadas nos
estudos que analisamos em nosso mapeamento.
Destacamos três pesquisas recentes, selecionadas do Catálogo da Capes, que abordam a
temática dos professores e das professoras iniciantes nas modalidades da Educação Infantil,
Educação de Jovens e Adultos e do Ensino Superior. Tais pesquisas ressaltam a necessidade de
uma atenção e um olhar específico aos(as) professores(as) principiantes e à sua formação inicial
e continuada. Essas pesquisas foram selecionadas em relação às demais que compõem o
mapeamento (dos 92 trabalhos encontrados) 11, uma vez que são as que mais se aproximam da
pesquisa que aqui foi desenvolvida na rede municipal de Mariana-MG. São elas:
1) “Professoras iniciantes da Educação Infantil: encantos e desencantos da docência”
(CARDOSO, 2013);
2) “Professores iniciantes na Educação de Jovens e Adultos: por que ingressam? O que os
faz permanecer?” (FREITAS, 2014);
3) “Aprendendo a ensinar: as narrativas autobiográficas no processo de vir a ser
professora” (MARTINS, 2015).
11

Ao final desta dissertação encontra-se o apêndice 8 com a relação dos 92 trabalhos que compõem o mapeamento
sistêmico deste trabalho.
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A primeira pesquisa foi desenvolvida no ano de 2013, na UFOP, pela pesquisadora
Solange Cardoso, e é intitulada “Professoras iniciantes da Educação Infantil: encantos e
desencantos da docência”. Tal pesquisa foi realizada em escolas municipais da 25ª
Superintendência Regional de Ensino (SRE) de Ouro Preto-MG.O objetivo desse trabalho foi
observar o desenvolvimento profissional de professores (as) em início de carreira da Educação
Infantil, identificando e analisando dilemas e tensões vivenciadas por eles. Como aporte teórico,
a pesquisa utilizou-se de Garcia (1998; 1999; 2009), Huberman (2000), Tardif e Raymond
(2000) e Lima (2006; 2011). De abordagem qualitativa, essa pesquisa utilizou questionário,
observação e entrevista semiestruturada. Para explorar os dados, a autora optou por realizar uma
análise de prosa.
De acordo com a pesquisa, os resultados foram agrupados em quatro blocos para uma
análise e melhor compreensão dos dados. O primeiro bloco, associado, à transição de
professores(as) iniciantes do papel de aluno para o efetivo papel de professor (a) (histórias de
vida). O segundo bloco refere-se à chegada dos principiantes no ambiente escolar como
professor(a) (desenvolvimento profissional). O terceiro bloco é pertinente ao desenvolvimento da
prática docente (choques de realidade). E o último bloco é aquele em que o (a) professor (a)
principiante avalia a sua própria prática (desafios).
A autora aponta a dificuldade de se encontrar, no contexto nacional, pesquisas que fazem
o chamado Estado do Conhecimento referentes à prática de professores(as) iniciantes. Seu estudo
e referências pautaram-se em contextos estrangeiros, pois, segundo ela, os estudos brasileiros
sobre esse tema ainda são poucos. Garcia (1999) também nos aponta, sobre essa necessidade de
produção científica no cenário nacional acerca de professores(as) iniciantes, de um olhar mais
atento para as práticas que envolvem essa etapa de desenvolvimento profissional.Outro aspecto
apontado nessa pesquisa é a necessidade de programas de iniciação à docência, aproximando as
aprendizagens da formação inicial com a prática inicial.
A segunda pesquisa destacada também foi desenvolvida na UFOP, no ano seguinte, em
2014, pela pesquisadora Angelita Freitas, intitulado: “Professores Iniciantes na Educação de
Jovens e Adultos: por que ingressam? O que os faz permanecer?”. Como objetivo principal, esse
trabalho procurou investigar os processos de inserção e permanência na EJA de professores(as)
também na 25ª SRE de Ouro Preto-MG.O arcabouço teórico utilizado foi o de uma concepção de
formação continuada baseada em Garcia (1989, 1995, 2009), Huberman (1995) e Nóvoa (1995).
A metodologia pautou-se nas narrativas de experiência e em um questionário de perfil
biográfico. Participaram da pesquisa cinco professores iniciantes na EJA, sendo que foram
selecionados um em cada município da Região dos Inconfidentes (Mariana, Ouro Preto, Itabirito,
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Acaiaca e Diogo de Vasconcelos). Os dados evidenciaram que todos os pesquisados relataram
sentir o choque de realidade, mesmo aqueles que eram experientes na carreira docente e
iniciantes na EJA.
Nessa pesquisa, a autora expressa a demanda por programas destinados a preparação de
professores(as) iniciantes principalmente na EJA, que historicamente é uma modalidade de
ensino discriminada e pouco escolhida por professores(as) para atuação.Como resultados, Freitas
(2014) aponta que a angústia e a sensação de deslocamento foram observadas pelos professores e
professoras pesquisados que, além de não terem formação específica para atuarem na EJA, não
tinham apoio nesse início da prática docente nessa modalidade de ensino. Mesmo professores(as)
experientes na profissão, mas principiantes nessa modalidade, sentiram o choque de realidade
vivenciado no início da docência.
Outro resultado dessa pesquisa foi a constatação da necessidade da implementação de
políticas públicas para uma formação continuada que dê suporte a professores e professoras no
processo de desenvolvimento da sua carreira, uma vez que essa etapa de início da carreira
docente pode ser muito desafiadora.

[...] não existe uma política educacional nacional com esse objetivo; existem
iniciativas de algumas instituições formadoras – escolas, universidades,
Secretarias de Educação e o próprio Ministério da Educação – que de maneira
ainda bem incipiente (Gatti, Barreto e André, 2011) nos dão a certeza de que é
preciso e possível fazer algo para tornar menos sofrida a vivência da docência
pelos professores iniciantes (FREITAS, 2014, p.139).

A partir dos resultados dessa pesquisa, criou-se uma proposta de apoio a professores(as)
iniciantes,em parceria com a UFOP com as Secretarias Municipais de Educação e a 25ª SRE.
Destaca-se, sobre essa proposta,a valorização e contribuição de professores(as) experientes no
auxílio aos iniciantes e no efetivo papel assumido pelas universidades juntos às instituições
escolares.
A terceira e última pesquisa analisada foi desenvolvida na UFSCar, no ano de 2015, pela
pesquisadora Rosana Maria Martins, intitulada “Aprendendo a ensinar: as narrativas
autobiográficas no processo de vir a ser professora”. O objetivo dessa pesquisa foi o
desenvolvimento de cursos online de preparação e formação para alunos do curso de Pedagogia
que estão no oitavo período de sua formação inicial e professores (as) iniciantes que estão nos
três primeiros anos de docência, com o intuito de auxiliá-los na sua carreira profissional.
O curso “Narrativas de Formação em Matemática e Língua Portuguesa-2013”, foi
oferecido por meio do Portal de Professores da UFSCar de extensão online – 2013 e constitui o
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assunto principal da tese de Martins (2015). O curso teve como propósito contribuir para a
reflexão e para o planejamento pedagógico, entre outros, por meio de narrativas do processo de
formação, auxiliando na constituição das identidades docentes. O curso se mostrou significativo
diante das necessidades dos sujeitos participantes, desenvolvendo momentos de colaboração
online, sobre o ensinar e o aprender a ser professor (a), além de proporcionar reflexões sobre as
próprias vivências e o compartilhamento, com os pares, de práticas pedagógicas desenvolvidas
na escola.
Diante das pesquisas apresentadas, destacamos alguns pontos observados. Em primeiro
lugar todas as três pesquisas evidenciam essa etapa inicial do desenvolvimento profissional
docente como primordial, ou seja, argumentam que o início da carreira e os aspectos que
ocorrem nessa fase são fundamentais para a consolidação de práticas pedagógicas. Portanto, um
olhar atencioso para essa fase da carreira docente deve ser observado desde a formação inicial, se
estendendo pela formação continuada.
Um segundo ponto, relaciona-se às etapas e modalidades de ensino da Educação Básica:
seja em nível Superior, seja no segmento da Educação Infantil ou na modalidade da EJA, as
pesquisas salientam a necessidade da efetiva preocupação com os professores iniciantes, aquilo
que vivenciam e experimentam como o “choque de realidade”. Os desafios se colocam em todas
as etapas da educação, por mais que cada uma delas apresente as suas peculiaridades, todos os
três estudos apresentados se mostraram comprometidos com a discussão acerca de
professores(as) iniciantes.
Em síntese, notamos com as pesquisas relacionadas anteriormente, que professores(as)
iniciantes estão sendo pauta de estudos recorrentes, nas diferentes etapas e segmentos da
Educação Básica e que compreender e pensar ações para esses docentes se configura como ação
urgente, uma vez que esses profissionais podem desistir ou continuar na carreira de acordo com
as experiências vividas no processo de inserção docente. Portanto, analisar e pensar em
processos de inserção de professores(as) iniciantes é um primeiro passo para auxiliar na
permanência e no sucesso desses docentes na carreira.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

Investigar o que pensa, sente e faz o professor é muito importante, mas é
preciso prosseguir nessa investigação, para relacionar essas opiniões e
sentimentos aos seus processos de aprendizagem da docência e seus efeitos na
sala de aula (ANDRÉ, 2010, p.176).

Neste capítulo, apresentaremos inicialmente os conceitos de “professor iniciante”
propostos por Huberman (2000) e Garcia (1999), possibilitando situá-los nas discussões que
posteriormente serão realizadas. Em seguida, buscaremos apresentar o conceito de “iniciação
profissional”, exemplificado por experiências do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência (PIBID) e da Residência Pedagógica, além do conceito de “inserção profissional”,
exemplificado por experiências bem-sucedidas no contexto brasileiro. Apresentaremos, também,
o conceito de “formação continuada” e suas nuances, uma vez que as ações voltadas para a
inserção profissional, alvo deste estudo, se pautam muitas vezes nesse tipo de formação.

2.1 Professores iniciantes
Abordar o conceito de “professor iniciante” auxilia na compreensão de quem são esses
sujeitos, suas vivências e suas formas de se colocar diante da profissão docente. Utilizaremos,
neste trabalho, os conceitos apresentados por Huberman (2000) e Garcia (1999) para refletirmos
sobre essa etapa do desenvolvimento profissional. O início de qualquer carreira é muito
desafiador, demanda dos profissionais compromissos e adaptações diante de inúmeros desafios.
Na prática docente, os medos, as inseguranças, as preocupações com a nova rotina, o confronto
com os alunos e com os colegas de profissão são sentimentos frequentes nessa fase inicial do
trabalho docente.
Huberman (2000) aponta a existência de vários estudos empíricos que determinam que o
início da carreira compreende de dois a três anos de trabalho. Porém, para esse autor, os
professores passam por fases, no decorrer do seu ciclo de vida profissional, que determinam suas
ações e posturas diante das situações. Salientamos que tais fases não podem ser consideradas
deterministas, pois dependem das subjetividades e formas de se relacionar com a profissão, que
são específicas e subjetivas de cada indivíduo.
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Figura 3-Fases/Temas da Carreira Docente

Fonte: Huberman (2000, p. 47).

De acordo com Figura 3, elaborada por Huberman (2000), compreendemos que o período
de inserção na carreira docente compreende até os primeiros três anos de atuação. Essa fase
inicial é definida como “entrada” ou “tacteamento”. É justamente nesse momento que, segundo o
autor, o(a) professor(a) passa pelas etapas de descobertas e sobrevivência.
É relevante considerar certas coisas referentes aos momentos da descoberta e
sobrevivência. Percebemos que o momento da descoberta e da necessidade de sobrevivência é
vivenciado pelo(a) professor(a) iniciante como grande conflito, ou seja, por mais que a
expectativa e a ansiedade de assumir, na prática, suas próprias turmas e ir se descobrindo no
cotidiano docente seja um ápice, a sobrevivência se impõe quando a formação inicial se
confronta com a realidade. Destacamos que é na fase da sobrevivência que o professor iniciante
pode se deparar com o “choque de realidade” relativo ao início da profissão docente
Como afirma Huberman (2000), os indivíduos que se dedicam à carreira docente, ao se
depararem com a realidade do campo de atuação, passam por uma fase inicial denominada
“sobrevivência” ou “choque do real”.

[...] A confrontação inicial com a complexidade da situação profissional: o
tactear constante, a preocupação consigo próprio (‘Estou-me a aguentar?’), a
distância entre os ideais e as realidades quotidianas da sala de aula, a
fragmentação do trabalho, a dificuldade em fazer face, simultaneamente, à
relação pedagógica e a transmissão de conhecimentos, a oscilação entre relações
demasiado intimas e demasiado distantes, dificuldades com alunos que criam
problemas, com material didático inadequado, etc. (HUBERMAM, 2000, p.39).

A entrada na carreira docente vai se configurando, como uma fase de sobrevivência,
paralelamente à fase de descoberta, isto é, por mais que os(as) professores(as) iniciantes tenham
diante de si os desafios que surgem do fazer pedagógico, é com base na fase da descoberta desse
novo universo, que envolve o sentimento de pertencimento a um corpo docente, que a prática e o
se constituir professor(a) se sustentam.
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Ainda de acordo com Huberman (2000), o conceito de “exploração” também é destacado
nessa fase inicial da carreira, porém, sempre limitado ao meio em que o profissional está
inserido. Por mais que essa exploração seja necessária, ela sempre está atrelada às regras
impostas pelas instituições e legislações vigentes, assim como pelas condições de
desenvolvimento do trabalho docente, intrínsecas e subjetivas de cada docente.
Em consonância com o exposto, Garcia (1999, p.112) considera que os processos que
envolvem a formação docente são “contínuo, sistemático e organizado”. Portanto, a carreira
docente se efetiva por etapas: “pré-formação, formação inicial, iniciação e formação
permanente” (p. 112). Para esse autor, essas etapas são integrantes da carreira docente e, apesar
de demandarem esforços pessoais, a fase de iniciação é pouco pensada e analisada tanto nos
cursos de formação inicial quanto no decorrer da formação permanente de professores e
professoras.
Para Garcia (1999, p.113), o conceito de iniciação é o daquele “período de tempo que
abarca os primeiros anos, nos quais os(as) professores(as) fazem a transição de estudantes para
professores(as)”, ou seja, trata-se de um momento de aprendizagens constantes, em que os(as)
professores(as) necessitam manter o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Essa transição
do papel de estudante para o papel de professor(a) se concretiza de maneiras diferentes para cada
sujeito de acordo com as bagagens que esses adquirem ao longo do percurso profissional.
Percebe-se que, tanto para Huberman (2000) quanto para Garcia (1999), os professores
iniciantes necessitam de um amparo em seu início de carreira, para que o denominado “choque
de realidade” seja minimizado. Pontua-se que muitos docentes desanimam com a carreira,
chegando até mesmo a abandoná-la devido aos impactos produzidos por esse contato inicial com
a profissão, com a sala de aula e com todas as demandas provenientes do trabalho docente.
A entrada na carreira docente vai se configurando, portanto, na relação constante entre a
fase da “descoberta” e da “sobrevivência”, de acordo com Huberman(2000). É na significação e
reflexão de suas ações que professores(as) iniciantes vão constituindo sua identidade docente.
Para Garcia (1999), os três primeiros anos de desenvolvimento profissional são considerados um
período de constantes aprendizagens e reformulações do papel que agora passam a assumir:
saindo do papel de aluno e assumindo as tarefas de professores (as), o que envolve
responsabilidades e desafios desse novo lugar, que determinará com o passar dos dias a sua
identidade, tanto pessoal quanto profissional, diante desse início de carreira docente.
Retomando a Figura 3,observamos que, para Huberman (2000), o ciclo de vida
profissional de professores(as) segue uma ordem cronológica em função das fases da carreira.
Entretanto, como já foi evidenciado, a carreira docente é carregada de subjetividade e cada
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indivíduo a enfrenta de acordo com suas experiências de vida, sua trajetória formativa, com as
influências que recebeu ao longo do seu percurso como aluno e com as apropriações psíquicas
que faz das aprendizagens ocorridas em sua formação. Desse modo, por mais que consideremos
que a carreira dos(as) professores(as) siga determinadas fases, destaca-se que esse processo é
extremamente individual e ocorre de forma particular com cada indivíduo.
Segundo Huberman (2000), existe uma série de questionamentos sobre o início da
profissão docente, angústias, medos, desafios, inseguranças, anseios, que tornam esse início
muito desafiador para o docente. Porém, independentemente das indagações, que sempre serão
pertinentes, o se constituir professor(a) é algo fascinante e nunca acabado.
Diante desse contexto vivenciado pelos professores iniciantes, e dos sentimentos neles
despertados, ressaltamos a importância dos programas destinados a esse público, com o intuito
de tornar as práticas iniciais e a permanência na docência menos impactantes para esses
docentes.

[...] Os programas de iniciação tentam estabelecer estratégias para reduzir ou
reconduzir o denominado ‘choque de realidade’. Os professores principiantes
defrontam-se com alguns problemas específicos do seu estatuto profissional
(GARCIA, 1999, p.114).

Ora, se as práticas de professores(as) principiantes encontram esse desafio do choque de
realidade nos primeiros anos do exercício da profissão, para alguns autores, é comum que eles
desenvolvam características como a imitação, o isolamento, a dificuldade para transferir os
conhecimentos adquiridos e chegam até mesmo a assumir uma concepção mais técnica do
ensino, algo que possa dar mais segurança no ato educativo. Portanto, sua identidade profissional
e seu fazer pedagógico vão num movimento constante entre o errar e o aprender, fazer e refazer.

2.2. Iniciação profissional: as experiências do PIBID e da Residência Pedagógica
A palavra “iniciação” vem do latim initiatio e significa “ato ou efeito de iniciar”. Essa
palavra está relacionada ao começo, à entrada, a um acontecimento ou uma ação. De acordo com
o dicionário, o termo iniciação relaciona-se com um ritual a que se admite alguém a um grupo,
ou com transmissão a alguém das primeiras noções de alguma ideologia, arte, ciência ou prática.
Logo, quando abordamos esse conceito de iniciação, e, mais especificamente, neste trabalho, a
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iniciação na profissão docente, estamos nos referindo justamente a isso, à forma como as pessoas
são inseridas, admitidas nesses novos grupos.
A partir da abordagem de Marcelo García (1999), o período de iniciação deve
ser compreendido como período de ligação entre a formação inicial e o
desenvolvimento profissional durante a carreira docente, embora faça parte
dele. O autor ainda ressalta que, devido à necessidade de considerá-lo como
uma etapa que possui características próprias, esse período precisa também ser
analisado de forma singular (PAPI; MARTINS, 2010, p.52).

De acordo com Papi e Martins (2010), o período da iniciação docente se estende desde a
formação inicial, ou seja, período em que os sujeitos passam pelos cursos de graduação, e se
estendem para a prática do desenvolvimento profissional. Nesse sentido, para ilustrar os
processos de iniciação profissional docente, mostraremos a seguir experiências do PIBID e da
Residência pedagógica. Ambos os programas são recentes no contexto brasileiro e denotam a
preocupação em inserir o profissional da educação, ainda em formação inicial, no seu campo de
atuação. Abordaremos com detalhes ambos os programas salientando suas especificidades e sua
relevância para o processo de iniciação profissional docente.

2.2.1 O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID)

A Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica é um órgão da Capes que
financia o PIBID nas IES, por meio de uma parceria entre União, Estados e Municípios na busca
de concretizar as exigências previstas no Plano Nacional de Educação (PNE).
O PNE foi instituído pela Lei nº 13.005/2014, definindo 10 diretrizes e 20 metas para
serem alcançadas no período de 2014 até 2024. De acordo com a diretriz “valorização dos
profissionais da educação”, foi estipulada a meta 18, que determina a existência de planos de
carreira para os profissionais da Educação Básica e Superior pública tendo como referência o
piso salarial nacional.
Dentre as estratégias para se atingir essa meta, prevê-se:

A implementação nas redes públicas de Educação Básica e superior,
acompanhamento dos profissionais iniciantes, supervisionados por 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 (BRASIL, 2014, n.p).
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Dessa forma, o PIBID contribui tanto para a formação de professores(as) quanto para a
melhoria da Educação Básica, ao possibilitar o estreitamento das relações entre União, Estado e
Municípios.
O PIBID é voltado para alunos que cursam licenciaturas, ou seja, para os(as) futuros(as)
professores(as) que ainda se encontram em processo de formação inicial. Esse programa busca
atender todas as etapas e modalidades da Educação Básica da rede pública de ensino e seu
desenvolvimento ocorre sob a supervisão de coordenadores nas IES e de supervisores nas escolas
onde os projetos se desenvolvem. Ele busca incentivar a docência por agregar teoria e prática,
numa aproximação entre as IES e escolas de Educação Básica, ou seja, os dois extremos da
educação passam a ter a oportunidade de dialogar no processo de desenvolvimento dos(as)
futuros(as) professores(as).
O PIBID está vinculado à Capes, órgão que,até o ano de 2006, era responsável pela
expansão e consolidação da pós-graduação (mestrado e doutorado) no Brasil e que, a partir de
2007, passou a atuar também com a formação de professores da Educação Básica. Assim, o
PBID foi criado num contexto em que o País estava instituindo e reformulando diversas políticas
de incentivo à formação de professores(as).
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de 20 de dezembro de 1996,
de nº 9.394, define como a educação deve se organizar em nível nacional, bem como as
responsabilidades atribuídas a União, Estados e Municípios para que cada parte compreenda suas
obrigações e seus deveres em relação à educação. Contudo, a Lei nº 12.796, de 4 de abril de
2013, alterou o texto anteriormente citado e instituiu dentre outros pontos que “§ 5º A União, o
Distrito Federal, os Estados e os Municípios incentivarão a formação de profissionais do
magistério para atuar na Educação Básica pública mediante programa institucional de bolsa de
iniciação à docência a estudantes matriculados em cursos de licenciatura, de graduação plena,
nas instituições de educação superior” (BRASIL, 2013, n. p).
De acordo com Paniago, Sarmento e Rocha (2018):

O foco do programa é a formação do aluno da licenciatura, a elevação da
qualidade da formação de professores, a inserção dos licenciandos no cotidiano
da rede pública de Educação Básica, a fim de que possam vivenciar e participar
de experiências ensejadoras do ser professor. Por meio do programa, os alunos
das Licenciaturas podem envolver-se, desde o início de sua formação, em
experiências de aprendizagem da docência, nas escolas públicas de Educação
Básica, que vão desde o conhecimento de questões administrativas, de gestão,
questões socioculturais dos alunos, relações interpessoais a práticas de ensino
em sala de aula. Então, o PIBID aproxima as IES da realidade da escola, campo
de trabalho dos futuros profissionais, de modo a articulá-las com a escola e
sistemas de ensino municipais e estaduais (p.7-8).
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Ainda de acordo com as autoras, criado no ano de 2007, o PIBID priorizou inicialmente a
parceria com as instituições federais, mais especificamente nas áreas de Química, Biologia,
Matemática e Física, com o foco no Ensino Médio. No ano de 2009, o programa passou a
atender todos os níveis e modalidades da Educação Básica, estendendo a parceria também às
instituições da iniciativa privada.
Para Fabris e Neves (2014, p. 02), o Programa de Iniciação à Docência “[...] é um
programa que nasce das conhecidas questões pelas quais a área da formação docente sempre
lutou e desejou, pois atende a diversas demandas educacionais da nossa época”.
O trabalho do programa consiste em selecionar bolsistas nas instituições federais, que
serão supervisionados por um coordenador da própria instituição e um supervisor da escola de
ensino básico onde o projeto será desenvolvido. Todos os participantes do programa recebem
uma bolsa financiada pela Capes. Com isso, os alunos, ainda em processo de formação inicial,
têm a oportunidade de ir a campo e desenvolver atividades práticas sob a supervisão de pessoas
experientes, que, por sua vez, recebem bolsas para orientar e contribuir com o desenvolvimento
dos(as) alunos(as) em processo de formação.
De acordo com Romagnolli, Souza e Marques (2014), a participação e atuação nesse
programa possibilita aos futuros profissionais da educação uma reflexão sobre sua prática e sobre
o seu campo de atuação. Salienta-se a relevância de se compreender o PIBID não apenas quanto
à formação de professores(as), mas enquanto espaço propício para o desenvolvimento e
enriquecimento dos alunos da graduação. Portanto, é no desenvolver das atividades integradoras
do PIBID que os futuros profissionais e, até então alunos de graduação, têm a possibilidade de
relacionar a teoria e a prática, contribuindo para o enriquecimento de sua formação e o
desenvolvimento de habilidades necessárias à profissão.

Entender que a universidade é o berço da maioria das transformações e
evoluções da sociedade é um dever do aluno, nesse contexto o PIBID é uma das
inúmeras ferramentas que se pode encontrar para agregar na vida do graduando,
possibilitando um leque de alternativas e inovações que contribui para sua
formação (ROMAGNOLLI; SOUZA; MARQUES, 2014, p.2).

Verificamos que, na sociedade contemporânea, a preocupação com a profissão do
professor e com os aspectos que a envolvem crescem significativamente, pautada no avanço
tecnológico e científico que demanda cada dia mais que os(as) professores(as) se adequem às
novas exigências sociais. Desse modo, o PIBID contribui para que os estudantes, durante a
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formação inicial, tenham contato com seu campo de estudo/ trabalho e, dessa maneira, possam ir
se adaptando com os aspectos que envolvem a sua área de atuação.
Ainda de acordo com Paniago, Sarmento e Rocha (2018), o avanço da tecnologia e da
ciência nas últimas décadas evidenciou a necessidade de reformulações no campo educacional.
Tais mudanças pautam-se nos desafios vivenciados cotidianamente por professores (as) que
buscam desenvolver suas práticas no século presente com um sistema de ensino que caminha
lentamente no tempo, ou seja, “essas transformações, somadas à diversidade das relações
estabelecidas no cotidiano escolar, tornam o exercício da docência um desafio” (PANIAGO;
SARMENTO; ROCHA, 2018, p.2). Os programas que formam os(as) novos(as) professores(as),
em sua grande maioria, não atendem às demandas sociais que o campo da educação exige. Os
desafios têm naturezas diversas, como a fragmentação curricular e a ineficiências da formação
sociopedagógica necessária às novas demandas sociais postas no cenário atual. Portanto, “o
cotidiano da profissão docente implica várias exigências, novos saberes, reflexão e capacidade
de tomada de decisões” (PANIAGO; SARMENTO; ROCHA, 2018, p.4).
Isto posto, é necessário refletirmos sobre o fato de se considerar o desenvolvimento
profissional dos(as) professores(as) como um processo contínuo. Todas as vivências que os
sujeitos adquirem em sua trajetória profissional contribuem com o seu modo de se posicionar
diante das mais diversas situações a que ele será exposto. Desse modo, as experiências que
constituem os sujeitos, no seu percurso de vida, influenciam no modo como esse sujeito se
constitui como docente.
Paniago, Sarmento e Rocha (2018) afirmam:

Assim, compreendemos que o desenvolvimento profissional dos professores se
traduz pela aprendizagem contínua e construção da identidade docente, em uma
perspectiva temporal (ocorre ao longo da vida) e é influenciado por diversos
intervenientes (vivência familiar, experiência pessoal, profissional, processos
formativos, práticas de reflexão e investigação, e aspectos socioculturais,
econômicos, político e ambientais, dentre outros). Logo, a aprendizagem da
docência, ou seja, os processos de aprender a ser professor não se dão apenas na
formação inicial, mas por toda a sua vida, o que significa que os licenciandos,
ao ingressarem no curso, já carregam consigo toda uma história de vivência em
sala de aula por meio da observação a seus professores da Educação Básica e,
após a formação, vão aprimorar os saberes do ofício da docência nas práticas
institucionais escolares e em sala de aula, ou seja, a profissionalidade docente
ocorre por toda a carreira do profissional (p.5).

Nesse sentido, Paniago, Sarmento e Rocha (2018) apresentam o conceito de
“profissionalidade docente”, que se entrelaça com as aprendizagens que os sujeitos docentes
adquirem ao longo de sua vida e que,por sua vez, influenciam enormemente suas ações em
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relação à profissão. Destacamos que vir a ser professor(a) é uma ação complexa, que envolve os
modos se ser e estar no mundo e que, consequentemente, influenciará na maneira como
compreendem as aprendizagens escolares.
A profissão docente necessita, portanto, que o sujeito professor(a) tenha competências
que transcendam a simples mecanização do conteúdo escolar. É necessário que esse sujeito seja
capaz de articular os conteúdos curriculares com o seu contexto e com todos os complexos
movimentos que circundam suas ações. As autoras apontam que é preciso que os professores
saibam, para poderem ensinar, “o conteúdo da área de formação, a pedagogia do conteúdo, o
currículo das ciências da educação e da pedagogia, sobre o aluno e a forma como aprende, do
contexto e a comunidade educativa, práticas de reflexão e investigação, inter e
transdisciplinaridade (PANIAGO; SARMENTO; ROCHA, 2018, p.6)”.
Paniago, Sarmento e Rocha (2018, p.6), destacam, também, que “por se tratar de uma
profissão de interação humana, à docência implica compartilhar, além de conhecimentos teóricos
e epistemológicos, alegrias, experiências, afetividade, história de vida, intuição, emoção e
sentimento”. A postura do(a) professor(a) deve ser flexível e assumir uma postura crítica e
política diante da sua profissão. É necessário que os(as) futuros(as) professores(as) vivenciem
experiências que lhes possibilitem compreender a dinâmica das aprendizagens, que ultrapassam
o ensinamento dos conteúdos. Essas vivências podem ser exploradas com a realização dos
estágios supervisionados e com a participação em programas como o PIBID e a Residência
Pedagógica, que permitem uma maior imersão dos graduandos nas práticas pedagógicas e no
contexto escolar. As ações desempenhadas dentro do PIBID permitem ao graduando um contato
maior e mais ativo dentro das instituições de ensino de nível básico, uma vez que diminuem a
distância existente entre a Educação Básica e o Ensino Superior, estreitando a relação existente
entre teoria e prática e propiciando uma elevação da qualidade da formação inicial nas
licenciaturas.
Ressaltamos que o desenvolvimento do PIBID nas instituições de Educação Básica
permite uma rica experiência de aprendizagem tanto para o graduando quanto para os(as)
professores(as) que já atuam nas instituições de Educação Básica, pois a partilha de
conhecimento e metodologias diferenciadas possibilita a construção de vivências que serão
importantes para ambos os envolvidos nesse processo. Além disso, os alunos das instituições
básicas de ensino se beneficiam com esse processo, pois podem aprender tanto com os(as)
professores(as) da Educação Básica quanto com os outros bolsistas do programa.
É pertinente refletir sobre a relevância que o PIBID assume para os alunos de graduação.
São inúmeros os aspectos que ocorrem no cotidiano escolar e que se configuram na relação com
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os alunos, no ensino dos conteúdos, no preenchimento de diários, nas reuniões pedagógicas, nos
momentos de recreação, na relação com os colegas de trabalho, dentre outros. É justamente
quando o graduando consegue fazer esse movimento de partilha entre a teoria aprendida na IES e
a vivência do cotidiano escolar que ele adquire experiências consideráveis que contribuirão para
sua formação docente e, consequentemente, para sua prática profissional futura.
As experiências que ocorrem dentro das universidades viabilizam ao graduando vivências
expressivas no universo acadêmico com as produções que permeiam esse espaço. O PIBID se
configura como uma dessas possibilidades, permitindo aos graduandos terem contato direto e
pratico com seu campo de estudo, proporcionando potencialidade dos conhecimentos aprendidos
e, por conseguinte, mais chances desses se tornarem profissionais bem-sucedidos. Um dos
intuitos do PIBID é de estreitar essas relações entre o Ensino Superior e a Educação Básica.
Portanto, uma vez que o diálogo entre a academia, espaço de produção de pesquisas, e a
Educação Básica precisa ser efetivado, com o intuito de contribuir para o desenvolvimento e a
aprendizagem de todos os indivíduos que atuam nessas instâncias.
O PIBID, como um programa de iniciação à docência, oportuniza aos graduandos uma
vivência diferenciada no campo de atuação profissional. Desde as reuniões, a busca por
conteúdos, a prática e o desenvolvimento de estratégias para ensinar de formas inovadoras, até o
contato com as profissionais em campo, o contato com a rotina escolar, o diálogo com os alunos
e a interação entre todos os sujeitos presentes no espaço escolar tornam-se uma bagagem
extremamente rica para os graduandos que participam desse programa.

Assim,

Considerando que o papel do professor é fundamental para o processo de
construção dos conhecimentos, o programa de iniciação à docência têm
contribuído para isso pelo fato de possibilitar o aluno bolsista a desenvolver,
vivenciar e participar das práticas educacionais do processo de ensinoaprendizagem que contribuem para o processo de formação enquanto docentes
[...] Além disso, todos os eventos, cursos, e atividades extras curriculares, fazem
com que o aluno vivencie um mundo paralelo ao da graduação, dando a ele
oportunidades distante que o diferencia dos outros, por exemplo, um estudante
do primeiro ano de licenciatura em Geografia, que porventura participa do
programa de iniciação à docência tem a possibilidade de entrar em contato com
um universo desconhecido para ele até então. Sendo assim sua carga será bem
mais representativa e seu currículo mais extenso (ROMAGNOLLI; SOUZA;
MARQUES, 2014, p.7).

Entretanto, destacamos que o PIBID não se configura como uma ação desenvolvida pelos
sistemas de ensino no acolhimento ao professor iniciante (objeto da pesquisa aqui desenvolvida),
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mas é importante destacá-lo como uma preocupação por parte do poder público com o intuito de
incentivo a iniciação dos licenciados na docência. Esse programa demonstra, portanto, a
materialização por parte do poder público em relação aos caminhos que a formação de
professores(as) deve seguir. Inquietações sobre os caminhos até então percorridos, e a
necessidade de se investir em programas relacionados à formação de professores(as) ressalta que
a educação de um modo mais amplo, vem assumindo no cenário nacional posições de debates.
Ao refletirmos sobre as possibilidades que o PIBID gera junto aos licenciandos,
concluímos que, apesar das limitações apresentadas por este programa, como por exemplo, as
estreitas relações no que se referem ao planejamento das atividades conjuntas pelas instituições
envolvidas e assim o pleno desenvolvimento dos papeis dos coordenadores e dos bolsistas, a
escassa articulação entre esses programas em uma mesma IES, dentre outros, esse programa se
efetiva de forma a trilhar caminhos para que os licenciados tenham minimamente esse contato
prévio à entrada na carreira docente, bem como as vivências do cotidiano escolar e, portanto, não
sintam tão arduamente o que Huberman (2000) definiu como o choque de realidade quando de
fato iniciarem a sua carreira docente.

2.2.2 O Programa de Residência Pedagógica
Como já destacado, um grande avanço no contexto brasileiro em relação à iniciação dos
futuros docentes na carreira refere-se à Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprovou o
Plano Nacional de Educação (PNE), com vigência para 10 anos. Essa lei institui diretrizes que
orientam a educação brasileira nos seus níveis e modalidades.
De acordo com esse aparato legal, no que se refere a metas e estratégias, salientamos a Meta
15, que estipula que União, Estados e Municípios, a partir de um ano de vigência do PNE, devem
assegurar que todos os(as) professores(as) da Educação Básica tenham formação em nível
superior de acordo com a área que atuam. Para se atingir essa meta, foram estipuladas
estratégias, entre elas a de número 15.3 que propõem “ampliar programa permanente de
iniciação à docência a estudantes matriculados em cursos de licenciatura, a fim de aprimorar a
formação de profissionais para atuar no magistério da Educação Básica” (BRASIL, 2014, n.p).
Destacamos, ainda, a Meta 18, que determina planos de carreira para profissionais da
Educação Básica e Superior públicas, tendo como referência o piso salarial nacional. Entre as
estratégias criadas, a 18.2 que propõe:

Implantar, nas redes públicas de Educação Básica e superior, acompanhamento
dos profissionais iniciantes, supervisionados por equipe de profissionais
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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 (BRASIL, 2014, n.p).

A partir das metas e estratégias destacadas, inferimos que o PNE considerou a
necessidade de um olhar para os(as) professores(as) da Educação Básica e para os licenciandos e
seu processo formativo, priorizando a parceria entre os entes federados e as instituições
formadoras.
Outra grande contribuição nas reflexões acerca da formação de professores(as) refere-se
ao Decreto nº 8.752 de maio de 2016, que instituiu a Política Nacional de Formação dos
Profissionais da Educação Básica, coerente com as Diretrizes Nacionais do Conselho Nacional
de Educação (CNE), com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), com os processos de
avaliação da Educação Básica e Superior, com os programas e as ações supletivas do Ministério
da Educação (MEC) e com as iniciativas e os programas de formação implementados pelos
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios (BRASIL, 2016, n. p.).
Ao longo das seções que compõem tal documento, observamos aspectos relevantes
referentes às ações para a formação de professores(as). A Seção II, intitulada “Do Planejamento
Estratégico Nacional e dos Planos Estratégicos dos Estados e do Distrito Federal”, no inciso VII
do artigo 11, prevê o apoio, tanto financeiro quanto técnico, para a criação de programas de
iniciação à docência, inclusive por meio de Residência Pedagógica.
O Programa de Residência Pedagógica (PRP) surge, nesse contexto de consolidação de
políticas de formação de professores(as). Tal programa tem como objetivo proporcionar aos
alunos dos cursos de licenciatura contato prático com o seu campo de estudo, podendo estreitar
os laços entre teoria e prática. De acordo com as normativas que regem o desenvolvimento da
Residência Pedagógica, os alunos, quando estiverem cursando a segunda metade do curso, ou
seja, quando tiverem completado 50% da carga horária total do seu curso de graduação,poderão
ser inseridos por meio desse programa nas escolas de Educação Básica. Além de alunos em
formação inicial, o programa de residência Pedagógica se preocupa com a formação continuada
dos(as) professores(as) já inseridos no sistema de ensino.
A Residência Pedagógica foi instituída pela Portaria nº 38 de 28 de fevereiro de 2018,
ancorada no Decreto nº 8.977, de 30 de janeiro de 2017. Essa Portaria, composta por oito artigos,
destaca e esclarece o intuito do programa, sendo que alguns pontos são discutidos. O primeiro
artigo informa que o objetivo desse programa é contribuir com as IES no que se refere à relação
entre teoria e prática nos cursos de licenciatura, diminuindo as lacunas existentes entre o nível
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superior de ensino e a Educação Básica. O segundo artigo determina que o foco da Residência
Pedagógica se pauta em contribuir de forma significativa para que os licenciandos possam, de
fato, ter uma vivência efetiva com a prática, exercitando suas ações ainda em processo de
formação inicial. Com esses dois primeiros artigos, essa portaria deixa evidente que esse
programa anseia que a formação de professores(as) tenha articulação com a rede básica de
educação, contribuindo para que os licenciandos possam, além de relacionar teoria e prática,
terem subsídios para o seu processo de iniciação docente após a formação inicial.
O terceiro e o quarto artigo destacam os caminhos que serão seguidos para a seleção das
IES a adotarem o programa. A princípio, as instituições serão selecionadas por meio de edital
público e poderão ofertar bolsas aos discentes, ao coordenador institucional, ao docente
orientador e ao preceptor. Os discentes são os alunos residentes, que estão regularmente
matriculados nos cursos de licenciatura e que estão cursando o 5º período da graduação; os
coordenadores institucionais são os docentes das IES, responsáveis pelos projetos nas
instituições; os docentes orientadores são os(as) professores(as) das IES que orientam o
professor residente, estreitando a relação entre teoria e prática; finalmente, o preceptor é o(a)
professor(a) das escolas de Educação Básica que acompanha os residentes na prática.
O artigo quinto e sexto determinam que a Capes fica responsável por acompanhar o
desenvolvimento do programa, se certificando e se responsabilizando por eventuais alterações.
No artigo sétimo e oitavo fica claro que os gastos com o programa serão retirados do orçamento
da Capes, pela Lei Orçamentária Anual (LOA) e passam a valer a partir da data em que esse
texto foi publicado, ou seja, em 2018.
De acordo com Pannuti (2015, p.8434), a formação docente precisa passar pela
experiência, e é justamente nesse ponto que determinadas implicações são observadas, ou seja, é
preciso que haja uma relação entre as experiências que os professores trazem, que fazem parte de
sua constituição profissional, e as práticas efetivamente desenvolvidas por eles nas instituições
escolares.
A Residência Pedagógica transforma a experiência em ação efetiva, garantindo aos
licenciandos contato com o universo escolar, minimizando os impactos que até então
vivenciavam professores(as) iniciantes – de acordo com Huberman (2000), o choque de
realidade. Ao terem experiência prática, os estudantes das licenciaturas terão a oportunidade de
ser capacitados, se tornando aptos a desenvolver um trabalho de qualidade após a formação, no
início de sua carreira profissional, pois, na prática da Residência Pedagógica, irão desenvolver
regência de sala, intervenções pedagógicas, entre outras atividades que contribuirão com a
vivência no campo, o que contribui para minimizar tensões que possam surgir após a formação
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durante a inserção desses profissionais no campo educacional. Um aspecto relevante do
programa de Residência Pedagógica é que os licenciandos terão apoio especializado, tanto na
instituição de Educação Básica (pelos preceptores) quanto na instituição em que estão se
formando (pelo docente orientador).
Em edital lançado pela Capes, no ano de 2018, instituições das cinco regiões do Brasil
foram habilitadas para desenvolverem o Programa de Residência Pedagógica. Entre elas,
destacamos a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo (PUC/SP), a UFSCar, a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
(PUC/MG), entre outras.
Salientamos que alguns aspectos diferem o PRP do PIBID. Em primeiro lugar, a
participação dos bolsistas é relativa, no PIBID, esses podem se inscrever na primeira metade do
curso, já no PRP, os alunos só podem participar quando estiverem cursando a segunda metade da
licenciatura. Esse primeiro aspecto nos possibilita refletir que os alunos bolsistas do PIBID têm
um tempo maior de vivências, por serem inseridos desde o início da graduação nesse programa;
em segundo lugar, a proposta da Residência Pedagógica, diferentemente do PIBID, que é
ofertado apenas para alunos dos cursos de graduação, tem a abrangência de possibilitar a
formação continuada dos profissionais que já estão em exercício de suas práticas.
Ressaltamos que a Capes, órgão responsável pela pós-graduação no contexto nacional,
possui dois programas que são voltamos especificamente para a formação de professores: o
Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor), que têm como
foco a capacitação dos profissionais que já atuam na rede pública de ensino e que não possuem
formação na área que atuam, e a Universidade Aberta do Brasil (UAB), que tem como objetivo
expandir o Ensino Superior para o interior do País. Esse último programa é estruturado de forma
que a execução dos cursos ofertados se concretize à distância. Assim sendo, existe uma parceria
na concretização da Residência Pedagógica com a UAB para que, de forma online, os
profissionais já atuantes no magistério possam se capacitar. A carga horária que os licenciandos
de PRP deverão cumprir nas instituições de ensino básico é de 400 horas, configurando de fato
uma imersão/inserção no campo de atuação. Entretanto, um ponto aproxima as duas propostas:
ambas não contemplam todos os licenciandos, ou seja, apenas alguns alunos terão a oportunidade
de participarem dessas experiências.
Dentre as primeiras instituições que iniciaram o PRP podemos citar a Universidade
Federal de São Paulo (Unifesp), que, em parceria com a Secretaria de Educação de GuarulhosSP desenvolve desde o ano de 2009 ações de interação entre o curso de Pedagogia dessa
instituição e as escolas. O PRP da Unifesp tem o intuito de se configurar como uma Unidade

72

Curricular (UC), contribuindo para a formação dos estudantes de Pedagogia e proporcionando,
dessa forma, experiências ricas e significativas na relação teoria e prática com o conhecimento
adquirido.
O PRP da Unifesp possui um manual específico para o desenvolvimento de suas
atividades, que possibilita aos envolvidos nesse processo – discentes coordenadores
institucionais, docentes orientadores e preceptores – terem a dimensão do que vem a ser esse
programa e as funções e papeis que cada um deve assumir. O objetivo é orientar os estudantes
(residentes) do curso de Pedagogia, os preceptores, os coordenadores institucionais e os demais
envolvidos sobre o funcionamento do programa, identificando o que os residentes devem
observar durante a sua permanência nas instituições escolares, denominadas escolas-campo.
Nessa proposta, a carga horária da residência é de 300 horas distribuídas da seguinte forma: 105
horas na Educação Infantil; 105 horas no Ensino Fundamental; 45 horas na EJA e 45 horas na
Gestão Educacional.
De acordo com Silva (2019), o Colégio Dom Pedro, localizado na cidade do Rio de
Janeiro-RJ oferta a imersão de docentes com até três anos de formação em sua equipe por nove
meses. A estrutura de seu programa é constituída de docência (65% da carga horária), educação
continuada (25%) e gestão e acompanhamento pedagógico (10%), sendo que, ao final dos nove
meses, os docentes adquirem a titulação de Especialista em Educação Básica.
Ainda de acordo com a autora, o colégio Visconde de Porto Seguro, localizado no
Morumbi, na cidade de São Paulo-SP, anuncia um modelo de Residência resultado de um projeto
piloto datado de 2015, inspirado nos modelos da Alemanha, tendo como crença que os alunos
aprendem melhor quando atuam ativamente do processo de conhecimento. Destinado aos recémformados dos cursos de licenciatura ou para aqueles que estão no último ano da graduação, esse
programa possibilita aos estudantes de graduação, sob a supervisão de um tutor, acompanhar
turmas da escola participando de cursos que permitem ampliar e melhorar suas práticas de
ensino. Esse curso tem duração de um ano e os alunos selecionados podem, ao final do curso, ser
admitidos pelo colégio para fazer parte do corpo docente no Ensino Fundamental e/ou Médio.
Silva (2019, p.167) destaca que o projeto piloto da escola de Visconde de Porto Seguro se
assemelha com um programa de pré-treino (trainee,), em que a instituição tem o intuito de
selecionar profissionais para compor a equipe, portanto, a própria instituição irá treinar os
licenciandos para que eles possam conhecer o projeto pedagógico da escola.

A Residência Pedagógica como projeto constituído pela Capes criado em 2011
e implantado em 2012 tem na sua proposta que os professores residentes

73

frequentem um centro de excelência da Educação Básica no qual eles realizam
atividades teórico-metodológicas, que equivale a um curso de pós-graduação
lato-sensu e tem como fundamento o conceito de ‘imersão’ e parceria na
atividade prática entre diferentes instituições (SILVA, 2019, p.168).

Ações pontuais já vinham sendo desenvolvidas no contexto brasileiro, anteriormente à
política pública que estabelece a Residência Pedagógica, com o intuito de aproximar o
licenciando da realidade vivida nas escolas e, consequentemente, possibilitar aos estudantes
vivências e a construção de conhecimentos a partir da prática. Pannuti (2015, p.8435) ressalta
que “um dos aspectos mais complexos da formação de professores parece ser proporcionar aos
professores em formação experiências por meio das quais eles possam integrar seus
conhecimentos, articulando-os na prática docente”.
Ainda de acordo com Pannuti (2015), é relevante considerar o que vem a ser a
experiência para não transformar a profissão docente em algo mecânico e executável, reduzindoa a simples práticas, sem considerar a necessária reflexão, por parte dos sujeitos envolvidos no
processo, possibilitando a transformação do meio do qual fazem parte.
Desse modo,

[...] é plausível supor a importância de programas de formação de professores
que contemplem, dentre outras, a criação de um espaço de formação
diferenciado, que crie oportunidades para a troca de experiências entre os
profissionais (PANNUTI, 2015, p.8435).

Fica explicito que a Residência Pedagógica tem um viés de socialização e interação entre
as pessoas envolvidas nos processos educacionais, portanto, professores(as) que já atuam na
Educação Básica e licenciandos trocam e constroem novas experiências que agregarão sentidos e
conhecimentos na história e no percurso de vida pessoal e profissional de todos os envolvidos.
Entretanto, a formação de professores(as), segundo Silva e Cruz (2018), deve associar-se
a uma visão político ideológica, ou seja, a visões de mundo, de busca de poder, de batalhas de
ideias que levem a uma lógica emancipatória daqueles que a buscam, dentro do contexto no qual
estão inseridos e isso só será possível se os(as) professores(as), durante esse processo, tiverem
condições de desenvolverem um pensamento crítico reflexivo sobre sua própria formação. “É
neste aspecto que trabalharemos a fim de nos colocamos com uma proposta de formação inicial e
continuada [...] que diga à ordem hegemônica que temos e podemos pensar a formação de
professores numa perspectiva crítico-emancipadora” (SILVA; CRUZ, 2018, p. 228).
As autoras criticam o Programa de Residência Pedagógica em suas variadas concepções e
na forma de comunicação à comunidade acadêmica, evidenciando certa fragmentação e
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aligeiramento no conteúdo proposto. Outro ponto criticado relaciona-se com a ideia da
Residência estar vinculada ao mundo do trabalho, ou seja, ao se pensar em aprimorar os estágios
supervisionados que já existem nas licenciaturas, a proposta de Residência considera formar os
profissionais pra o mundo do trabalho, considerando que os licenciandos irão se libertar somente
quando atingirem a prática, dando visibilidade quase que total para a prática em detrimento da
teoria, o que segundo as autoras é incorreto – “[n]esse sentido há um interesse explícito no
Programa de Residência de induzir a forma e o conteúdo das atividades e reflexões sobre o
trabalho docente” (SILVA; CRUZ, 2018, p.239).
As autoras apontam que as fragilidades e inconstâncias do programa vão desde a
nomenclatura utilizada, “Residência Educacional”, “Residência Pedagógica” e “Residência
Docente”, demonstrando concepções equivocadas do ponto de vista teórico e metodológico na
estruturação e construção do Programa. Destacam, também, que as entidades responsáveis pelo
programa não consideram as experiências de sucesso já realizadas no contexto educacional
brasileiro, principalmente pelo Colégio Visconde de Porto Seguro (SP) e no Colégio Pedro II
(RJ).

Nesse sentido, a residência pedagógica na atual proposta representa uma
reforma na política de formação, mas com processo reduzido de certificação e
indução da formação referenciada pelo currículo da Educação Básica. Assim,
cabe a nós o enfretamento e aqui, entendemos ser de uma guerra de
movimentos, propondo inclusive elementos e princípios para pensar uma
residência pedagógica (ou ficaríamos com o estágio ou podemos pensar no
internato?) em um caráter crítico-emancipador (SILVA; CRUZ, 2018, p.228).

Em síntese, existem autores que consideram o Programa de Residência Pedagógica como
o caminho para os desafios colocados frente à educação no cenário que vivenciamos, bem como
existem autores que destacam que tal proposta apenas acentua os desafios presentes na realidade
brasileira. Fato é que necessitamos de tempo e pesquisas para comprovarmos os efeitos de tal
ação. A educação e todos nela envolvidos precisam se apropriar das discussões e dos conceitos,
se envolvendo, analisando e criticando as políticas existentes e, de alguma forma, participando
de movimentos de luta pelos direitos a uma formação digna.
Tanto o PIBID quanto a Residência Pedagógica são ações que buscam incentivar e inserir
o licenciando na realidade educacional e nas práticas pedagógicas, numa ação de
complementação da formação inicial. Mas, e as redes municipais e estaduais de ensino? Que
ações essas instâncias vêm realizando no sentido de acolher e acompanhar os(as) professores(as)
no início de carreira? Como a escola acompanha o(a) professor(a) iniciante? Como é feita a
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inserção desse profissional no espaço educativo? Na tentativa de conhecer a resposta a essas
questões, a presente pesquisa investiga a realidade do município de Mariana, em Minas Gerais.
Observamos que foram apresentados nesta pesquisa dois programas: o PIBID e a
Residência pedagógica que estão presentes na formação inicial de algumas licenciaturas e que
são importantes para contribuir com o professor para a futura inserção profissional. A seguir
trago o caso de Sobral-CE e outros que são experiências que constituem a formação continuada
dos docentes e que, no cenário brasileiro são consideradas bem-sucedidas quando colocamos a
refletir sobre os processos que envolvem a inserção docente.

2.3 Inserção profissional e as experiências bem-sucedidas no contexto brasileiro
A palavra “inserção” tem sua origem do latim insertione, que, de acordo com o
dicionário 12 , significa (1) o ato ou efeito de inserir-se, de introduzir-se ou integrar-se; (2)
inclusão de uma coisa noutra; e (3) integração em conjunto ou grupo. Quando refletimos sobre a
inserção profissional, mais especificamente sobre a inserção à docência, podemos entender que
os processos de se inserir, de introduzir-se eintegrar-se a determinados grupos necessitam ser
efetivados pelo conjunto como um todo, ou seja, para que a inserção docente ocorra de fato
como algo bem-sucedido é necessário que a gestão do processo educacional como um todo esteja
atenta para essa etapa do desenvolvimento profissional docente.
O conceito de inserção profissional é recente no campo educacional brasileiro. Muitos
estudos contemporâneos apontam que em países como Portugal, por exemplo, ações concretas
voltadas para a inserção à docência são antigas e valiosas, enquanto no Brasil discussões desse
caráter vêm aos poucos sendo incorporados na área da educação e, mais especificamente, nos
cursos de formação de professores.
Nóvoa (1999) evidencia que

O professor novato sente-se desarmado e desajustado ao constatar que a prática
real do ensino não corresponde aos esquemas ideias em que obteve a sua
formação; sobretudo, tendo em conta que os professores mais experientes,
valendo-se da sua antiguidade, os irão obsequiar com os piores grupo, os piores
horários, os piores alunos e as piores condições de trabalho (p. 119).

Percebemos a necessidade da existência de programas de inserção à docência, para que
o(a) professor(a) iniciante não sinta o deslocamento apontado por Nóvoa (1999) na constituição

12

https://www.meudicionario.org/inser%C3%A7%C3%A3o
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de suas práticas pedagógicas. São necessárias ações que contribuam para que o(a) professor(a)
em início de carreira compreenda a sua prática como uma continuidade das aprendizagens
adquiridas nos cursos de formação inicial (Ensino Superior).
De acordo com Garcia (1999, p.28), a inserção à docência compreende o “período de
tempo que abarca os primeiros anos, nos quais os(as) professores(as) realizarão a transição de
estudantes para docentes”. Segundo esse autor, a passagem do papel de aprendiz para o papel de
professor é um período tenso para o(a) professor(a) iniciante, que se vê diante de inúmeros
desafios e conflitos.
Ações com o intuito de inserir o docente em seu campo de trabalho devem ser
concretizadas quando os(as) professores(as) estão em processo de formação inicial com o intuito
de minimizar futuros sentimentos de insegurança diante da profissão e dos variados aspectos que
a permeiam. É necessário destacar que cada autor defende um tempo de carreira para ser
considerado iniciante na docência. Cavaco (1995) defende que o(a) professor(a) iniciante é
aquele que consolida quatro anos de prática pedagógica, já para Veenman (1998), a iniciação na
carreira docente compreende o até o quinto ano de prática docente. Tardiff (2002) por sua vez
argumenta que esse período se estende até os sete primeiros anos de profissão docente. No
entanto, consideramos iniciantes, em nosso trabalho, professores(as) que apresentam até três
anos de prática docente, de acordo com as discussões apresentadas por Huberman (2000),
período em que atingem uma estabilidade pedagógica e consolidam um repertório próprio.
Os programas de iniciação desenvolvidos nos cursos de formação de professores(as)
podem ser considerados uma importante ação no sentido de minimizar as dificuldades
encontradas no início da docência, pois possibilitam aos estudantes, ainda em processo de
formação inicial, conciliar teoria e prática, dispondo de conhecimentos e espaços para discutir as
aprendizagens vivenciadas na prática, ou seja, trata-se de ações relevantes que propiciam aos
licenciandos o contato e a vivência da dinâmica e da rotina escolar. Salientamos que programas
existentes com essa finalidade são recentes na realidade brasileira, principalmente nas
universidades, mas que têm gerado experiências ricas para os estudantes que participam dessas
iniciativas.
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2.3.1 Políticas públicas e ações de inserção docente de sucesso: as experiências do Espírito
Santo, Ceará, Jundiaí-SP e Mato Grosso do Sul.

No contexto brasileiro, de um modo amplo, não existem políticas públicas voltadas
exclusivamente para professores iniciantes ou mais especificamente para essa etapa do
desenvolvimento profissional docente. Contudo algumas secretarias de educação, de forma
isolada, buscam compensar esse déficit e, em parceria com instituições educacionais,
desenvolvem ações efetivas. A seguir, iremos apresentar algumas experiências existentes no
contexto brasileiro,falando pontualmente dessas experiências de acordo com a pesquisa
desenvolvida por André (2012).
De acordo com o estudo desenvolvido por André (2012), há algumas ações voltadas aos
professores iniciantes no contexto brasileiro, inclusive, constata-se que a Secretaria Estadual de
Educação do Espírito Santo e a Secretaria Estadual de Educação do Ceará apresentam políticas
de acompanhamento, demonstrando grande avanço em relação às discussões pertinentes ao
início da docência.
A formação ofertada aos professores(as) iniciantes muitas das vezes se concretizam no
formato de cursos e seminários, se configurando como etapa principal para a seleção dos
iniciantes, por exemplo, nos concursos públicos. Um exemplo é a Secretaria Estadual do estado
do Espírito Santo, onde uma das etapas do concurso público é a realização de uma formação de
60 horas. Ressaltamos ainda que o concurso realizado no ano de 2010 com essa configuração
teve um total de 704 professores participantes dos quais 2 desistiram e dois foram reprovados, os
demais foram bem-sucedidos na formação e na etapa seguinte, que se configurou como uma
etapa eliminatória. Essa ação desenvolvida pela Secretaria Estadual do Espírito Santo possibilita
aos professores(as) iniciantes terem maiores chances de sucesso no início da docência, uma vez
que esses passam previamente por um processo de formação em relação ao seu fazer docente.
Outro exemplo de ações voltadas aos professores iniciantes que é desenvolvido desde o
ano de 2009 na Secretaria Estadual do Ceará. Os professores passam por duas provas
eliminatórias na realização do concurso (teórica e prática) e participam de um curso de
capacitação a distância organizado em cinco módulos “(1.introdução à educação a distância e ao
uso de ambiente virtual de aprendizagem; 2. administração pública e direitos e deveres do
servidor; 3. política educacional e legislação de Educação Básica; 4. Didática Geral; 5. Didática
aplicada a uma das seguintes áreas: Arte-Educação, Biologia, Educação Física, Filosofia, Física,
Geografia, História, Línguas Espanhola, Inglesa, Portuguesa, Química, Sociologia)” (ANDRÉ,
2012, p.121), e posteriormente são acompanhados nas instituições escolares pela gestão das
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mesmas. Para concluir esse processo inicial, ao final de três anos de trabalho, os professores
passam por uma avaliação para de fato serem efetivados para o cargo e assumir sua função de
professor.
A autora apresenta outra experiência voltada aos professores iniciantes que é
desenvolvida pela Secretaria Municipal de Educação de Jundiaí, no estado de São Paulo. Nesse
contexto, a capacitação é oferecida por um período de 30 dias antes do iniciante ir de fato
assumir o seu cargo na instituição escolar. André (2012) reforça que essa situação não é a mais
apropriada por se caracterizar como ação pontual, mas não deixa de se configurar como uma
iniciativa pensada para professores e professoras iniciantes. Desse modo, nessa secretaria, não
foram localizadas ações em longo prazo para essa etapa do desenvolvimento profissional
docente.

Foram muitos os gestores que declararam que os iniciantes devem ser
acompanhados nas escolas pela equipe de coordenação, mas não se encontraram
dados mais objetivos sobre como é feito esse acompanhamento, tampouco sobre
a avaliação dessas ações. De qualquer modo, ficou evidente nas entrevistas que
a grande maioria dos responsáveis pela implementação das políticas docentes
tem consciência de que é necessário um atendimento especial aos professores
iniciantes. Em muitos depoimentos eles revelaram preocupação com essa
questão, mas deixaram bastante impreciso aquilo que pode e deve ser feito
(ANDRÉ, 2012, p.122).

Entre as ações desempenhadas pelas secretarias apresentadas anteriormente, André
(2012) identificou duas Secretarias Municipais de Educação que tem instituídas políticas
públicas que são voltadas exclusivamente para professores(as) iniciantes. São elas a Secretaria
Municipal de Educação de Sobral-CE e a Secretaria Municipal de Educação de Campo GrandeMS.
André (2012) relata que em Sobral-CE, a formação é pautada em longo prazo e
em serviço, ou seja, os(as) professores(as) iniciantes são amparados desde que
são inseridos nas instituições. Esse programa de formação é amparado pela lei
municipal n. 671 de 10 de abril de 2006 e “[...] consiste em uma experiência de
formação e aprimoramento da prática pedagógica, considerada fundamental no
desempenho profissional dos professores” (p. 122). Compete aos(às)
professores(as) iniciantes participar da formação oferecida pela Escola de
Formação Permanente do Magistério (ESFAPEM) durante três anos de estágio
probatório. Assim, esses encontros formativos ocorrem no período noturno e
são agendados uma vez por semana e necessariamente os(as) professores(as)
precisam participar de melo menos metade do tempo no programa cultural
Olhares. 13 Os encontros de formação têm a seguinte estrutura: encontros
13

Os professores devem cumprir, com caráter de obrigatoriedade, 50% de participação no programa Olhares, que
tem como objetivo a ampliação do seu universo cultural, desse modo, é exigida a participação em conversas com
artesãos e escritores, visitas culturais a museus e cinemas, oficinas pedagógicas, participação no Encontro Anual
de Educadores de Sobral, entre outras atividades culturais.
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semanais com uma hora/aula para trabalhar o programa de Modificabilidade
cognitiva e aprendizagem mediada; dois encontros mensais voltados ao trabalho
na escola, sob a forma de seminários de estudo e discussão de Matemática e
Língua Portuguesa; e Ampliação do Universo Cultural, desenvolvida pela
participação dos professores nas atividades do programa Olhares. A carga
horária total da formação é de 200 horas/aula, sendo necessários 80% de
frequência dos professores participantes ‘para ter seu estágio concluído
satisfatoriamente e uma avaliação favorável dos professores formadores em
relação ao seu desempenho e participação no curso’, conforme depoimento dos
entrevistados (ANDRÉ, 2012, p.123).

Desse modo, além de cumprir as exigências citadas, relativas à formação que é oferecida
aos estudantes de licenciatura, esses recebem aumento de 25% sobre o seu salário como
incentivo. André (2012, p.123) acrescenta que a “a atenção especial aos principiantes parece
extremamente importante para que se sintam menos solitários e para que tenham oportunidade de
receber o suporte pedagógico necessário para vencer as eventuais dificuldades do ingresso na
profissão”.
O segundo exemplo encontrado por André (2012) de ação voltada para professores e
professoras iniciantes, refere-se ao que vem sendo desenvolvido na Secretaria Municipal de
Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Nesse contexto, as ações que são desenvolvidas com
professores iniciantes ocorrem em cinco etapas.
A primeira etapa é destinada para convocar e apresentar aos professores iniciantes o
sistema de ensino do município. Destaca-se que essa primeira etapa é realizada juntamente com
os coordenadores pedagógicos das instituições escolares para destacar a relevância da
continuidade que devem dar a essa formação iniciada na secretaria. O segundo momento é
destinado ao diagnóstico das dificuldades que professores iniciantes tem em relação ao trabalho
docente. Na terceira etapa, a equipe formadora, juntamente com os iniciantes, realiza a formação
nas escolas em que os iniciantes irão atuar. Assim, a formação ocorre de forma coletiva e com
foco nas necessidades e realidade de cada escola e docente, com a presença de todos da gestão da
instituição. “O objetivo é o de subsidiar a prática pedagógica dos professores, proporcionando
condições de fundamentação teórico-metodológica, como forma de garantia da qualidade do
ensino traduzida na aprendizagem dos alunos” (ANDRÉ, 2012, p.124).
A quarta etapa dessa formação ocorre com o acompanhamento do processo de ensino e
aprendizagem. Finalmente, no quinto momento, é realizada a avaliação diagnóstica do
desempenho dos alunos da Educação Básica, em especial os do 1º, 2º, 3º do Ensino
Fundamental, níveis onde atuam os professores iniciantes, para verificação do desenvolvimento
da formação docente oferecida pela secretaria.
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André (2012) salienta, por fim, que o que ocorre com o programa de formação em Campo
Grande-MS é relevante, pois

[...] a. inclui uma consulta a esses docentes[professores iniciantes] para delinear
as ações de formação em serviço com base em suas necessidades; b. prevê o
acompanhamento e o suporte pedagógico dos iniciantes em seu contexto de
trabalho; c. busca envolver os gestores escolares no processo de formação e
posterior acompanhamento dos iniciantes em sua inserção profissional; d.
referência o processo de formação e apoio aos iniciantes nos resultados de
aprendizagem dos alunos; e. Preocupa-se com a avaliação do processo de
formação (ANDRÉ, 2012, p.125).

Para concluir, a autora ainda argumenta que o que ocorre tanto em Sobral-CE quanto em
Campo Grande- MS são iniciativas relevantes, pois demonstram ações contundentes em relação
ao início da carreira docente. Contudo, é necessário que estudos mais aprofundados sejam
realizados para compreender se de fato essas formações oferecidas atendem às demandas dos
iniciantes, ou seja, é necessário compreender as narrativas e os olhares dos iniciantes em relação
à formação oferecida.
Na secção seguinte, exploramos mais profundamente a experiência da inserção docente
desenvolvida no município de Sobral, no Ceará, destacando as potencialidades que fazem com
que as ações desenvolvidas sejam bem-sucedidas e aprovadas pelos professores em início de
carreira. Salientamos que se trata de uma ação pontual, contudo, que serve de exemplo para que
outras localidades, de acordo com suas especificidades, se atentem para o que vem dando certo,
principalmente quando estamos nos referindo a inserção na carreira docente.

2.3.2 Sobral-CE: uma experiência bem-sucedida de inserção de professores iniciantes

No Brasil, são escassas as ações que se voltam de fato aos (as) professores (as) iniciantes
e à sua inserção na carreira docente. Há estudos e experiências em países como Estados Unidos e
Portugal, que desenvolvem programas de inserção docente e são bem-sucedidos. Contudo,
apesar de escassas, existem ações bem-sucedidas no contexto brasileiro como a experiência de
Sobral-CE, que merecem destaque.
De acordo com Calil e André (2016), o início de qualquer profissão se apresenta como
desafiador para iniciantes. No que tange a profissão docente, em específico, a inserção
profissional é “uma das etapas mais importantes, mas também a mais desatendida no processo de
aprender a ensinar” (p. 893).
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Ainda de acordo com as autoras, a preocupação com o início da carreira docente começou
quando países da Europa e das Américas compreenderam que os melhores professores
precisavam ter incentivos e estímulos para seguirem na profissão e desempenharem seu papel.
Desse modo, de uma forma ampla, as escolas menos favorecidas não se configuravam como
fator atrativo para esses profissionais.
Em países como Chile, Austrália e Inglaterra existem políticas em relação aos processos
de indução que “evidenciam efeitos sobre as condições de trabalho dos professores iniciantes,
sobre seu bem-estar profissional, sobre o sentido da auto eficácia, bem como, a qualidade de sua
prática e sua retenção nas escolas” (CALIL; ANDRÉ, 2016, p. 893-894). As autoras concordam
com que as políticas públicas sejam relevantes ao passo que contribuem com esse período de
inserção profissional.
Desse modo, observamos a importância da existência de políticas públicas voltadas para
essa etapa do desenvolvimento profissional docente. Quando o trabalho da gestão é desenvolvido
mediante a consolidação de políticas públicas bem consolidadas, as situações se tornam bem
mais favoráveis ao processo de inserção dos(as) professores(as) iniciantes.
As autoras reforçam que

Ações efetivas voltadas especificamente aos iniciantes são quase inexistentes no
Brasil. Daí o nosso interesse em analisar a experiência de Sobral, no Ceará, que
foi apontada por Gatti, Barreto e André (2011) como um dos raros exemplos de
política de formação dos iniciantes no Brasil (CALIL; ANDRÉ, 2016, p.894).

Calil e André (2016) salientam que professores(as) iniciantes necessitam transformar os
conhecimentos disciplinares em conhecimentos pedagógicos, ou seja, ensinar com uma
linguagem acessível, de modo que os alunos possam aprender, além de “ter bom manejo de sala
de aula, adaptar-se ao clima e à cultura da escola” (p. 895). A profissão docente é muito
complexa e exige dos professores habilidades múltiplas. São muitas questões que perpassam a
mente do professor em relação ao processo de ensino e aprendizagem, como “o que devo
ensinar?”, “o que os alunos estão pensando em relação a mim?” entre outras.
Diante dessa explanação, as autoras anteriormente citadas fazem uma análise de uma
experiência no contexto brasileiro considerada de sucesso que é desenvolvida no município de
Sobral (CE). “Ouvir o que dizem os formuladores da política local e os agentes diretamente
envolvidos na formação — formadores e professores — pode indicar caminhos para ações e
medidas eficazes no contexto brasileiro” (CALIL; ANDRÉ, 2016, p.895).O campo da formação
de professores tem espaço nas pautas da cidade de Sobral-CE desde os anos 2000, com as
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discussões pertinentes ao plano de carreira. Inicialmente, a Secretaria Municipal de Educação
(SEMED) ofertava uma formação aos professores iniciantes ministrada por profissionais da
própria Secretaria de forma ocasional. Os professores iniciantes deveriam cumprir um estágio
probatório com duração de três anos, passando por avaliações semestrais que envolviam “uma
auto-avaliação, somada a uma avaliação do diretor, que incluía desde a assiduidade até o
desempenho do professor em sala de aula, e um relatório de observação feito pela equipe da
SEMED” (CALIL; ANDRÉ, 2016, p.897).
Na década seguinte, decorrente de discussões em nível nacional sobre o plano de carreira
dos professores da educação básica surge a preocupação com o início da carreira docente, em
especial em relação aos(às) professores(as) principiantes. Assim, segundo Calil e André (2016),
foi criado o Conselho Municipal de Educação, focado na carreira docente e suas peculiaridades.
Em 2005, cria-se a Escola de Formação Permanente do Magistério (ESFAPEM), com o objetivo
inicial de atender professores que já se encontravam atuando, além de valorizar o magistério.
Contudo, no ano seguinte, em 2006, as ações desenvolvidas no ano anterior passaram por
melhorias, principalmente no que diz respeito aos professores iniciantes.

[...] A iniciativa pretendia capacitar adequadamente os professores iniciantes, a
fim de que atendessem à demanda do município e, ao mesmo tempo, os
aproximasse da realidade educacional. Foi criada a formação para professores
iniciantes na rede municipal, cuja participação, durante o estágio probatório é
compulsória. Os professores recebem um incentivo financeiro de 25% do
salário base de 4 horas. Esta modalidade de formação compreende uma carga
horária de 200 horas/aula, com frequência mínima de 80% da carga horária.
Passou a vigorar a partir do concurso de 2007 e os professores que ingressaram
por concurso neste mesmo ano, realizaram o curso de formação em 2008 e 2009
(CALIL; ANDRÉ, 2016, p.897).

De acordo com Calil e André (2016, p.898), os cursos oferecidos pela SEMED tinham a
seguinte configuração: encontros semanais com duração de uma hora com foco no Programa de
Mobilidade Cognitiva e Aprendizagem –Programa de Enriquecimento Instrumental (PEI), dois
encontros mensais, denominados seminários de estudo, e ampliação do universo cultural. Diante
de certas necessidades, o curso foi reorganizado – entre os motivos para a reorganização estava o
foco em Língua Portuguesa e Matemática, o que ocasionava o não atendimento de todos os
professores e de suas especificidades; outro motivo decorre do fato de que os professores
iniciantes que participaram da formação ofertada revelaram a necessidade de que o curso
abordasse mais questões pedagógicas, ou seja, sentiram falta de questões específicas da prática
docente. Deste modo, a demanda dos professores iniciantes foi considerada nesse processo de
implementação do curso de formação.
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Diante das necessidades apresentadas, o curso foi reformulado e
O novo modelo de formação teve duas preocupações: a primeira, preparar os
sujeitos com o propósito de ajudá-los a superar ‘os entraves e dificuldades que
encontram no exercício profissional, relativos à falta de conhecimentos
científicos e essenciais e de habilidade para o adequado manejo de sala de aula’
(DAVIS et al., 2012, p. 12). A segunda consiste no atendimento às necessidades
específicas do momento profissional em que se encontram os iniciantes,
respeitando o ciclo de vida profissional, além de procurar contribuir para a
ampliação do universo cultural — caso do Programa Olhares, que permaneceu
como um dos módulos da formação (CALIL; ANDRÉ, 2016, p.898).

Diante das modificações necessárias na estrutura do curso em função da demanda
apresentada pelas turmas iniciais, o curso passou, em 2008 (com a segunda turma que passou no
concurso público) a ser composto por uma carga horária total de 200 horas/aula – antes eram
120h/a dedicadas aos conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática. Com essa nova
modificação o curso passou a ser distribuído da seguinte forma:

Modificabilidade Cognitiva, 40h/a; Contexto Escolar, 20 h/a; Contexto
Sociocultural, 20h/a; Relações Interpessoais na Escola e Ética Profissional,
35h/a; Didática e Metodologia de Ensino na Educação Básica, 35h/a; Formação
Pessoal e Cultural, 30h/a (participação no Encontro de Professores do Projeto
Olhares e em outras atividades do Projeto que totalizem a carga horária
estabelecida); Apresentação dos Projetos de Pesquisa realizados durante a
formação, 20h/a (CALIL; ANDRÉ, 2016, p.898).

A cada ano, a equipe responsável pela organização da formação realiza modificações no
curso caso necessário, de acordo com a demanda da turma do ano anterior. Essa equipe é
composta por professores formadores, pela equipe da ESFAPEM e da SEMED. Calil e André
(2016) salientam que

Os professores iniciantes frequentam simultaneamente dois programas de
formação, um específico para ingressantes na rede — este do estágio probatório
— e, outro de formação continuada, junto com outros professores da rede que
trabalham nas mesmas séries ou áreas. Desta forma, entram em contato com
duas formações que, embora distintas, são complementares (p.900).

Esse curso, apesar de não suprir todas as necessidades dos professores iniciantes,
constitui uma ação relevante, uma vez que possibilita que esses profissionais sejam
acompanhados, em primeiro lugar, durante os três anos de estágio probatório, e recebam
formações com os professores das instituições, além de orientações dos coordenadores
institucionais no planejamento das suas ações nas escolas. – “[o] espaço de trocas permite que o
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professor iniciante ao extrapolar a sua experiência singular caminhe no sentido da construção do
seu conhecimento profissional” (CALIL; ANDRÉ, 2016, p. 900).
Observamos que, no município de Sobral-CE, por meio do curso oferecido aos
professores iniciantes e do acompanhamento desses profissionais por parte da equipe de gestão, a
educação e as ações dos professores iniciantes são foco de atenção, discussões e ações por parte
dos que se dedicam ao campo da educação no contexto cearense.

Percebe-se que a proposta de formação dos professores iniciantes em Sobral,
aparece, conforme afirma Nóvoa (2009), como a construção de uma política de
educação que reforça os professores e seus saberes, reforça o seu campo de
atuação, bem como, valoriza a cultura docente. Ao propor uma formação para
professores iniciantes que promove a sua entrada na rede de ensino, na própria
profissão e no contexto escolar, os gestores estão contribuindo para a
apropriação de conhecimentos profissionais e para o desenvolvimento
profissional desses professores (CALIL; ANDRÉ, 2016, p. 901).

Em suma, “a formação realizada em Sobral parece fazer com que os professores
iniciantes percebam e pensem a profissão “do lado de dentro”, no sentido de não falarem sobre
algo observado, mas sim, vivido (CALIL; ANDRÉ, 2016, p.901)”, no sentido de não falarem
sobre algo observado, mas sim, vivido”, ou seja, os professores iniciantes na profissão
participam ativamente e de fato tem a oportunidade de fazer parte das ações e da equipe à qual
passam a fazer parte, o que contribui ativamente com o seu desenvolvimento profissional.
Em relação à percepção dos professores iniciantes sobre a formação oferecida no
município de Sobral-CE, Calil e André (2016) expõem que, a partir da realização do grupo focal
com os professores iniciantes, alguns dados relevantes afloraram das narrativas dos professores
que participaram da pesquisa.
Inicialmente, os professores iniciantes relatam a importância da toca de experiência entre
eles, iniciantes na carreira e os professores experientes. Essa troca garante mais confiança aos
iniciantes e mais aperfeiçoamento em relação ao seu fazer pedagógico. Outro aspecto que pode
ser evidenciado se refere à importância das aulas no curso de formação como experiência rica
para a prática pedagógica dos iniciantes, uma vez que o material utilizado é pensado
especificamente para a sua prática e seus desafios diante da profissão.

Parece que as instituições promotoras da formação de Sobral atenderam em
alguns aspectos às necessidades dos principiantes, às novidades características e
peculiares do início profissional: desenharam uma formação que foi efetiva
porque atingiu as lacunas dos ingressantes (CALIL; ANDRÉ, 2016, p.902).
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Os professores que participaram da experiência em Sobral-CE elogiam o curso de
formação e expressam a relevância de haver uma formação pensada para os professores
iniciantes. Portanto, a experiência desse município é muito pertinente diante do que observamos
de forma geral no contexto brasileiro. Assim sendo, três aspectos são relevantes para o
desenvolvimento profissional: “o estabelecimento da relação existente entre teoria e prática; a
necessidade de leitura, estudo e atualização; e o amparo metodológico no trabalho com o método
de projetos” (CALIL; ANDÉ, 2016, p. 903).
O início da profissão docente demanda muito dos profissionais recém-formados,
portanto, esses sujeitos buscam se adequar para desenvolver sua profissão da melhor maneira
possível.

[...] Os desafios da ação docente obrigam os iniciantes a pensar seu conteúdo
pedagogicamente e a sair da zona de conforto, partindo para a autoformação,
desencadeiam um processo interno de busca, não apenas para atender a outrem,
mas sim, para dar conta de suas próprias questões. Fortalecer suas experiências
compartilhá-las, poder contar com apoio dos formadores para o esclarecimento
de dúvidas e fugir do isolamento da sala de aula, faz com que se sintam
‘assistidos’ e ‘apoiados’ (CALIL; ANDÉ, 2016, p. 903).

A formação oferecida em Sobral-CE para os professores iniciantes proporciona troca de
experiência entre sujeitos de diferentes áreas de conhecimento, o que é extremamente relevante
para o profissional que está sendo inserido na sala de aula, pois permite compreender que as
dificuldades vivenciadas no início da docência tocam a todos os professores, independentemente
da área de conhecimento a que se dedicam.
Em relação à troca de experiência com os pares, Calil e André (2016) argumentam que é
muito rica essa vivência, pois permite que os sujeitos se desenvolvam e compreendam o outro, o
que é diferente de si, processo essencial no decorrer do desenvolvimento profissional docente.
Assim, é imprescindível que o professor esteja disposto a “rever, analisar suas ações e mudar”
(p. 904) caso necessário, sendo que isso será aprendido com o convívio e com a partilha com os
demais professores no curso de formação.
Para Calil e André (2016), o curso de formação docente que vem sendo desenvolvido
desde o ano de 2006 no município de Sobral-CE, sendo voltado para professores e professoras
principiantes, é algo que não se observa em nenhuma outra localidade brasileira. As
especificidades do curso, de considerar as necessidades do professor iniciante, é algo pertinente e
necessário em relação à formação de professores e, mais especificamente, é necessário para a
criação de políticas públicas em nível nacional. Reforçamos a sensibilidade dos gestores de
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Sobral-CE para adaptação do curso de acordo com a avaliação de turmas anteriores,
demonstrando atenção e cuidado com os professores principiantes e suas demandas.
Em suma, consideramos que mesmo que uma rede de ensino não tenha programas
consolidados e estruturados para a inserção docente, como é o caso de Mariana-MG e que os
dados mais adiante irão comprovar essa afirmativa, é pertinente refletir se é possível contar com
o apoio da universidade, do PIBID, da Residência Pedagógica para pensar espaços formativos
outros que dão conta de refletir sobre o movimento do início da carreira. É pertinente construir
este diálogo entre as instituições de Educação Básica que compõem a rede e a instituição
universitária que está situada na cidade de Mariana-MG e que conta com programas de iniciação
como os apresentados anteriormente. Acreditamos que este diálogo é importante uma vez que,
podem contribuir com o processo de inserção docente, estreitando os laços entre as instituições e
promovendo espaços formativos que agregam conhecimentos às práticas pedagógicas.

2.4 Formação continuada: potencialidades para a inserção docente

A formação continuada dos docentes é uma ação relevante que contribui para o processo de
desenvolvimento profissional docente e, consequentemente, para uma postura reflexiva dos
professores diante da sua atuação. Esse tipo de formação é previsto pela LDB, nº 9.394/96:

Art.62. 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. § 1º A União, o Distrito Federal, os Estados e os
Municípios, em regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a
continuada e a capacitação dos profissionais de magistério. § 2º A formação
continuada e a capacitação dos profissionais de magistério poderão utilizar
recursos e tecnologias de educação à distância (BRASIL, 1996, n.p.).

Essa normativa legal instituiu por meio do artigo citado – que foi revogado
posteriormente – que, para atuar como docente na Educação Básica e nos Anos Iniciais do
Ensino Fundamental, o profissional deve passar pela formação inicial mínima exigida, a
licenciatura plena ofertada pelas universidades, faculdades e centros de formação superior.
Institui-se que é responsabilidade das esferas públicas (União, Estados e Municípios)
articularem-se para que esses profissionais tenham tanto a formação inicial quanto a continuada,
ou seja, é de responsabilidade dessas instâncias federativas ofertar essa formação para os
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profissionais da educação. O parágrafo segundo desse artigo da LDB (BRASIL, 1996) ainda
acrescenta que a formação continuada pode ocorrer por meio da Educação à Distância.
Algumas partes da LDB, de 1996 até os dias atuais, foram revogadas. Porém,
constatamos que a existência do artigo citado denota a preocupação com a formação continuada
dos professores, o que significa que, ao menos segundo a lei, a formação continuada dos
profissionais da educação deveria ser efetivada e as instâncias federativas deveriam se organizar
em conjunto para que tal formação ocorresse. Para além das instâncias federativas, reforçamos
que esse tipo de formação deve ser consolidado em conjunto, ou seja, todos os sujeitos
envolvidos no processo educativo – desde as instâncias federativas, às instituições escolares, até
os próprios professores devem se envolver para que de fato a formação de professores e
professoras seja significativa. Certas questões surgem quando falamos de formação continuada:
“o que se compreende por formação continuada?”; “como ela acontece?”. No caso desta
pesquisa, nos preocupamos com a questão: “como a formação continuada pode contribuir para
com o nosso objeto de estudo, que são as ações de inserção docente pensadas para os professores
em início de carreira?”.
Essa é uma temática muito debatida na atualidade, uma vez que o avanço tecnológico
exige cada vez mais que os professores estejam capacitados e preparados para atuar num
contexto em constantes mudanças, enfrentando desafios com a mesma velocidade com que as
coisas mudam. O próprio campo da educação exige profissionais cada vez mais atualizados e
preparados para acolher as novas demandas impostas pela sociedade. Desse modo, os
profissionais da educação, sejam os iniciantes ou os já experientes, buscam ou são confrontados
com a necessidade de formação continuada para aperfeiçoar os conhecimentos adquiridos em sua
formação inicial.
Em consonância com o exposto até o momento, Romanowski (2009) define que

A formação continuada é uma exigência para os tempos atuais. Desse modo,
pode-se afirmar que a formação docente acontece em continuum, iniciada com a
escolarização básica, que depois se complementa nos cursos de formação
inicial, com instrumentalização do professor para agir na prática social, para
atuar no mundo e no mercado de trabalho (p. 138).

Nesse sentido, ainda segundo a autora, a formação continuada pressupõe que os sujeitos
tenham passado por uma formação inicial. No caso das discussões aqui apresentadas, essa
formação inicial ocorre por meio dos cursos de licenciaturas ofertados por universidades
públicas federais ou universidades particulares. Assim sendo, a formação continuada se efetivará
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como uma continuidade das aprendizagens obtidas para responder as demandas da prática, nas
instituições de ensino.
Destacamos um aspecto levantado por Romanowski (2009): os profissionais da educação
já iniciam o processo de formação ainda na Educação Básica, como alunos, passando
posteriormente a frequentar uma formação inicial que lhes possibilita voltar para a escola como
profissionais docentes. Desse modo, a formação básica vivenciada pelos docentes ainda
enquanto alunos é o início desse processo contínuo de vir a construir uma identidade
profissional. E, na construção dessa identidade profissional, as formações continuadas são
importantes ações que contribuem para o desenvolvimento de habilidades, competências e
reflexões acerca da prática pedagógica.
Devido a essa temática ser recorrente na atualidade, existem diversos autores que se
debruçam e, assim, há diversas concepções acerca do que vem a ser a formação continuada.
Neste trabalho, optamos por considerar formação continuada como:

Iniciativas de formação no período que acompanham o tempo profissional dos
sujeitos. Apresenta formato e duração diferenciados, assumindo a perspectiva
da formação como processo. Tanto pode ter origem na iniciativa dos
interessados como pode inserir-se em programas institucionais. Neste último, os
sistemas de ensino, universidades e escolas são as principais agências de tais
tipos de formação (CUNHA, 2003, p.368).

Nessa concepção apresentada por Cunha (2003), a formação continuada é vista como um
contínuo, acompanhando o tempo profissional dos sujeitos. Trata-se de uma formação em uma
perspectiva de processo, podendo ser ofertada pelas instituições de Educação Básica onde os
professores atuam ou pode ser buscada de forma individual pelos(a) educadores(as) de acordo
com suas necessidades.
Compreender a formação continuada como um processo é também entender que esse tipo
de formação perpassa a vida dos sujeitos como um todo, ou seja, os sujeitos estão em constante
movimento de se formar ao longo de suas vidas, num preparo contínuo para exercer a profissão.

Formar-se é um processo de toda a vida; enquanto seres humanos, temos a
possibilidade de aprender e, portanto, nos humanizamos permanentemente,
mediante as relações e interações que acontecem nos diversos ambientes
culturais nos quais temos relações. Deste modo, aprender é mais do que receber
ou obter informações e conhecê-las ou compreendê-las é tornar o aprendizado
parte do ser, implicando desenvolver-se com ele. Formar-se é um processo de
aprendizagem que se realiza desenvolvendo-se individual e coletivamente
dentro da cultura, incorporando-a, criando e recriando-a (ALVARADOPRADA; FREITAS; FREITAS, 2010, p.369)
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A formação continuada, nesse sentido, seria um tipo de formação que se agrega à vida do
sujeito e dela não se distingue. O sujeito se forma constantemente nas relações e inter-relações
que mantêm com outros sujeitos e com o meio ao qual eles pertencem. Reforça-se que

a formação como processo de aprendizagem requer compreender as múltiplas
relações dos diversos conhecimentos nas dimensões ideológicas, políticas,
sociais, epistemológicas, filosóficas e/ou da área específica do conhecimento
que se quer aprender (ALVARADO-PRADA; FREITAS; FREITAS, 2010,
p.369).

Este movimento que perpassa a formação continuada, compreendido ao longo da vida dos
sujeitos, pautado nas relações que eles mantêm nos diferentes ambientes, ou seja, uma formação
compreendida como processo,surge depois da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), quando
emerge a necessidade de formação qualificada dos sujeitos. Essa necessidade pautava-se na
transmissão de ideologias diante dos conflitos instaurados pela guerra e a construção de sujeitos
qualificados e aptos para atuarem no mercado de trabalho. É nesse movimento de constantes
reformas que o campo da formação de professores necessitou passar por adaptações e ganhar um
novo olhar por parte da comunidade acadêmica.
Alvarado-Prada, Freitas e Freitas (2010) salientam que,

nesse contexto, a formação de professores, a atualização ou a formação
permanente foi-se constituindo num produto de consumo, inicialmente ofertado
pelo Estado, o órgão que implementava as reformas ou pelo empregador dos
professores. Esta formação aos poucos foi passando a ser demandada e adquirida
pelos próprios professores, inclusive sendo comprada do próprio Estado (p.373).

A formação continuada – ou formação permanente – passou a se configurar como o que
os autores apontam como produto de consumo pelos indivíduos diante das necessidades impostas
pela sociedade em relação à formação exigida para atuar na carreira docente. Nesse sentido,
segundo Alvarado-Prada, Freitas e Freitas (2010), essa formação passa a ser concebida como um
recurso de auxílio aos educadores na sua prática docente “[...] na busca de novos conhecimentos
teórico-metodológicos para o desenvolvimento profissional e a transformação de suas práticas
pedagógicas (p.374).
Portanto, a formação continuada de professores tem o intuito de estimular a reflexão
desses profissionais em relação ao seu fazer docente, à sua práxis. Trata-se de uma formação que
tem a potencialidade de despertar nos indivíduos um olhar atento em relação aos aspectos
atinentes à sua própria prática. Essa formação pode se configurar como uma importante
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ferramenta, principalmente para as instituições escolares que desejam compor um grupo de
profissionais reflexivos e atentos em relação ao ensino e à aprendizagem de seus educandos e às
nuances que permeiam as práticas pedagógicas docentes.
Em relação à inserção de professores iniciantes, a formação continuada é relevante uma
vez que proporciona a esses profissionais recém inseridos nas instituições escolares uma
formação que contemple aspectos relacionados ao que o professor e a professora iniciante irá
vivenciar na prática. A formação continuada é uma forma organizada e planejada da gestão
educacional de uma escola ou de um município criar estratégias contundentes pensando nas
inúmeras dificuldades que os professores e professoras iniciantes poderão enfrentar.
Os professores, como seres intimamente ligados aos processos de aprendizagem
na escola, ora alunos, ora docentes, vivenciam a realidade escolar durante a
maior parte de sua vida. É nesse contexto, e a partir dele, que os profissionais da
educação formam-se; em termos freirianos, leem o mundo. Nesse sentido, a
análise de seu espaço escolar é necessária para compreendê-lo e fazer o
confronto com outras realidades, pois ler o mundo implica ter conhecimentos
que fundamentem essa leitura(ALVARADO-PRADA; FREITAS; FREITAS,
2010, p.370).

Ainda de acordo com os autores supracitados, que se ancoram nas ideias de Paulo Freire
acerca da leitura que os sujeitos fazem do mundo, destacamos que a formação continuada no
processo de inserção docente de professores iniciantes é algo que depende, em nível macro, das
esferas federal, estadual e municipal, isto é, depende da concretização de leis, e em nível micro
das instituições de ensino, que organiza e planeja essas ações. Se houver um trabalho em
conjunto entre essas esferas, o trabalho relacionado à de inserção docente pode ser
potencializado.
A dicotomia entre teoria e prática é observada nos cursos de formação de professores –
“[h]á dificuldade em associar a teoria com a prática nos cursos de formação; nestes, aprende-se
teorias educativas, sociológicas, psicológicas e filosóficas e, no entanto, ignoram o cotidiano
escolar” (ALVARADO-PRADA; FREITAS; FREITAS, 2010, p. 371).Alvarado-Prada, Freitas e
Freitas (2010) argumentam que os cursos priorizam a teoria e quando os sujeitos, futuros
professores, se deparam com a prática não se sentem preparados – “isso é observável no impacto
que os(as) professores(as) sofrem no início de carreira, ao encarar a realidade da escola e da sala
de aula” (p.371).
Enfim, acreditamos ser pertinente refletir acerca da potencialidade que a formação
continuada, voltada especificamente para a inserção docente de professores iniciantes, tem na
atualidade. É evidente que os cursos de formação inicial não dão conta de atender todas as
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necessidades formativas dos indivíduos e, quando esses são inseridos no campo de trabalho, se
sentem despreparados diante do que lhes é exigido. Desse modo, reforçamos as discussões aqui
elencadas de que a formação continuada é sem dúvida alguma uma das soluções mais acertadas
para que o processo de inserção de professores iniciantes nas instituições escolares ocorra da
forma mais bem sucedida possível.
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3 METODOLOGIA

Queremos conhecer mais e melhor os professores e seu trabalho docente porque
temos a intenção de descobrir os caminhos mais efetivos para alcançar um
ensino de qualidade, que se reverta numa aprendizagem significativa para os
alunos. Isso supõe, por um lado, um trabalho colaborativo entre pesquisadores
da universidade e os professores das escolas, e por outro lado um esforço
analítico muito grande, seja no interior dos grupos de pesquisa,seja entre grupos
para reunir elementos que ajudem a reestruturar as práticas de formação
(ANDRÉ, 2010, p.176).

Esta pesquisa buscou compreender os processos de inserção docente na rede municipal de
ensino em Mariana, Minas Gerais. A pesquisa se pautou em uma abordagem qualitativa,
utilizando como instrumentos o questionário, a entrevista episódica e a entrevista
semiestruturada. Compreendemos que essa metodologia possibilitou produzir os dados de modo
a permitir aos colaboradores da pesquisa se expressarem abertamente sobre a temática em
questão, além de uma maior aproximação entre a pesquisadora e os participantes. Devido ao
contexto da pandemia de Covid-19, a produção dos dados ocorreu de forma online pela
plataforma Google Meet.
Neste capítulo, inicialmente, conceituaremos o que vem a ser uma pesquisa de
abordagem qualitativa, evidenciando suas vantagens e suas limitações, em seguida
identificaremos os instrumentos utilizados nesta investigação, considerando suas principais
características e sua relevância nesta pesquisa. Por fim, apresentaremos o método de análise dos
dados que foram produzidos pelas colaboradoras da pesquisa.

3.1 Conceito de pesquisa de abordagem qualitativa

As abordagens de pesquisa podem ser tanto quantitativas quanto qualitativas, ou mesmo
mista. As primeiras se associam a dados numéricos, estatísticos enquanto as segundas estão
atreladas à experiência e vivência dos sujeitos, portanto escutá-los e dar espaço para que suas
histórias se evidenciem. As pesquisas de abordagem mista são aquelas que se utilizam de
instrumentos para a coleta de dados numéricos e acolhem a experiência e a vivência dos sujeitos.
André (1983) destaca a relevância que a abordagem qualitativa vem ganhando nos
últimos anos, e que essa modalidade de pesquisa vem sendo cada vez mais difundida e utilizada,
especialmente no campo da Educação. Entre as vantagens dessa abordagem, a autora cita a
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“possibilidade de se observar o fenômeno em sua complexidade, captando os diferentes
significados das experiências vividas” (ANDRÉ, 1983, p.66).
Em estudos mais recentes, Ghedin e Franco (2011, p. 55) reforçam que “foi grande o
impacto das metodologias qualitativas sobre a compreensão do fenômeno educacional”. A
utilização dessa abordagem em pesquisas na área de Ciências Humanas está sendo cada vez mais
recorrente, pois permite ao pesquisador compreender o sujeito e a complexidade que o envolve,
ou seja, compreender os fatos de uma forma ampla, à luz de variadas interpretações. Apesar de
ser um método amplo e abrangente, ele exige rigor científico para que se efetive como pesquisa,
caso contrário, se torna senso comum.
De acordo com André (1983, p. 66), as pesquisas de caráter qualitativo apresentam
algumas vantagens, entre elas a “possibilidade de compreender os fenômenos que ocorrem que
são complexos e multidimensionais”, ou seja, essa abordagem oportuniza ao pesquisador
capturar aspectos da realidade que podem se apresentar de formas complexas e que muitas vezes
são difíceis de serem analisados. Quando refletimos sobre esses aspectos no campo educacional,
muitas são as complexidades que se apresentam, tais como o nível socioeconômico dos sujeitos,
as relações mantidas entre os sujeitos nos ambientes escolares, a necessidade de se cumprir
exigências do MEC em detrimento de se compreender as angústias dos profissionais docentes,
enfim, são inúmeros os aspectos que podem ser investigados e a utilização da abordagem
qualitativa viabiliza a apreensão desses variados olhares e entendimentos.
Ainda de acordo com André (1986), a utilização de uma abordagem qualitativa ao mesmo
tempo que gera dados “atrativos”, constitui um processo complexo, necessitando, por parte do
pesquisador, atenção em relação às anotações, aos registros e às transcrições.

O pesquisador, via de regra, fica sobrecarregado nos diferentes estágios do
estudo, seja pela variedade de aspectos do fenômeno a serem observados, pelo
volume de anotações feitas, pelo tempo necessário no registro ou transcrição
das observações e pela dificuldade de codificar e interpretar os dados e
apresentar os resultados (ANDRÉ, 1983, p.66).

Uma das limitações apontada por essa autora é que, diante de uma grande quantidade de
dados, o pesquisador deve determinar uma linha de análise, uma vez que não existem diretrizes
que assegurem que os resultados estão corretos. A utilização de dados qualitativos em uma
pesquisa exige do pesquisador um olhar imparcial para os fatos que se deseja pesquisar e,
conforme André (1983), até mesmo pesquisadores experientes sentem-se sobrecarregados diante
do volume de dados que a pesquisa qualitativa permite produzir.
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Dentre as limitações observadas nas pesquisas de abordagem qualitativa, as autoras
Ludke e André (1986) apontam que, além da falta de uma diretriz que guie a confiabilidade dos
dados, os próprios resultados em si podem confundir o pesquisador diante do caminho mais
adequado a seguir, por se tratar de uma pesquisa que gera um volume grande de dados.
Mesmo com essas limitações, a escolha por esse tipo de abordagem na presente pesquisa
é importante. Consideramos a afirmação de Ghedin e Franco (2011, p. 60), reveladora daquilo
que compreendemos ser o melhor caminho, pois destacam que a utilização de abordagens
qualitativas na pesquisa emerge em um contexto em que o(a) professor(a) passa a ser
compreendido em suas variadas perspectivas, como pessoa, como profissional, como ser
reflexivo. Portanto, escutar suas subjetividades é essencial para se compreender suas trajetórias
de vida, suas escolhas e suas práticas.

3.2 Instrumentos de pesquisa

Os instrumentos de pesquisa utilizados neste trabalho foram o questionário que foi
encaminhado via e-mail para as professoras iniciantes, a entrevista episódica que ocorreram com
as professoras iniciantes, de forma online pela plataforma Google Meet, e a entrevista
semiestruturada,com as assessoras da Secretaria de Educação responsáveis pela Educação
Infantil e pelos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Esses procedimentos proporcionaram uma
produção de dados rica em detalhes e, principalmente, a compreensão das ações de inserção
tanto por parte de quem ocupa a Secretaria Municipal de Educação (assessores), quanto por
aqueles que estão no chão da escola, desenvolvendo a sua prática pedagógica (professores(as)
iniciantes). As narrativas construídas durante as entrevistas promoveram reflexões sobre as
vivências no início da vida profissional.
A seguir, serão apresentados os conceitos e as características do questionário, da
entrevista episódica e da entrevista semiestruturada, evidenciando suas peculiaridades e sua
relevância para esta pesquisa.

3.2.1 Questionários
O primeiro instrumento utilizado nesta pesquisa foi o questionário (Apêndice 4)
composto por quinze (15) questões, sendo dez (10) fechadas (questões de múltipla escolha) e
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cinco (5) abertas (questões discursivas). Esse questionário foi enviado pelo e-mail das
professoras iniciantes que aceitarem colaborar com a pesquisa aqui desenvolvida, com o objetivo
de traçar um perfil de quem são esses profissionais e seus desafios nesse processo inicial de
inserção docente.
Segundo Moroz e Gianfaldoni (2006, p. 78), “o questionário é um instrumento de coleta
de dados com questões a serem respondidas por escrito sem a intervenção direta do
pesquisador”. O que essas autoras evidenciam é a necessidade de que o pesquisador esteja
presente na aplicação dos questionários, com o intuito de captar as informações que deseja para a
sua pesquisa. Para essas autoras, é importância manter a ética de uma pesquisa, ou seja, antes da
aplicação do questionário, deve-se explicar por escrito a natureza da pesquisa e seu caráter de
sigilo.
A utilização desse instrumento, nesta pesquisa, possibilitará traçar o perfil das professoras
iniciantes de instituições municipais que participaram deste estudo, bem como refletir sobre as
respostas relacionadas aos sentimentos despertados nesse momento da carreira, propiciando uma
compreensão, sob a perspectiva dos protagonistas, deste processo.
Em específico, o questionário busca, por meio das questões fechadas, identificar gênero,
estado civil, cor/raça, idade, grau de instrução escolar, tempo de atuação como professor(a),
segmento de atuação, se recebe ou não ajuda por parte de algum outro sujeito no início de
carreira se a SME desenvolve ações e se, no caso positivo, solicitamos que as participantes
registrassem os tipos dessas ações. Já as perguntas abertas servem de espaço para que esses
profissionais registrem quais sentimentos são despertados e quais suas reações diante desse
momento em sua carreira profissional.
Dentre os benefícios observados na utilização deste instrumento, Marconi e Lakatos
(2003, p.201-202) destacam que o questionário “atinge um maior número de pessoas
simultaneamente”, uma vez que apresentam a alternativa de serem enviados por e-mail, o que
também possibilita “atingir uma área geográfica mais ampla” (p. 201-202). Outro benefício do
questionário relaciona-se ao anonimato das pessoas, havendo uma maior liberdade nas respostas,
consequentemente, há “menos riscos de distorção pela não influência do pesquisador”
(MARCONI; LAKATOS, 2003, p.202), ou seja, o questionário como instrumento de pesquisa
permite aos colaboradores de uma pesquisa expressar-se com clareza e menor insegurança as
suas inquietações. Assim, essas autoras evidenciam que esse instrumento de pesquisa vem cada
vez mais sendo utilizados nas ciências humanas em função de seu custo baixo, atrelado a sua
abrangência, o torna esse instrumento um grande aliado em uma pesquisa cientifica.
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Apesar de ser muito rico e contribuir com uma pesquisa no que se refere aos dados
produzidos, os questionários apresentam algumas limitações, que merecem os nossos cuidados,
associadas primeiramente à estrutura desses instrumentos, contendo normalmente muitas
questões e demandando tempo para preenchimento, além de “algumas pessoas [temerem] que as
respostas dadas ao pesquisador possam ser usadas contra elas próprias (VIEIRA, 2009,
p.16)”.Outra limitação está associada à atenção por parte do pesquisador em relação às questões,
uma vez que, caso não seja o próprio pesquisador a aplicar o questionário, ou caso a amostra seja
muito extensa, algumas questões podem passar despercebidas pelos sujeitos colaboradores da
pesquisa. veja as alterações que fiz aqui.
Vieira (2009, p. 16) aponta que “a utilização do questionário é muito boa quando se busca
fatos”. Traçar um perfil das professoras iniciantes das escolas pesquisadas é um dado relevante a
ser analisado nesta investigação. Para essa autora, a construção de um bom questionário prevê
que o pesquisador esteja atento aos objetivos de sua pesquisa e aos sujeitos que irão responder a
esse questionário (para se adequar a linguagem das questões). Assegurar o sigilo das
informações, além de estar previsto como ética profissional garante também confiabilidade por
parte do sujeito colaborador de uma pesquisa.

3.2.2 Entrevistas episódicas

O segundo instrumento utilizado na produção dos dados desta pesquisa foram as
entrevistas episódicas com as professoras iniciantes. Com esse instrumento, buscamos
compreender as narrativas das docentes em relação aos seus processos formativos.Flick(2002,
p.116) salienta que o “o conhecimento episódico compreende o conhecimento que este ligado às
circunstâncias concretas (tempo, espaço, pessoas, acontecimentos, situações)”. A entrevista se
pauta em evidenciar episódios da vida das professoras iniciantes em relação às suas formações
até a fase de inserção docente e suas peculiaridades.
Flick (2002, p.115) destaca que a utilização de entrevistas episódicas se baseia em
diversos pressupostos teóricos, que se inserem dentro da Psicologia com o intuito de coletar
dados narrativos dos sujeitos para as Ciências Sociais.
Assim sendo, o autor segue argumentando que as narrativas dos sujeitos são construídas
no processo constante de experiência e narrativa, ou seja, quando os sujeitos refletem sobre suas
ações e organizam essas vivências de modo que elas possam ser narradas, esses sujeitos estão
criando estruturas cognitivas significativas para o seu processo de desenvolvimento.
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Na organização da narrativa, o autor destaca a existência de

[...] dois tipos de processos de negociação. Negociação interna /cognitiva entre
experiência e o esquema de história inclui o uso de narrativas prototípicas
existentes em uma cultura. Negociação externa com (potenciais) ouvintes
significa tanto que eles estão convencidos da história do acontecimento, ou que
eles rejeitam ou duvidam dela em grande parte. Os resultados de tais processos
são formas de conhecimento contextualizadas e socialmente partilhadas (FLICK,
2002, p.116).

Para a realização de entrevistas episódicas, é necessário atentar-se aos seguintes aspectos,
de acordo com Flick (2002): de perguntas que tragam à tona acontecimentos concretos e
perguntas mais gerais. Assim, o pesquisador “deve mencionar situações concretas em que se
pode pressupor que os entrevistados possuem determinadas experiências” (p. 117). Portanto, o
autor conclui que na realização de uma entrevista é importante que a pergunta seja estruturada de
modo que o sujeito entrevistado possa decidir de onde e como deseja expressar as situações
elencadas, ou seja, a subjetividade do sujeito deve ser considerada na realização da uma
entrevista.
Flick (2002) evidencia que a entrevista episódica se dá por meio de nove fases
progressivas, que se articulam de modo a atingir os objetivos propostos em uma pesquisa. Desse
modo, ao elaborar uma entrevista episódica, é necessário que o pesquisador compreenda as
dimensões da sua pesquisa e que, por se tratar de uma narrativa episódica, ele poderá estar
aflorando nos entrevistados memórias, sensações e sentimentos em relação ao fato narrado.
Ainda de acordo com o autor a entrevista episódica pode atuar “de tal modo que nos
permita comparar o conhecimento dos entrevistados de diferentes grupos sociais - isto e, como
uma representação social” (FLICK, 2002, p. 118).
FASE 1: PREPARAÇÃO DA ENTREVISTA: Flick (2002, p.118) aponta que “a
entrevista episódica se baseia em um guia de entrevista com o fim de orientar o entrevistador
para os campos específicos a respeito dos quais se buscam narrativas e respostas”. Desse modo, a
entrevista pode se pautar em diferentes fontes de acordo com as vivências do pesquisador. O
autor ainda salienta a importância desse guia da entrevista ser estruturado de maneira ampla, de
forma que possa conter abertura para o caso de existir aspectos novos na entrevista. Por fim, na
fase 1, o autor destaca a relevância de se aplicar entrevistas pilotos para que o guia de perguntas
elaboradas seja eficiente.
FASE 2: INTRODUZINDO A LÓGICA DA ENTREVISTA: essa fase é o início prático
da entrevista episódica. Nesse sentido, Flick (2002, p.119) enfatiza que é necessário, para que a
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entrevista ocorra da melhor maneira possível, que se apresente aos entrevistados a lógica e forma
a entrevista irá suceder, para que ele compreenda o que o entrevistador está lhe transmitindo. O
autor aponta que é recorrente iniciar a entrevista da seguinte forma: “Nesta entrevista, eu irei lhe
pedir várias vezes que conte situações em que você teve certas experiências com...”
FASE 3: A CONCEPÇÃO DO ENTREVISTADO SOBRE O TEMA E SUA
BIOGRAFIA COM RELAÇÃO A ELE: essa fase da entrevista busca compreender a
subjetividade do sujeito em relação ao tema sobre o qual a pesquisa irá se pautar. De acordo com
Flick (2002, p.119), nessa fase, elencam-se perguntas como: “o que significa o tema para você?
Com o que ele se relaciona?”. Em seguida, é interessante pedir que o entrevistado conte a
primeira experiência que ele tem com a temática pesquisada: “quando você olha para o passado,
qual foi sua primeira experiência com essa temática? Poderia, por favor, falar sobre isto?”. Desse
modo, Flick (2002) afirma que a entrevista episódica se concretiza quando se solicita ao
entrevistado que conte sobre situações especificas, sendo assim, o entrevistado assume o papel
de selecionar e narrar da maneira que julgar mais apropriada a situação. Essa seleção feita pelo
entrevistado da situação a ser narrada pode ser analisada em um segundo momento da pesquisa,
assim, o autor cita exemplos de perguntas a serem realizadas nessa fase como: “qual foi sua
experiência ou contato mais importante com a temática em questão?”. Em síntese, essa fase da
entrevista episódica busca conhecer como o entrevistado se relaciona com a temática em
questão. É nesse momento que se deve abrir espaço para que a subjetividade do entrevistado
aflore e para que ele possa narrar o que julgar pertinente em relação às questões que lhes serão
apresentadas.
FASE 4: O SENTIDO QUE O ASSUNTO TEM PARA A VIDA COTIDIANA DO
ENTREVISTADO:de acordo com Flick (2002, p.120), na fase 4 de uma entrevista episódica, o
objetivo é “esclarecer o papel do tema na vida cotidiana do entrevistado. A fim de entrar neste
campo, pede-se ao entrevistado que primeiro conte o transcorrer de um dia normal com respeito
ao tema”. O autor sugere que se pergunte: “poderia, por favor, dizer como foi seu dia de ontem, e
onde e quando a temática teve algo a ver?”. Assim, ainda de acordo com o autor, nessa fase de
uma entrevista episódica é pertinente o uso de perguntas que relacionem à temática pesquisada e
a outros assuntos da vida cotidiana dos sujeitos pesquisados e que se associe ambas as
informações, de modo a levar o entrevistado a refletir sobre como aquela temática perpassa a sua
a sua vida de uma forma geral.
FASE 5: ENFOCANDO AS PARTES CENTRAIS DO TEMA DE ESTUDO: nessa fase
da entrevista episódica,Flick (2002, p.122) salienta que o foco já se direciona para os objetivos
da pesquisa, elencados previamente pelo pesquisador. Perguntas como: “se você olhar para o
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passado, quando foi seu primeiro encontro com... Poderia, por favor, contar essa situação para
mim?”. Portanto, de acordo com o autor. Na fase 5 das entrevistas episódicas, as perguntas se
direcionam com o intuito de compreender a relação pessoal que o entrevistado mantém com a
temática pesquisada. Flick (2002, p. 122-123) assinala que “uma tarefa importante do
entrevistador é responder com inquietações mais aprofundadas as respostas e as narrativas do
entrevistado, a sim de tornar a entrevista tão substancial e profunda quanto possível”.
FASE 6: TÓPICOS GERAIS MAIS RELEVANTES: Flick (2002, p.123) frisa que, nessa
fase da entrevista episódica, é pertinente mencionar tópicos mais gerais para que a pesquisa
tenha um maior alcance. Assim sendo, a realização das perguntas deve em ir ao encontro das
opiniões e da imaginação do entrevistado acerca de situações hipotéticas relacionadas à temática,
como “na sua opinião, quem deve ser responsável...” ou “por favor, imagine...”.

Esta parte da entrevista [a fase 6] tem como objetivo a elaboração de um
referencial de conhecimento transsituacional que o entrevistado desenvolveu ao
longo do tempo. Enquanto possível, o entrevistador deve tentar ligar estas
respostas gerais as explicações mais concretas e pessoais do entrevistado,
fornecidas em fases anteriores da entrevista, a fim de deixar claras todas as
discrepâncias e contradições. As aplicações desta entrevista demonstraram que
em muitos casos discrepâncias e contradições podem emergir entre a
argumentação mais geral dessa fase e as experiências e práticas pessoais
relatadas anteriormente (FLICK, 2002, p.123).

FASE 7: AVALIAÇÃO E CONVERSA INFORMAL: de acordo com Flick (2002,
p.123), essa fase é a reta final de uma entrevista episódica que deve ocorrer com a realização de
uma conversa informal. Assim, perguntas como “o que não apareceu na entrevista, mas que
poderia te dar a oportunidade de mencionar seu ponto de vista?”, “houve alguma coisa que lhe
trouxe aborrecimento durante a entrevista?”, podem ser feitas nesse momento. É nessa fase da
entrevista episódica que se permite um espaço para que aspectos que não surgiram na entrevista
possam surgir.
FASE 8: DOCUMENTAÇÃO: Flick (2002) atenta para que seja realizada logo após a
entrevista episódica uma contextualização das narrativas dos entrevistados de uma pesquisa. Para
o autor, o entrevistador deve se atentar para registrar aspectos pertinentes à pesquisa, tanto no
que tange o entrevistado e suas subjetividades quanto aspectos específicos da pesquisa. Portanto,
na fase 8, as impressões que o entrevistador teve sobre a pesquisa de um modo mais amplo
devem ser anotadas, ou seja, “[...] tudo o que trouxe surpresa e tudo o que foi dito depois da
gravação deve ser anotado” (p. 124). A seguir, o autor apresenta um modelo de uma folha de
documentação de uma entrevista episódica:
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Figura 4 - Folha de documentação da entrevista episódica

Fonte: Flick (2002, p.124).

FASE 9: ANÁLISE DE ENTREVISTAS EPISÓDICAS: na fase de análise das
entrevistas episódicas,Flick (2002, p.125) sugere que “os procedimentos de codificação [...]
podem ser empregados para analisar entrevistas episódicas”. Que duração tem as entrevistas
episódicas?De acordo com o autor, elas podem durar de 60 a 90 minutos, podendo variar de
acordo com as perguntas feitas, o tempo que o entrevistado demanda para responder, detalhes da
pesquisa, entre outros.
Flick (2002) salienta que uma entrevista episódica pode ser um método de coleta de
dados muito rico quando o entrevistador compreende que as narrativas dos sujeitos precisam ser
detalhadas, e não apenas gerem dados que posteriormente virarão tópicos para análise. Portanto,
o entrevistador deve compreender o método utilizado e suas nuances, potencializando a sua
utilização.
Ainda de acordo com o Flick (2002), a entrevista episódica pode se configurar como um
método relevante gerando dados com

narrativas de situações em diferentes níveis de concretude; Episódio repetido
como situações que ocorrem regularmente não mais baseadas em uma
referência local ou temporal clara; Exemplos, que são abstraídos de situações
concretas, e metáforas, que vão desde clichês até estereótipos; Definições
subjetivas quando explicitamente perguntadas; Proposições argumentativas teóricas, explicação de conceitos e suas relações (p. 131-132).
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Os dados de uma entrevista episódica podem ser classificados de acordo com os
objetivos da pesquisa, mas, via de regra, eles demonstram expressões de situações concretas das
vivências dos entrevistados. Desse modo, os exemplos que os entrevistados podem utilizar, bem
como suas narrativas, são pautados geralmente nas experiências que os entrevistados adquiriram
na sua trajetória de vida.
Dentre os aspectos que garantem a qualidade de entrevistas episódicas, Flick (2002)
salienta que a fidedignidade e validade são pertinentes – “[a] fidedignidade das entrevistas pode
ser aumentada pelo treinamento para a entrevista e pela análise detalhada das entrevistas-piloto,
ou da primeira entrevista” (p. 132). O autor ainda salienta que a fase da documentação e o
preenchimento dos dados pertinentes ao desenvolvimento da entrevista são relevantes para a
qualidade da mesma. Por fim, para uma entrevista episódica ser considerada de boa qualidade é
necessário que a transcrição das entrevistas seja feita de modo cuidadoso, atentando-se para que
o entrevistado esteja de acordo com o que foi transcrito sobre a sua narrativa.

[...] A entrevista episódica é, em si mesma, uma tentativa de colocar em termos
concretos a idéia de triangulação interna ao método (Denzin, 1989; ver também
Flick, 1992), através da combinação de diferentes enfoques (de tipo narrativo e
argumentativo) com respeito ao tema em estudo, a sim de aumentar a qualidade
dos dados, das interpretações e dos resultados (FLICK, 2002, p. 133).

A seguir iremos falar sobre a entrevista semiestruturada, o terceiro instrumento que
utilizamos na produção dos dados desta pesquisa.

Este instrumento foi utilizado com as

assessoras responsáveis pela Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental da
Secretaria Municipal de Educação do município de Mariana-MG, com o intuito de compreender
como ela percebem o processo de acolhimento e de inserção dos docentes nesta rede de ensino.

3.2.3 Entrevistas semiestruturadas

O terceiro instrumento de produção de dados utilizado neste trabalho foi a entrevista
semiestruturada realizada com as assessoras da SME de Mariana-MG, responsáveis pela
Educação Infantil e pelos Anos Iniciais do Ensino Fundamental da cidade, com o objetivo de
compreender, por meio de seus relatos, a intencionalidade ou não no acolhimento aos(as)
professores(as) iniciantes e as ações que de fato incluem e auxiliam os(as) professores(as) em
início de carreira nas instituições de ensino do município.
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Neste estudo, salientamos ser essencial compreender os discursos das assessoras
responsáveis por esses dois níveis de ensino, uma vez que essas colaboradoras se encontram
dentro da SME e, de certa forma, tem a possibilidade de refletir sobre as ações voltadas para a
etapa inicial do desenvolvimento profissional docente de forma mais específica. O olhar e a
compreensão dessas colaboradoras acerca dos professores iniciantes poderá ser indicador
relevante da existência ou não dessas ações.
Nesse sentido, a elaboração do roteiro da entrevista semiestruturada (Apêndice 5) teve o
intuito de salientar, nos relatos das assessoras, as posturas assumidas diante do processo de
inserção dos docentes em início de carreira no município de Mariana-MG. A entrevista está
estruturada em quatro tópicos, com o objetivo de captar, nas narrativas das assessoras, a
perspectiva que essas têm em relação à inserção docente, ou seja, suscitar nelas reflexões acerca
do que lhes marca como profissional e, posteriormente, suas impressões e atitudes diante de suas
ações como assessoras. A partir do primeiro tópico da entrevista, as assessoras relatam sua
escolha pelo magistério e as influências que determinaram tal escolha. Em seguida, pedimos que
elas relatassem os sentimentos que afloram neles diante do exercício de sua profissão (desafios,
medos, alegrias, entre outros).Esses dois tópicos iniciais da entrevistam foram desenvolvidos
para que as assessoras retomem seus processos formativos e se coloquem na posição de
professores(as) iniciantes, relatando seus sentimentos diante das memórias que tal lembrança
lhes suscita e retomando algumas reflexões do caminho percorrido e relembrando dos desafios
iniciais que enfrentaram.
Os dois últimos tópicos se associam à visão que as assessoras têm da inserção docente.
Assim, solicitamos relatos em relação à inserção dos(as) professores(as) iniciantes nas
instituições, como se efetivam o entrosamento com os alunos, com os colegas de profissão, com
a equipe gestora, com a rotina escolar. Perguntamos se as assessoras acompanham esse início da
inserção dos novos profissionais na rede e se existem ações ou programas para os(as)
professores(as) iniciantes promovidas pela Secretaria Municipal de Educação em Mariana-MG.
Boni e Quaresma (2005, p. 75) definem “entrevistas semiestruturadas como aquelas que
se constituem de perguntas abertas e fechadas, onde o informante tem a possibilidade de
discorrer sobre o tema proposto”, associando esse tipo de entrevista a uma conversa informal. Ao
utilizar esse tipo de instrumento, o pesquisador deve ficar atento à narrativa, acolhendo as falas
para, na sequência, se for necessário, formular algumas questões para que o participante
complemente suas considerações.
Esse tipo de entrevista se assemelha a uma conversa informal, portanto, os tópicos
elencados servem de guia para que os colaboradores da pesquisa (no nosso caso, as assessoras),
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não se percam em suas respostas, se desviando dos objetivos que a pesquisa exige. Caso isso
aconteça, o pesquisador deve estar atento para retomar as questões de acordo com o que deseja
alcançar, pautado nos objetivos de sua pesquisa.
Ainda de acordo com Boni e Quaresma (2005), uma das vantagens da utilização desse
instrumento é a delimitação da quantidade de informações que se deseja coletar, a partir dos
objetivos que se pretende alcançar com a pesquisa. As entrevistas semiestruturadas também
possibilitam entrevistar sujeitos que não saibam ler nem escrever, uma vez que há a possibilidade
de elas acontecerem de forma totalmente oral. Esse tipo de entrevista se torna um instrumento
eficaz de coleta de dados, pois permite tirar dúvidas que possam surgir durante o processo de
realização da mesma, o que favorece o surgimento de respostas espontâneas.
Uma das limitações em relação à utilização desse instrumento associa-se ao fato de que
os colaboradores da pesquisa podem se sentir intimidados no que se refere às suas identidades, o
que, por consequência, gera a omissão de informações importantes. Cabe ao pesquisador ficar
atento aos detalhes que envolvem esse tipo de entrevista, a fim de evitar problemas e tornar esse
momento tranquilo e interativo, tanto para o pesquisador quanto para o colaborador. Nesse
sentido, o planejamento e o envolvimento do pesquisador são importantes nesse momento de
desenvolvimento de sua pesquisa.

Assim é que das atitudes de aproximação, respeito e empatia trazidas pelo
pesquisador, virá à disponibilidade dos sujeitos e o seu envolvimento com a
tarefa de informantes (o que amplia a possibilidade de validade dos dados
obtidos), fazendo dela um momento de reflexão, retomada de fatos, valores e
ideias do passado (quando este é o caso) e a gratificação com sua transmissão
ao entrevistador (ALVES; SILVA, 1992, p. 64).

Acreditamos que as narrativas das assessoras responsáveis pela Educação Infantil e pelos
Anos Iniciais do Ensino Fundamental da rede de ensino aqui pesquisada contribuíram para esta
investigação, uma vez que se tornaram indicadores da existência, ou não, de ações voltadas à
inserção docente de profissionais em início de carreira. Tão relevante quanto os relatos das
professoras, obtidos por meio das entrevistas episódicas, são as percepções das assessoras sobre
essa etapa inicial do desenvolvimento profissional docente.
Optamos por utilizar nesta pesquisa a entrevista episódica com as professoras iniciantes
por ser um tipo de instrumento que sucinta nas colaboradoras da pesquisa a retomada a episódios
de suas trajetórias das quais queremos investigar, no caso a inserção docente. Esse tipo de
entrevista, discutido por Flick(2002) segue alguns passos para a sua realização, mas por se tratar
das subjetividades podem surgir nas narrativas aspectos outros que as colaboradoras desejam
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relatar. Optamos por utilizar a entrevista semiestruturada com as assessoras, uma vez que
queríamos levantar questões acerca da inserção docente e deixar que elas narrassem as suas
percepções de como a inserção é compreendida na SME do município. Deste modo, justificamos
a nossa escolha por ambos os instrumentos: entrevista episódica e entrevista semiestruturada,
considerando os objetivos que queríamos alcançar com as colaboradoras da pesquisa: professoras
iniciantes e assessoras da SME.

3.3 Contexto da pesquisa

Inserida em um momento sociopolítico de transformações intensas, principalmente no
que se refere ao campo educacional, esta pesquisa foi desenvolvida no município de MarianaMG com professoras e assessores da SME da mesma cidade. O intuito foi o de compreender, por
meio dos discursos desses sujeitos, como se concretiza a inserção docente de professores (as)
iniciantes na cidade.
Ao estudar determinada instituição ou determinados sujeitos, é pertinente conhecer o
contexto em que se inserem, as histórias construídas nesses espaços, enfim, conhecer a realidade
que acolhe as pessoas envolvidas na investigação – trata-se da perspectiva do pesquisador. É
importante considerar, segundo Azanha (1992), a realidade da instituição, dos profissionais, das
suas necessidades, do município ao qual está situado, entre outros aspectos que permeiam as
discussões pretendidas. É necessário ter conhecimento do campo em que se atua para fugir de
discursos vazios e que em nada contribuem para o crescimento pessoal e da área de estudo. A
assimilação desses conhecimentos de fato se concretizará quando a história e a realidade das
instituições e dos processos, entre outros aspectos, forem considerados na elaboração das
políticas públicas, por exemplo, e mais especificamente as políticas de inserção e
acompanhamento docente.
Desse modo, salientamos que a pesquisa aqui desenvolvida ocorreu no município de
Mariana-MG – apresentado na Introdução deste trabalho –, primaz do estado de Minas Gerais.
Trata-se um município relativamente pequeno, quando comparado com outros do estado de
Minas, mas que está em constante desenvolvimento científico, uma vez que comporta o campus
do Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS), pertencente à Universidade Federal de Ouro
Preto (UFOP).
Uma das especificidades do contexto em que esta pesquisa se desenvolveu é a pandemia
de Covid-19. Descoberto no final do ano de 2019, na China, o vírus se espalhou de uma forma
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rápida pelo mundo inteiro, alterando de forma significativa a vida de homens e mulheres de
todas as faixas etárias. Diante desse novo contexto, somente os serviços essenciais
(supermercados, farmácias, hospitais, entre outros) foram permitidos a continuarem funcionando.
Nesse sentido, o mundo inteiro parou, assustado, espantado diante de inúmeras mortes causadas
por esse vírus sem precedentes e que exigiu mudança e adaptação radical na vida de todos as
pessoas.
A pesquisa aqui desenvolvida necessitou se adaptar, uma vez que nosso campo de
pesquisa, as escolas, se encontravam fechadas e funcionando de forma remota, sem previsão de
retorno às atividades presenciais. Assim sendo, decidimos por realizar as entrevistas por meio de
vídeo chamadas, com o uso da plataforma Google Meet, e aplicar o questionário via e-mail, para
que os colaboradores da pesquisa o respondessem. Outra adaptação refere-se ao Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que foi enviado aos colaboradores via e-mail e
validados mediante a confirmação do e-mail.

3.4 Participantes da pesquisa

Os participantes da pesquisa foram às assessoras responsáveis pela Educação Infantil e
pelos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e professoras iniciantes. Selecionamos duas
professoras iniciantes, ambas atuantes na Educação Infantil de uma escola da sede administrativa
do município de Mariana-MG, e duas professoras iniciantes dos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental de um distrito pertencente a esse município, o distrito de Passagem de Mariana. A
escolha das participantes ocorreu em acordo com a perspectiva de Huberman (2000) que define
“iniciante” como o profissional com até três anos de atuação – fase da estrada e tacteamento na
carreira, ou da descoberta e sobrevivência.
No município de Mariana-MG, não foram localizados professores(as) iniciantes nos
segmentos contemplados nesta pesquisa atuando como efetivos, uma vez que o último concurso
público da Secretaria Municipal de Educação realizado na cidade ocorreu no ano de 2002, sendo
que outro concurso aconteceu em 2010 para completar cargos da área da Educação. No ano de
2020, estava previsto a realização de um novo concurso público, mas esse foi cancelado pela
Prefeitura de Mariana devido à pandemia de Covid-19,14 sendo que não há previsão de data
futura para o concurso.
14

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Covid-19 é uma doença causada por SARS-COV-2
(novo coronavírus) que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. Seu nome decorre de sua
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No caso desta pesquisa, então, consideramos professor(a) em início de carreira
profissionais que assinam contrato com a Secretaria Municipal de Educação, que normalmente
são prorrogados por dois anos, ou que substituem professores(as) efetivos(as) por um tempo
superior a seis meses, ou até mesmo aqueles sujeitos que apresentam experiência docente, mas
são novos nas instituições de ensino pesquisadas. Após selecionar as professoras iniciantes e
confirmar sua disponibilidade em participar desta investigação, foi enviado um e-mail com o
questionário e agendamos o dia e horário para realização da entrevista episódica via Google
Meet. Os assessores foram contactados via telefone da Secretaria de Educação, posteriormente,
agendamos a entrevista semiestruturada pela mesma plataforma de vídeo chamada.

3.5 Método de análise dos dados

Inicialmente, acreditamos ser relevante fazer uma explanação sobre as contribuições
apresentadas por Marconi e Lakatos (2003) sobre o tratamento de dados em uma pesquisa para
posteriormente discutirmos a metodologia de análise compreensiva-interpretativa e política de
sentido de Souza (2014), opção escolhida para o tratamento os dados da pesquisa aqui
desenvolvida.
De acordo com Marconi e Lakatos (2003, p.167), “a importância dos dados está não em
si mesmos, mas em proporcionarem respostas as investigações”, ou seja, os dados decorrentes de
uma pesquisa passam a ganhar sentido quando se associam com os objetivos propostos e
respondem às questões propostas. O movimento realizado pelo pesquisador, de se debruçar sobre
os dados coletados, fazendo suas análises e interpretações, se constituem como uma fase
primordial de uma pesquisa científica.
Ainda de acordo com Marconi e Lakatos (2003, p.167), em relação à análise de dados,
são apresentados os conceitos de análises e interpretações, destacando que, apesar de serem
atividades distintas, elas se relacionam no tratamento com os dados obtidos em uma pesquisa. As
análises são “tentativas de evidenciar as relações existentes entre o fenômeno estudado e outros
fatores” (MARKONI; LAKATOS, 2003, p.167), desse modo, ao analisar os dados, o
pesquisador busca responder as suas indagações relacionando os dados obtidos com suas
hipóteses iniciais. Logo, a interpretação dos dados pode ser considerada como “uma atividade
intelectual que procura dar significado mais amplo as respostas, vinculando-as a outros
microscopia que se parece com a de uma coroa e seu código 19 se associa ao ano de descoberta do mesmo, em 31
de dezembro de 2019, na China.
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acontecimentos” (MARCONI; LAKATOS, 2003, p.168). Interpretar os dados associa-se com a
percepção e com as estruturas intelectuais do pesquisador, que relaciona os dados obtidos com o
contexto mais amplo da sociedade em que vive. As autoras reforçam essa ideia afirmando que,
“mesmo com dados válidos, é a eficácia da análise e da interpretação que determina o valor da
pesquisa” (MARCONI; LAKATOS, 2003, p.169).
Existem diversificados métodos empregados no tratamento dos dados coletados em uma
pesquisa científica. Dadas as configurações e os instrumentos utilizados para a coleta de dados
na investigação aqui apresentada, optamos pela análise compreensiva- interpretativa e política de
sentido para o tratamento dos dados obtidos nas entrevistas realizadas com os participantes deste
estudo.
O uso da metodologia de análise compreensiva-interpretativa e política de sentido
(SOUZA, 2014) possibilitará a compreensão das subjetividades das professoras iniciantes
entrevistadas, seus desafios diante desse momento da carreira, e das ações existentes ou não por
parte da escola ou da SME que contribuam com essa fase de inserção docente, bem como a
implicação delas no desenvolvimento profissional desses sujeitos. Essa metodologia contribuirá
com esta pesquisa no sentido de evidenciar os discursos coletados possibilitando o afloramento
de aspectos até então não explicitados. De acordo com Souza (2014), as narrativas assumem
papel de ferramentas para se potencializar as singularidades dos sujeitos e, além disso, para se
compreender a estrutura em que eles se situam. Nesse sentido, a análise compreensivainterpretativa e política de sentido permite que os sujeitos reflitam sobre seus papeis nas variadas
esferas da sociedade e sobre os percursos que os fizeram chegarem até esse momento atual.
Souza (2014) assinala a importância que a abordagem (auto)biográfica vem assumindo
nas pesquisas no contexto brasileiro. O autor argumenta que essa abordagem é interessante uma
vez que oportuniza tanto pesquisadores quanto sujeitos da pesquisa narrarem de forma oral ou
escrita suas experiências se configurando como um processo relevante para que identidades
coletivas e individuais sejam consolidadas. O autor ainda considera que diversos estudos vêm
sendo desenvolvidos com o intuito de explorar essa abordagem (auto)biográfica, principalmente
no campo da formação de professores, em que cada vez mais (no contexto atual) as experiências
dos docentes vêm sendo colocadas como pertinentes de serem pesquisadas e socializadas.
Nesse sentido, para Souza (2014, p.41), as experiências pesquisadas buscam entender os
“modos próprios de como os sujeitos vivem, se desenvolvem, aprendem, enfrentam conflitos,
buscam alternativas para superar as adversidades da vida frente aos processos de
inclusão/exclusão social”. A abordagem (auto)biográfica vem sendo relevante nos estudos das
Ciências Humanas por evidenciar as singularidades dos sujeitos.
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De acordo com Delory-Momberger (2012), o sujeito compreende a si e aos demais a sua
volta de modo temporal, ou seja, as concepções do sujeito sobre si e sobre as demais
experiências que vivencia no contexto contribuirão para que ele reflita sobre sua formação no
momento presente. “Assim, a pesquisa (auto)biográfica nasce do indivíduo, em sua inserção
social, mediante modos próprios de biografização e de seus domínios social e singular”
(SOUZA, 2014, p.41).
No que tange às entrevistas narrativas, Souza (2014), apoiado nas ideias de DeloryMomberger (2012), considera que a etapa da coleta dos dados em uma pesquisa (auto) biográfica
evidencia a subjetividade dos sujeitos pesquisados, uma vez que eles narram experiências vividas
que perpassam tanto a individualidade quanto o coletivo. Quando essas experiências são
narradas, os indivíduos refletem sobre suas ações, ou seja, ao narrarem suas experiências para
compor uma pesquisa, a escuta que do pesquisador sobre a experiência subjetiva do outro é
relevante no processo da coleta de dados, uma vez que os dados podem ser percebidos também
por meio de gestos, expressões, suspiros, entre outros.
Souza (2014, p.42) assinala que “narrativas (auto) biográficas configuram-se como
corpus de pesquisa, visto que são recolhidas de forma oral e/ou escritas”. As narrativas que
compõem uma pesquisa são consideradas, portanto corpus de análise, ou seja, por se tratar da
subjetividade dos sujeitos da pesquisa são plausíveis de serem interpretadas e compreendidas.
Souza (2014, p.43)acrescenta que as narrativas “centram-se nas trajetórias, percursos e
experiências dos sujeitos, e são marcadas por aspectos históricos e subjetivo frente às reflexões e
análises construídas por cada um sobre o ato de lembrar, narrar e escrever sobre si”.

A análise compreensiva - interpretativa das narrativas busca evidenciar a
relação entre o objeto e/ou as práticas de formação numa perspectiva
colaborativa, seus objetivos e o processo de investigação-formação, tendo em
vista apreender regularidades e irregularidades de um conjunto de narrativas
orais ou escritas, partem sempre da singularidade das histórias e das
experiências contidas nas narrativas individuais e coletivas dos sujeitos
implicados em processos de pesquisa e formação (SOUZA, 2014, p.43).

Salientamos que a análise compreensiva-interpretativa e política de sentido pauta-se em
evidenciar, nas narrativas, a relação entre o que o sujeito narra com o que narra os demais
sujeitos que integram a pesquisa, ou seja, a interpretação das narrativas numa perspectiva de
colaboração, como aponta Souza(2014),possibilita ao pesquisador destacar aspectos comuns em
narrativas, que podem ser indícios do que o pesquisador deseja com a sua pesquisa, assim, essa
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análise atua numa perspectiva colaborativa, ao passo que as subjetividades de cada participante
se destacam, formando aspectos pertinentes e comuns em relação à formação.
Souza (2014, p.43) salienta, em trabalho publicado no ano de 2006 intitulado “O
conhecimento de si: estágio e narrativa de formação e professores”, que,

[p]ara a análise interpretativa das fontes utilizei a idéia metafórica de uma
leitura em três tempos, por considerar o tempo de lembrar, narrar e refletir sobre
o vivido. Desta forma, a interpretação aconteceu desde o momento inicial da
investigação-formação tanto para o pesquisador, quanto para os sujeitos
envolvidos no projeto de formação, a qual se organizou a partir dos seguintes
tempos: - Tempo I: Pré-análise / leitura cruzada; - Tempo II: Leitura temática unidades de análise descritivas; - Tempo III: Leitura interpretativa compreensiva do corpus (SOUZA, 2014, p.43).

Neste trabalho, adotamos os três tempos apontados por Souza (2014) para análise de uma
narrativa O primeiro tempo, a pré-análise/leitura cruzada, o segundo tempo é a leitura
temática/unidades de análise descritiva, e o terceiro tempo, que é a leitura interpretativacompreensiva dos dados. No primeiro tempo, realiza-se uma leitura do grupo que irá fazer parte
da pesquisa. Na identificação do grupo, pode-se utilizar códigos para identificar os sujeitos e
outros dados que caracterizem aquele grupo da pesquisa. Esse primeiro tempo permite identificar
tanto o grupo como um todo como destacar as singularidades que permeiam cada sujeito.
O segundo tempo, que é a leitura temática, permite observar o grupo como um todo
destacando as irregularidades e as regularidades que surgem das narrativas analisadas. Souza
(2014) aponta que é relevante fazer uma triangulação entre os tempos e os dados que foram
colhidos, ou seja, o pesquisador deve ter um olhar atento, pois muitas das categorias que podem
surgir são subjetivas e associam-se ao que o perfil do sujeito da pesquisa evidencia no primeiro
tempo (como escolarização, relação com a aprendizagem, entre outros). É nesse momento de
análise das narrativas que as sutilezas presentes nas mesmas devem ser destacadas, pois podem
ser indícios interessantes para se alcançar os objetivos da pesquisa. Por fim, no terceiro tempo,
da leitura interpretativa e compreensiva dos dados, é pertinente retomar as narrativas e fazer as
articulações necessárias de acordo com o que se produziu no primeiro e no segundo tempo.
Sousa (2014, p. 44) argumenta que, na realização de uma pesquisa (auto) biográfica, o
tempo I, II e III são importantes e que, apesar de haver uma sequência entre eles, todos devem
dialogar: desde o início devem compor o perfil biográfico do grupo (identidade coletiva e
individual, aspectos socioeconômico e cultural), a leitura cruzada, ou o que o autor chama de
“pré análise” em relação às narrativas dos sujeitos da pesquisa (oral e/ou escrita), finalizando,
devem compor as leituras e o cruzamento dos dados, tanto em nível individual quanto coletivo.
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Os três tempos devem estar centrados no “percurso, trajetórias e experiências de vida dos
sujeitos” e demandam do pesquisador um olhar compenetrado para que as narrativas desvelem o
que os sujeitos disseram e até mesmo aspectos que ficaram implícitos.
Durante a realização do tempo II, definido como pré-análise, é imprescindível considerar
cada narrativa e as peculiaridades que as compõem. A partir disso, procede-se à relação com o
todo, num movimento constante de sair do particular para compreender o global e sair do global
para se entender como o particular se comporta.

No que se refere ao Tempo II - Leitura temática ou unidades de análise
temática/descritiva -, cabe destacar que o mesmo vincula-se às leituras cruzadas
(Tempo I), tendo em vista a construção do perfil biográfico do grupo
pesquisado e a possibilidade de apreensão de regularidades, irregularidades,
particularidades e subjetividades de cada história individualmente e do conjunto
das narrativas do grupo, mediante a organização temática e agrupamento de
unidades de análise que possibilitam a compreensão-interpretação do texto
narrativo, através do seu universo de significados e significantes. Cabe destacar
que o objeto central da análise temática, como tempo II, consiste na construção,
após a leitura cruzada, das unidades de análise temática, tendo em vista a
análise compreensiva – interpretativa (SOUZA, 2014, p.44).

Observamos que o intuito da realização desse segundo tempo é justamente agrupar por
categorias aspectos que se apresentam nas narrativas como regularidades, irregulares,
peculiaridades de todos os sujeitos. Partindo da narrativa dos sujeitos pesquisados, o pesquisador
realiza essa categorização, que facilitará, por conseguinte, a efetivação de uma análise
interpretativa do que os dados puderam indicar.
Souza (2014, p. 44) aponta que, na análise de narrativas, podemos considerar “Unidades
de Análise Temática (UAT) ou Unidades Descritivas (UD)” quando essas apresentam
homogeneidade ou heterogeneidade em relação ao conjunto das narrativas, uma vez que elas
buscam mostrar acontecimentos experienciados pelos sujeitos da pesquisa, não se tratando de
uma verificação sobre fatos.

Aqui, cabe explicitar algumas possibilidades de análise, após a identificação,
mapeamento e apreensão de unidades de análise temática ou de unidades
descritivas, as quais podem ser utilizadas na totalidade do texto narrativo
biográfico ou da demarcação de excertos das narrativas (auto)biográficas. As
quais remetem sempre para a complexidade e a totalidade de cada experiência
narrada, seja através da pertinência e recorrência dos episódios ou das suas
irregularidades e particularidades da vida em suas diferentes formas de
manifestação ou de expressão (SOUZA, 2014, p. 45).
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O autor destaca que, na realização da análise das narrativas (auto) biográficas, o
pesquisador pode considerar tanto fragmentos do texto quanto o texto em sua totalidade, levando
em consideração o que as narrativas apresentam como aspectos pertinentes de serem
evidenciados. Contudo, há a necessidade de se retomar as narrativas (auto) biográficas fazendo
as possíveis articulações na interpretação das narrativas dos sujeitos.
Desse modo,

a construção de critérios de análise nasce articulada aos processos de leitura
cruzada, leitura analítica e leitura compreensiva - interpretativa, implicando-se
no modo como cada sujeito elege para narrar ou escrever sobre si, suas
referências socioculturais, as regularidades e irregularidades históricas dos
percursos e trajetórias de vida-formação, bem como pelo aprofundamento
narrativo, frente a interioridade, exterioridade e a subjetividade de cada
narrativa. Ainda assim, as leituras temática, interpretativa e compreensiva
permitiram, como uma dimensão meta - reflexiva e de um exercício
metodológico, agrupar as unidades temáticas de análise através das recorrências
e das irregularidades presentes nas narrativas, emergindo de um diálogo
intertextual e de uma análise horizontal das experiências individuais e coletivas
contidas nas narrativas (SOUZA, 2014, p.45).

Na realização de análise das narrativas considera-se dois aspectos: o primeiro se refere a
uma atenta escuta e leitura das narrativas de modo a construir unidades de análise que se
articulem com a narrativa como um todo; o segundo aspecto se refere à narrativa e à
compreensão da pesquisa (auto) biográfica, “exigindo uma posição ética no processo da pesquisa
ou das práticas de formação, em função da totalidade dos conteúdos das histórias” (SOUZA,
2014, p.45).
Analisar as narrativas de forma a compreender o que são aspectos particulares e são
aspectos gerais é relevante, pois permite ao pesquisador um olhar sob as narrativas, indo além da
compreensão das unidades de análise elencadas, compreendendo que as unidades são
especificidades de cada sujeito, que podem se repetir, mas que dão indícios de aspectos mais
amplos do contexto nos quais os sujeitos se situam.
Em suma, Souza (2014) acrescenta que, na realização de uma pesquisa que se utilize das
narrativas dos sujeitos, é relevante considerar a triangulação dos dados, uma vez que aspectos da
vida dos sujeitos, de suas trajetórias e suas marcas pessoais podem ser fatores pertinentes para
justificar maneiras de pensar, agir e se portar no contexto em que vivem.

[...] A triangulação de fontes narrativas e biográficas pode permitir a apreensão
de questões relacionadas às trajetórias e percursos de vida-formação dos
sujeitos, aprendizagens e experienciais construídas ao longo da vida, bem como
questões concernentes ao cotidiano escolar, ao trabalho docente, a sexualidade,
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a homossexualidade e a homofobia no espaço social e escolar (SOUZA, 2014,
p.46).

É relevante proceder aos três tempos de análise de dados apresentados por Souza (2014),
que são a pré-análise e leitura cruzada, a leitura temática e a leitura interpretativa-compreensiva,
na análise de narrativas (auto) biográficas em uma pesquisa. Nesta pesquisa, tal análise é
pertinente por permitir compreender as narrativas tanto dos assessores da SME de Mariana-MG,
quanto das professoras iniciantes entrevistadas em relação à inserção docente. Logo, ao
cruzarmos os dados encontrados, fazendo a triangulação dos mesmos, poderemos observas as
nuances que permeiam os relatos em relação à temática pesquisada.
No capítulo a seguir discorreremos sobre as categorias de análise que emanaram das
narrativas das colaboradoras da pesquisa aqui desenvolvida. As categorias que serão analisadas
são: (I)das narrativas das professoras iniciantes: profissão docente, sentimentos em relação ao
início da docência, processo de designação e processo seletivo para atuar como docente, inserção
docente e acolhimento, desafios do ensino remoto para os iniciantes e ações para os professores
iniciantes.(II)das narrativas das assessoras da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental: profissão docente, início da docência, acolhimento docente, sentimentos no início
da

docência,

processo

de

contratação,

e

ações

voltadas

para

os

iniciantes.
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4 ANÁLISE DOS DADOS

4.1 Análise dos questionários respondido pelas professoras iniciantes

4.1.1Perfil das professoras iniciantes

Um dos instrumentos utilizados na pesquisa aqui desenvolvida foi o questionário
composto por questões de múltipla escolha (questões fechadas) e questões discursivas (questões
abertas) com o intuito de produzir dados que nos permitissem traçar um perfil dos professores
iniciantes e da forma como esses compreendem o processo de inserção profissional na rede
municipal de ensino do município de Mariana- MG. As professoras iniciantes responderam ao
questionário que foi enviado por e-mail.
De acordo com Huberman (2000), e as discussões pautadas por ele, os professores
vivenciam um ciclo de vida profissional. Desse modo, segundo o autor, o professor iniciante é
aquele que apresenta consolidado os três primeiros anos de prática docente. Tendo essa
característica como foco, foram localizadas e convidadas para participar da pesquisa quatro (4)
professoras iniciantes, sendo duas atuantes na Educação Infantil de uma instituição da sede
administrativa do município de Mariana-MG e duas atuantes nos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental de uma instituição localizada em um dos distritos dessa cidade – Passagem de
Mariana.
Ao colocarmos no questionário a identificação com nome fictício como opcional, uma
das colaboradoras se identificou como Ana. Assim sendo, optamos por manter o nome escolhido
por ela e nomear as outras três que não se identificaram, elas serão identificadas neste trabalho,
então, como Ana, Amora, Flor e Luz.
À época desta pesquisa, em relação ao tempo de prática docente, Amora tinha um ano de
carreira, Flor, dois anos, e Ana e Luz tinham três anos de prática profissional. Desse modo, as
colaboradoras da pesquisa estão dento do período considerado iniciante na profissão de acordo
com Huberman (2000). Observamos também que as colaboradoras estão, cada uma delas, em um
ano diferente dentro dessa fase do desenvolvimento profissional, ou seja, uma delas iniciou-se na
profissão há um ano e está descobrindo os encantos da profissão; outra já tem dois anos de
experiência profissional como professora, tendo já um repertorio mais consolidado;há, ainda,
duas professoras que têm três anos de prática e que, de acordo com seus relatos, se sentem bem
mais confiantes diante da profissão docente.

114

A escolha por essas colaboradoras pautou-se inicialmente pelo fato de todas serem
iniciantes na profissão docente, e por elas se apresentarem disponíveis quando convidadas a
participarem da pesquisa, mesmo diante do contexto da pandemia. Outros sujeitos colaboradores
foram convidados a participar da pesquisa, contudo estavam indisponíveis para participarem
deste estudo por estarem atarefados com a demanda ocasionada pelo trabalho remoto. Dentre
esses sujeitos, estavam as pedagogas das instituições pesquisadas e algumas professoras
iniciantes que se enquadravam nas características da pesquisa aqui desenvolvida.
Assim, todos os sujeitos colaboradores desta pesquisa são do sexo feminino e têm idade
entre trinta (30) e quarenta e nove (49) anos de idade. Esse aspecto corrobora o que Ferreira
(1998) nos apresenta. Para essa autora,

A feminização do trabalho docente acontece em concomitância com a expansão
mundial dos sistemas de ensino, por sua vez, como um requisito do próprio
desenvolvimento do capitalismo. Associado ao "abandono" pelos homens, o que
sentem a partir daí é a construção de uma identidade profissional para a
docência com marcas provenientes da condição da mulher (p.43-44).

Para essa autora, a construção de uma identidade feminina no magistério ocorreu em
consonância com o desenvolvimento do capitalismo. Os homens preferiram assumir outras
profissões, que lhes trariam um retorno financeiro muito mais significativo, desse modo, a
profissão docente passou a ser aos poucos ocupada pelas mulheres. “Então, poderia ser mais
vantajoso trabalhar no comércio, na indústria nascente ou no setor bancário do que ser um
professor, profissão que conferia prestígio social, porém, poucos ganhos financeiros”
(FERREIRA, 1998, p.46).
Das quatro colaboradoras da pesquisa, Flor e Ana são casadas, Luz divorciada e Amora
mora com o companheiro. Apesar de todas as demandas que os relacionamentos exigem e as
tarefas que são exigidas das mulheres na sociedade de um modo geral, como cuidar dos filhos,
sair para trabalhar, cuidar da casa etc., todas se dedicaram aos estudos e buscaram se qualificar
em relação ao seu desenvolvimento profissional. Todas elas têm curso de pós-graduação, sendo
que Amora, Flor e Ana são especialistas na área de Alfabetização e Luz cursou um Mestrado
acadêmico. Constatamos que todas as colaboradoras são ativas em relação aos seus processos de
qualificação acadêmica e profissional e que buscam por conhecimentos que possam auxiliar na
profissão.
Em relação à questão de cor/raça, Amora e Ana se autodeclararam brancas, Luz se
declarou parda e Flor se declarou negra. As discussões pautadas em cor e raça são acentuadas
quando se discute o magistério em nosso contexto devido aos processos de miscigenação
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ocorridos no Brasil. Contudo, não nos aprofundaremos nesse debate por não ser objeto deste
estudo, mas é relevante destacar que a forma como cada sujeito se compreende em relação a sua
cor e raça denota como esse sujeito se identifica em relação ao todo, ou seja, como sua
identidade foi se constituindo e sendo construída num contexto diverso em relação às etnias que
formaram nosso país.
Portanto, com base no questionário respondido pelas professoras iniciantes, agrupamos as
respostas em secções que serão analisadas a seguir. De acordo com as respostas das professoras
traçamos inicialmente o perfil dessas colaboradoras que foi apresentado anteriormente. A seguir
iremos discorrer sobre as ações institucionais que foram desenvolvidas nas instituições de
Educação Básica em que elas atuavam.

4.1.2Ações institucionais

Acerca das ações de inserção desenvolvidas pelas instituições de Educação Básica em
que as colaboradoras da pesquisa atuam, o que foi contemplado em uma das questões do
questionário sobre quais atores institucionais contribuíram com esse momento inicial da carreira,
todas elas responderam que os colegas de profissão, ou seja, os(as) professores(as) mais
experientes, juntamente com os pedagogos(as), auxiliam de forma significativa nesse início de
inserção profissional nas instituições pesquisadas. Tal contribuição, de acordo com as
colaboradoras, se manifestam em forma de orientação, apoio em relação ao funcionamento da
rotina escolar, ajuda com a turma quando necessário se ausentar da sala por alguns momentos,
entre outros.
Almeida, Pimenta e Fusari (2019, p.191-192) corroboram essa perspectiva de que são os
colegas de profissão e pedagogos (as) os atores que influenciam diretamente no processo de
inserção profissional docente ao afirmarem que “as relações com colegas, a formação que
vivenciam no espaço escolar, os apoios recebidos, as condições para o exercício do trabalho,
enfim, as condições do acolhimento profissional” são movimentos concretos e fundamentais nos
processos de inserção profissional de professores(as)iniciantes.
Perguntamos, no questionário, se a Secretaria Municipal de Educação ou as instituições
de Educação Básica em que atuam desenvolvem ações de inserção docente. Flor, Luz e Ana
responderam que não existem essas ações voltadas para os professores iniciantes na rede de
Mariana-MG. Amora respondeu que sim, existem essas ações, contudo, ela salienta que tais
ações foram palestras e oficinas que todos os profissionais da educação participam no início do
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ano letivo, portanto, não se trata de ações voltadas especificamente para o processo de inserção
de professores (as) iniciantes na rede.
Torna-se relevante entender como as colaboradoras da pesquisa compreendem seus
processos de inserção docente, uma vez que são os olhares e os sentimentos desses sujeitos que
definirão suas posturas diante da profissão e o desenvolvimento na carreira docente.

Daí a necessidade de dar voz aos professores iniciantes, a fim de conhecer, sob
a perspectiva deles, o que sentem e percebem como necessário para suprir as
particularidades do início da carreira. No entanto, é preciso ressaltar que a
aprendizagem da docência ocorre ao longo de toda a sua trajetória e que as
vivências dessa fase inicial também são fundamentais para a construção do
profissional que ele será ao longo de toda a sua carreira (FERREIRA; ET AL.,
2017, p.433).

Compartilhamos da afirmação destacada acima, no entanto, ressaltamos que o termo que
consideramos mais apropriado seria “escutar as vozes”, no lugar de “dar voz”, a esses
profissionais, uma vez que eles têm suas vozes, suas histórias e seus sentimentos diante da
profissão docente, o que nos falta, enquanto pesquisadores(as), é criar oportunidades para ouvir
tais vozes e acolher o que elas têm a nos dizer.
A seguir, ainda com base nas questões propostas no questionário, analisamos de acordo
com as respostas das professoras iniciantes, os sentimentos e as dificuldades que elas relataram
vivenciar no início da docência.

4.1.3 Sentimentos e dificuldades no início da docência

Observamos, de acordo com os autores abordados nesta pesquisa, como Huberman
(2000), Garcia(1999), Lima (2006), entre outros, que o início da carreira docente é um período
muito desafiador, vivenciado de forma intensa pelos professores iniciantes. São muitos os
sentimentos que podem aflorar nesse início de carreira diante de uma instituição escolar, de uma
classe, de uma proposta curricular.
Lima et.al. (2007, p.144) salientam que, entre os sentimentos causados nesse início de
carreira, “parece figurar a solidão como uma das causas de mal-estar. E esse sentimento, até de
um certo abandono, é agravado pela falta de, ou pelo pouco apoio institucional dado às
professoras nesse período”. De acordo com esses autores, os profissionais em início de carreira
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apresentam algumas dificuldades em relação à prática docente, o que pode levar a sentimentos de
medo, insegurança, solidão e desmotivação perante a profissão.
Em relação às colaboradoras da pesquisa aqui realizada, ao serem questionadas sobre os
sentimentos que afloram nesse início de carreira, Amora, que tem um ano de prática docente,
respondeu que sentiu medo e insegurança diante da carreira. De acordo com Huberman
(2000),essa fase vivenciada pela colaboradora é marcada pela sobrevivência na carreira docente,
ou o que o autor define como “choque do real”. Essa colaboradora está vivenciando o início de
sua carreira e os questionamentos e inseguranças, o que, de acordo com o autor, ocorre com
frequência.

Quando se analisa mais de perto o ambiente escolar, observa-se que o início da
inserção profissional sempre envolve um certo choque de realidade decorrente
da ruptura que ocorre entre as ideias constituídas na experiência pessoal e na
formação inicial, e a dureza da realidade da sala de aula, do contexto escolar e
das políticas educacionais (ALMEIDA; PIMENTA; FUSARI,2019,p.192).

Duas das colaboradoras, Flor e Luz, respectivamente com dois e três anos de prática
docente, relatam que os sentimentos despertados no início da carreira docente foram de alegria e
entusiasmo diante da profissão, uma vez que sempre almejaram ser professoras. A seguir,
observamos no depoimento de Luz esse sentimento.

Ao iniciar a prática pedagógica, diferentes sentimentos nos tomam diante os
desafios que encontramos. Inicialmente eu fui para a sala de aula com aquele
entusiasmo deque a minha prática seria mágica e de que eu iria fazer a
diferença na vida dos meus alunos. Ao me deparar com os desafios do
cotidiano escolar e com as demandas do sistema de ensino, esse entusiasmo foi
desaparecendo e dando lugar ao sentimento de angústia. Porque entrei com o
objetivo de querer fazer o melhor e sempre buscar refletir sobre aquele
conteúdo a ser ensinado, porém as demandas do sistema de ensino exigem que
nós professores saibamos articular o ensino com outras obrigatoriedades que
são as de preencher relatórios, diários, tempo limitado para que os alunos
possam aprender os conteúdos, preenchimentos de planilhas e,dentre essas,
pensar nas avaliações que são padronizadas pela prefeitura. Nos cursos de
formação de professores não temos contato com tudo isso e quando deparamos
com tais exigências ficamos sim muito angustiados, pois os planos iniciais
deixam de ser cumpridos na sua totalidade (LUZ, 2021).

Observamos, de acordo com o depoimento da professora Luz, que, inicialmente,
entusiasmada com o início da carreira docente, nos relata as dificuldades que sentiu diante as
exigências impostas pelo sistema de ensino. Destacamos, em sua fala, que o curso de formação
inicial por ela frequentado não a preparou para os desafios que ela enfrentou, e ainda enfrenta, no
cotidiano escolar. Desse modo, o entusiasmo inicial, a “magia” que tinha pela prática, foi dando
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lugar a sentimentos como o de angústia diante das demandas institucionais que vão para além do
ensino na sala de aula.
Ana relatou que sentiu um susto quando percebeu que a teoria foi bem diferente da
prática, ou seja, as aprendizagens adquiridas no curso de formação inicial parecem não contribuir
para o enfrentamento dos desafios da profissão docente.
Diante das adversidades e dos sentimentos que afloraram nas colaboradoras em início de
carreira docente, perguntamos no questionário quais foram as estratégias que elas utilizaram para
minimizar essas dificuldades. Dentre os depoimentos, salientamos o de Amora, que relatou como
estratégia

Trabalhar em equipe, promover dinâmicas, procurar novas tecnologias
aprimorando o conhecimento, fazer leituras e cursos de capacitação na área
(AMORA, 2021).

Observamos, na fala da professora, a necessidade de um acompanhamento mais
sistemático, mais próximo das demandas que surgem no cotidiano, o que nos leva a refletir sobre
a importância da formação continuada. Para minimizar as dificuldades encontradas nesse início
de carreira, ela busca se atualizar, aprimorar o conhecimento, fazer cursos de capacitação, enfim
há uma busca por meios alternativos que possam proporcionar conhecimentos que ela acredita
serem relevantes para o seu fazer docente e que irão minimizar as dificuldades encontradas por
ela no seu campo de trabalho.
As demais colaboradoras, Flor, Ana e Luz, responderam que buscam minimizar as
dificuldades contando com o apoio do (a) pedagogo (a) das instituições em que atuam. Assim
sendo, buscam diálogo, buscam se organizar no tempo para terem tempo de auxílio da
coordenação pedagógica e das colegas de profissão mais experientes.
Na próxima secção serão apresentadas a formação e as expectativas futuras que as
professoras iniciantes têm em relação à profissão docente, a importância da formação inicial e do
papel que desempenham na formação dos educandos.

4.1.4 Formação e expectativas futuras
Compreender os processos formativos vivenciados pelas colaboradoras da pesquisa por
meio da formação inicial é pertinente nesse momento das nossas reflexões uma vez que a
formação inicial, considerada neste estudo como a primeira etapa de um continium da formação
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dos sujeitos ao longo da vida, pode dar subsídios para enfrentar o início da carreira docente com
mais segurança.
Desse modo, perguntamos às colaboradoras quais foram, de acordo com a percepção
delas, a contribuição da formação na graduação, levando-se em consideração esse momento da
carreira profissional que estavam vivenciando na época que responderam ao questionário. Amora
relatou que seu curso contribui para a compreensão da rotina escolar, além de ter proporcionado
discussões sobre temáticas importantes, o que ela considera essencial para a sua prática
pedagógica. Flor e Ana relataram que o curso de formação inicial foi importante, pois permitiu
que elas tivessem a compreensão de aspectos pedagógicos e, assim, desenvolvessem em sala de
aula uma relação mais tranquila como os processos de ensino e a aprendizagem dos alunos.
Por sua vez, Luz respondeu que

a minha formação contribuiu muito para com a minha prática desde as
experiências com os estágios à participação no projeto de iniciação à docência.
Essas experiências contribuíram para que eu pudesse conhecer mais o espaço
da sala de aula e então saber se realmente a minha escolha era a certa. No
tempo de formação inicial eu pude ter contato com diferentes teorias que
buscavam sempre discutir sobre a escola. Então as abordagens estudadas,
nesse período, só fazem sentido quando nos confrontamos com a prática. Por
exemplo: se estamos diante de um problema de indisciplina, vem à tona de um
autor que pesquisa aquele campo podemos voltar a ler sobre, para nos ajudar
entender melhor a realidade que estamos lidando. Então toda teoria tem
sentido e contribuem para que possamos refletir sobre a nossa prática
pedagógica (LUZ, 2021).

De acordo com o depoimento de Luz, compreendemos que a formação inicial oferecida
pelas instituições de Ensino Superior é essencial para a formação de um(uma) professor(a).
Quando os sujeitos em formação conseguem participar de projetos de iniciação à docência, ou
similares, observamos que o ingresso no campo de trabalho ocorre de maneira menos impactante
para o docente. Essas ações procuram promover constante reflexão sobre a prática docente e
sobre seu desenvolvimento profissional de professores e professoras.
Em relação à formação inicial Correia (2008) argumenta que

[...] os educandos passam determinado período a assistir aulas baseadas em
disciplinas e constituídas de conhecimentos proporcionais. Na sequência, ou no
decorrer dessas aulas, realizam o estágio que serve para a aplicação desse
conhecimento. Ao término da formação, passam a atuar sozinhos, aprendendo
seu ofício na prática e constatando, muitas vezes, que os conhecimentos obtidos
não se aplicam adequadamente na ação cotidiana (p.14).
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Quando os cursos de formação inicial proporcionam programas e ações que estimulam a
docência e inserem os(as) licenciandos(as) gradualmente no contexto escolar, os(as)
professores(as), ao término desse período, se sentem mais preparados(as) para enfrentar a
realidade das escolas de Educação Básica. Reforçamos que a formação inicial em nível superior
é uma exigência para atuar como professor na Educação Básica e que as colaboradoras desta
pesquisa relatam que essa formação foi relevante, pois possibilitou um arcabouço teórico
essencial para o ingresso nas escolas e na rotina escolar. Ainda de acordo com os depoimentos,
as formações iniciais das colaboradoras foram contundentes em relação às experiências
vivenciadas dentro das universidades (Luz) para a compreensão do campo de estudo. Contudo,
preocupações como a apontada por Correia (2008) são indicadoras da carência dessas
experiências, bem como de sua importância. É necessária uma atenção especial à formação
inicial dos(as) educadores(as), considerando o contexto em que irão atuar, os desafios que serão
enfrentados, oportunizando experiências de iniciação ao ensino, de extensão e de pesquisa que
não se limitem aos estágios obrigatórios.
Para finalizar, perguntamos quais foram os motivos que as fizeram escolher a carreira
docente e quais são as expectativas diante da profissão, no contexto atual e em relação ao seu
desenvolvimento profissional.
Amora respondeu que

o docente em sua atribuição e profissão agrega na vida do aluno o
conhecimento de várias aprendizagens, onde nessa concepção o professor
passa a ter um papel fundamental na participação e construção da criança
como um todo, seja: psíquico, intelectual e emocional. Diante um cenário novo
que estamos vivendo, as minhas expectativas futuras no que se refere à prática
pedagógica e ao campo educacional, vai passar por um longo e desafiador
processo de mudanças, onde exigirá dos profissionais conhecimentos
tecnológicos e busca afetiva de recursos apor em prática na sala de aula. Será
inovador e desafiador ao mesmo tempo. Um modelo de aulas práticas com uma
maior participação da família em conjunto com professor e escola (AMORA,
2021).

Observamos, no depoimento da Amora, que o papel do professor é essencial na vida da
criança e no seu processo de desenvolvimento e aprendizagem. A professora salienta que a
expectativa em relação ao futuro é a adaptação exigida pelo contexto de aulas remotas,
instaurado pela pandemia de Covid-19. Ressaltamos que essa colaboradora iniciou sua carreira
docente quando a pandemia se instaurou e, portanto, não vivenciou na prática um ensino
presencial, mas algumas dificuldades pertinentes ao ensino remoto.
Por sua vez, as professoras Flor e Luz relatam:
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A magia de ensinar e perceber a evolução dos alunos com o passar do tempo.
As minhas expectativas é que essa profissão seja mais valorizada e respeitada
(FLOR, 2021).
A aprendizagem. Isso é especial. Não há sentimento melhor que aquele quando
percebemos que o aluno está evoluindo, é contagiante. Esse sentimento é o que
não nos faz desistir da carreira docente, contribuir com a aprendizagem é
muito rico para o professor que gosta da sua profissão. Em um futuro bem
próximo eu espero que a educação seja uma das prioridades do governo, o que
não é. E ainda está longe de ser. A educação tem ficado à margem em relação
às outras instituições. Quando a educação for prioridade na sociedade; o
professor será valorizado, a qualidade no ensino evoluirá e os professores se
sentirão mais confiantes em sua prática docente (LUZ, 2021).

Para essas professoras, a profissão docente merece mais prestígio social, mais valorização
por parte do governo. Elas esperam que o governo e a sociedade compreendam que a docência
necessita de valorização e reconhecimento, como um dos aspectos centrais na promoção da
qualidade no ensino. Um dos aspectos da prática pedagógica que elas destacam como motivador
se refere ao acompanhamento do processo de aprendizagem das crianças, que consideram como
um momento “mágico” e gratificante.
Por fim, a colaboradora Ana demonstra em seu depoimento que o que a profissão tem de
peculiar é a sua ação transformadora, ou seja, o potencial que a educação tem de transformar os
sujeitos por meio do conhecimento. Ela argumenta que a expectativa que tem diante da
profissão, além da sua valorização, é o desejo de mudança nas práticas pedagógicas consideradas
ultrapassadas para o cenário atual.
O poder de formação e de transformação do ser como um ser responsável,
consciente, ativo e crítico diante da educação é para mim o grande poder da
educação, o especial, e sermos agentes transformadores é muito gratificante,
esse além do “conhecimento” é para mim meu grande orgulho diante das
conquistas no decorrer do trabalho. Minhas expectativas futuras é que a
prática pedagógica principalmente nos anos iniciais do ensino fundamental é
que não fique “presa” aos livros didáticos, pois infelizmente ao decorrer dos
estudos dos meus filhos percebo que alguns professores ainda utilizam essa
prática ultrapassada. Além disso, espero que tanto professores, quantos
funcionários e pais, ou seja, toda a escola, tenham essa consciência da
importância da formação do cidadão diante do ambiente escolar. No campo
educacional, espero que nós, professores, sejamos mais valorizados por nosso
trabalho tão importante para a sociedade (ANA, 2021).

Em suma, com base nos dados dos questionários respondidos pelas professoras iniciantes
que participaram desta pesquisa, foi possível traçar o perfil, analisar as ações institucionais
existentes (ou não), analisar os sentimentos e dificuldades que as professoras iniciantes sentem
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nesse momento inicial da carreira e analisar suas expectativas futuras em relação à profissão
docente. Nas análises que realizaremos a seguir, a partir do questionário respondido,
conheceremos essas professoras iniciantes para que possamos compreender seus lugares de fala e
sua compreensão sobre o que vem a ser a temática da inserção docente, objeto deste estudo.

4.2 Análise das entrevistas episódicas com as professoras iniciantes

Observamos que o início de qualquer profissão é desafiador para o profissional iniciante,
demandando habilidades e competências que, em muitos casos, são adquiridos no dia a dia da
profissão. No que tange a profissão docente, esses desafios podem ser minimizados quando o
professor iniciante encontra apoio e ações voltadas para o seu processo de inserção profissional.
Esse apoio inicial, ou seja, a oferta de ações voltadas especificamente para os professores
iniciantes é objeto deste estudo, que busca compreender a existência ou não dessas ações, como
elas se estruturam e se apresentam aos docentes no município de Mariana-MG. Para este fim,
ouvimos as narrativas de quatro professoras iniciantes – duas da Educação Infantil e duas dos
Anos Iniciais do Ensino Fundamental – e de duas assessoras da Secretaria Municipal de
Educação de Mariana-MG, órgão responsável por essas etapas de ensino.
Em relação às narrativas das professoras iniciantes colaboradoras desta pesquisa,
observamos algumas categorias que tomamos como ponto de partida para as análises. As
categorias afloraram de suas narrativas e são: profissão docente, sentimentos em relação ao
início da docência, processo de designação e processo seletivo para atuar como docente, inserção
docente e acolhimento, desafios do ensino remoto para os iniciantes e ações de inserção docente
para os professores iniciantes.
Observe as características das professoras iniciantes no Quadro 4:

Quadro 4 - Características das professoras iniciantes

Amora

Tempo
de
atuação
1 ano

Flor

2 anos

Ana

3 anos

Luz

3 anos

Nome
fictício

Escola que atua
Escola Municipal Monsenhor
José Cota
Escola Municipal Monsenhor
José Cota
Escola Municipal de
Passagem de Mariana
Escola Municipal de
Passagem de Mariana

Localidade
Sede
Sede
Distrito
Distrito

Fonte: Elaborado pela autora.

Etapa de
atuação
Educação
Infantil
Educação
Infantil
Anos
Iniciais- EF
Anos
Iniciais- EF

Admissão pela
prefeitura
Processo
designação
Processo
seletivo
Processo
seletivo
Processo
designação

de

de
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Ao analisar a primeira categoria, denominada profissão docente, buscamos compreender
o que levou as professoras a optarem pelo curso superior de formação de professores. Assim
sendo, constatamos que duas delas (Flor e Amora) não tinham a Pedagogia como primeira opção
de curso, ou seja, não pretendiam seguir nessa profissão. Contudo, fatores como continuar os
estudos, ter um diploma de nível superior e conciliação com a maternidade foram determinantes
para que essas duas colaboradoras seguissem a carreira docente.
Amora destaca:

Eu quis fazer o curso de Pedagogia, porque na verdade eu queria fazer a minha
vida inteira fazer o curso de Psicologia, só que aqui em Mariana não têm, em
Belo Horizonte é particular, o que eu tentei foi a Pedagogia porque eu queria
ter o superior que me desse oportunidade de emprego melhor pra eu estar
conciliando ser mãe e ser profissional e ao mesmo tempo eu queria um curso
que cabia no meu financeiro ou também eu queria passar em uma rede pública.
Que fosse no Enem, que eu tentasse (AMORA, 2021).

De acordo com relato da professora Amora, que tem um ano de prática pedagógica, a
profissão docente se materializou como segunda opção de curso, ou seja, ela cursou a graduação
em Pedagogia para ter um diploma e curso superior, uma vez que a primeira opção de curso não
estava disponível. Assim sendo, a docência, a princípio, não era o que ela objetiva como
profissão. Nesse mesmo sentido, a professora Flor relata sobre sua entrada no magistério
destacando que a docência não era o que ela almejava inicialmente.
Ela afirma:

Tinha o curso de magistério e outro curso que eu não me lembro o nome e eu
optei pelo outro curso que eu nem lembro o nome. Só que chegando lá pra fazer
a inscrição não tinha turma pra esse curso que eu queria. Então eu falei assim:
Eu não vou ficar sem estudar não. Ai eu fui... Como se diz né? Foi o magistério
que me escolheu. Ai eu fui e optei pelo magistério (FLOR, 2021).

Observamos, de acordo com os relatos, que a profissão docente, a princípio, não era a
prioridade como escolha profissional. Salientamos que a profissão docente é socialmente
desvalorizada, ou seja, a sociedade não prestigia essa profissão. Observamos esse fato nas
inúmeras manifestações da classe docente exigindo melhores condições de trabalho, de salário,
de reconhecimento profissional. Desse modo, optar pela carreira docente se efetiva como uma
opção consciente da desvalorização social que a profissão tem em nossa sociedade.
A escolha pela profissão docente como segunda opção de curso se efetiva também, de
acordo com relato da colaboradora Amora, para se inserir no mercado de trabalho, uma vez que
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ela trabalhava em comércio e desejava ter um curso superior para ter um trabalho que a
remunerasse melhor e que possibilitasse a conciliação do trabalho com a maternidade. Das
entrevistadas, ela foi à única que relatou a questão do mercado de trabalho.
Constatamos, nos relatos das professoras, que a profissão docente não foi à primeira
opção profissional por diferentes motivos. Contudo, ao iniciarem na profissão docente, as
professoras se identificaram com a profissão e buscaram se manter no campo da educação.
Por sua vez, a professora Luz expressa que a profissão docente é algo que ela sempre
almejou, sempre sonhou em lecionar, que não se via em outra profissão a não ser a docente. Ela
salienta as dificuldades que encontrou na graduação por estudar a vida inteira em escola pública
e não estar preparada para certos aspectos da vida acadêmica.

Eu sempre quis ser professora, eu nunca quis ser outra coisa, eu não me via em
outra função que não seja professora né? Então nesse momento foi isso.
Durante a trajetória na faculdade teve lá seus percalços, porque nada é fácil.
Nos que viemos de escola pública a vida toda a gente encontra muitos desafios.
No ensino superior, dentre eles a escrita acadêmica, que é totalmente diferente
(LUZ, 2021).

A profissão docente é uma carreira complexa e desafiadora, que exige dos profissionais
múltiplas competências, ou seja, os professores precisam dar conta de aspectos pedagógicos,
burocráticos, psicológicos, entre outros, que surgem no cotidiano escolar. E é justamente no
exercício de sua prática docente que os(as) professores(as) vão constituindo a sua identidade
profissional. Xavier (2014) salienta que é no seio das instituições que os indivíduos têm as suas
identidades docentes construídas.

[...] Cada geração a constrói com base nas categorias e nas posições herdadas da
geração precedente, mas também através das estratégias identitárias
desenvolvidas nas instituições pelas quais os indivíduos passam e que eles
contribuem para transformar. Essa construção identitária adquire uma
importância particular nos campos do trabalho, do emprego e da formação, nos
quais os indivíduos buscam conquistar o reconhecimento de sua competência
profissional, ao mesmo tempo em que participam na atribuição dos status
sociais a seus pares (XAVIER, 2014, p.833).
A professora Amora relata que, para a constituição da identidade docente, o estágio tem

grande relevância, pois, em sua própria experiência, ainda em processo de formação inicial foi
possível observar e vivenciar algumas práticas. Ao longo do processo de formação, por meio de
ações como estágios supervisionados, programas de iniciação à docência e ações de residência
pedagógica que os futuros docentes têm a possibilidade de terem contato com o futuro campo de
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atuaçãoe, também, de observarem se de fato querem atuar na profissão. Os estágios se efetivam
como a possibilidade do futuro profissional ir a campo ainda em processo formativo.
Autoras como Silva e Gaspar (2018) ressaltam a importância do estágio supervisionado e
ponderam que o estágio supervisionado deve atuar como espaço da práxis, ou seja, espaço em
que os futuros professores reflitam sobre a prática de forma investigativa, potencializando suas
aprendizagens.
As autoras afirmam:

O estágio supervisionado é um espaço de aprendizagem da profissão docente e
de construção da identidade profissional. Assim, ele é compreendido como
campo de conhecimento e a ele deve ser atribuído um estatuto epistemológico
indissociável da prática, concebendo-o como práxis, o que o define como uma
atitude investigativa que envolve a reflexão e a intervenção em questões
educacionais (SILVA; GASPAR, 2018, p.206).

A professora Amora, que realizou sua formação inicial em uma instituição particular,
reforça a relevância do estágio supervisionado na decisão de continuar ou não no curso de
graduação. Ela diz que os estágios assumem um papel relevante, pois possibilitam aos estudantes
irem a campo e decidirem se querem atuar naquela profissão ou trocar de profissão. Ela assim
relatou:

Eu comecei a fazer na Uniceb, e nos dois primeiros anos eu estava me
identificando ainda, que eu pensei será que eu vou querer mesmo? Quando eu
saí para o estágio, porque o estágio é muito importante para você descobrir se
você vai querer atuar naquilo. E o estágio é o fator principal que te faz querer
mesmo. Eu acho que o estágio deveria ser em cada etapa de cada período e não
na metade do curso, porque se você desistir na metade você já poderia estar
fazendo outro curso (AMORA, 2021).

Em síntese, esta primeira categoria denominada Profissão docente, que surgiu nas
narrativas das professoras iniciantes, expressa que esta profissão apresenta uma história de
desvalorização social em nossa sociedade levando alguns profissionais a escolherem a docência
como falta de opção pelo primeiro curso. Contudo, ressaltamos também que apesar da
desvalorização existem aqueles docentes que escolhem a profissão por vocação, amor e desejo
de atuar. Interessante ressaltar que independente do motivo que levaram as professoras
iniciantes, colaboradoras desta pesquisa, a optarem pela docência, todas tinham a preocupação
com a formação e, portanto o desejo de terem uma formação superior. Formação esta ressaltada
por Amora(2021), pautada nos estágios supervisionados que possibilitam ao professores
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iniciantes terem contato com o seu campo de estudo e consequentemente possibilitando conhecer
as peculiaridades da prática docente.
Ao analisar as narrativas das quatro professoras iniciantes participantes desta pesquisa,
afloraram em suas falas a segunda categoria de análise, definida como sentimentos em relação ao
início da docência – sentimentos que são comuns e muito peculiares dessa etapa do
desenvolvimento profissional de acordo com Huberman (2000). Esse autor define o ciclo de vida
dos professores em fases distintas e definidas de acordo com o tempo de atuação na profissão;
contudo, por se tratar de seres humanos e suas subjetividades, esse ciclo não é determinante, ou
seja, não se consolida da mesma forma para todos os sujeitos.
Ainda de acordo com esse autor, a primeira fase do ciclo de vida profissional dos
professores é definida como “Entrada ou Tacteamento” na carreira docente e corresponde até aos
três primeiros anos de prática na profissão. É justamente nesse momento da carreira que os(as)
professores(as) iniciantes vivenciam, segundo o autor, o período de sobrevivência e de
descobertas em relação à profissão.
Huberman (2000) afirma que

[...] o aspecto da sobrevivência traduz o que se chama vulgarmente o choque do
real, a confrontação inicial com a complexidade da situação profissional: o
tactear constante, a preocupação consigo próprio (‘estou-me a aguentar?’), a
distância entre as ideias e as realidades quotidianas das salas de aula [...] o
aspecto da descoberta traduz o entusiasmo inicial, a experimentação, a exaltação
por estar, finalmente em situação de responsabilidade (p.39).

Reforçando o argumento do autor em relação ao entusiasmo inicial, a professora Amora
relata a sua primeira experiência e os sentimentos que foram despertados nela:

O primeiro momento quando eu peguei minha primeira vaga que foi no outro
estado, meu sentimento era de descoberta, era tudo novo, empolgação de uma
carreira começando, a oportunidade que eu estava tendo e a alegria de ter
conseguido e de estar trabalhando naquilo que eu me formei. Mesmo sendo
desafiador eu tinha um sentimento assim de satisfação. Era a descoberta
profissional e também para as crianças que ali eu estava inserindo as aulas
né?(AMORA, 2021).

Constatamos que, quando surgiu a oportunidade de ingressar no início da carreira
docente, o que ocorreu em outro estado (Mato Grosso), a professora Amora se viu entusiasmada
e aberta a novas descobertas em relação à profissão. Embora ela saliente que existiram muitos
desafios nesse início de sua profissão, por ser em outro estado e por ser em uma zona rural, ela
estava feliz. Ela ficou alguns meses morando com o marido, mas decidiu retornar para Mariana-
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MG para que o filho pudesse ter maiores oportunidades de estudo. Chegando na cidade, ela não
encontrou emprego como professora e começou a atuar como monitora de creche para não se
desviar da carreira.
Quando foi relatar sobre sua experiência em Mariana-MG, ela afirmou:
E na cidade não é o que as pessoas querem que você desenvolva. Você tem
certo tipo de receio de expor e fica também assim sem saber se o que você está
fazendo é o certo e se o que você está passando é o que você deveria estar
fazendo. É muito difícil. Eu hoje, esse ano que passou[2020] agora foi
passando, mas eu já peguei turmas muito difíceis em projetos, de crianças que
ficam na escola o dia inteiro e que assim querendo ou não elas sentem falta do
aconchego familiar. Então eram crianças , vamos dizer crianças mais carentes,
mais sensíveis, o lado emocional delas também passa pra gente. E a cada dia
que você chega em casa é um novo dia, é um dia que passou, mas amanhã é
outra espera. Aí cada dia que eu chegava à escola eu pensava assim: meu deus
o que me espera hoje?É uma sensação de medo profissional e ao mesmo tempo
você tem que manter a sua postura e no final quando eu saia dali tinha o
sentimento de satisfação que já encerrou sabe? (AMORA, 2021).

Observamos, nos relatos da professora Amora, que inicialmente ela estava se descobrindo
na profissão e empolgada por tudo que estava vivenciando e com a oportunidade de lecionar
(descobertas da profissão). Contudo, quando iniciou sua prática na cidade de Mariana-MG sentiu
os efeitos do que Huberman (2000) define como sobrevivência na carreira, ou seja, sentia
satisfação na sua prática, porém medo profissional em atuar, tanto que ela expressa que estava
vivendo um dia de cada vez. Seu imaginário em relação à docência entrou em choque com a
realidade que ela estava vivenciando naquele momento.
Em consonância com o discurso de Amora, a professora Luz salienta que no início
também estava empolgada em atuar como docente, mas ela também sentiu o que Huberman
(2000) define como “choque de realidade”, ou seja, existia uma expectativa em relação à
docência em decorrência de suas práticas na formação inicial e quando foi lecionar compreendeu
que a prática era muito mais complexa do que imaginava.
Em relação aos sentimentos no início da docência a professora Luz relata

Se eu fantasiava? Ah, eu achava que seria um momento de alegria (risos), sim
eu fantasiava, porque eu pensava assim: vai ser lindo (risos). Lógico, era o que
eu sempre queria ser, eu estava me formando, e pensava vai ser lindo vai ser
maravilhoso. Então assim, eu fantasiava muito. Lógico eu não imaginava que a
realidade ela é bem mais difícil do que aquilo que a gente imagina...Então
assim na realidade você se depara com muitos desafios, são com pais, são com
alunos, é com a instituição, é com as demandas do trabalho, com a burocracia,
com tudo. Então assim é muito complicado, não é fácil. Mas eu não digo que foi
tão frustrante, não foi tão frustrante assim, não foi tão ruim(LUZ, 2021).
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No que tange aos sentimentos no início da carreira, a professora Flor ressalta que teve
uma boa experiência. Podemos observar em seu relato que ter uma turma sob a sua
responsabilidade foi uma experiência muito significativa para ela, que até então vinha atuando
como monitora da Educação Infantil em uma instituição particular no município (assim como a
professora Amora atuava como monitora para não desviar da profissão). Ela reforça que, apesar
do “frio na barriga” e o medo que sentiu no início, estar lecionando foi a sua maior realização.
A professora Flor destaca:

Tenho dois anos de profissão (entrei em 2018 pelo processo seletivo).
Primeiramente você chegar a uma turma e saber que a turma é sua, nossa
gente é a melhor sensação que eu tive, sabe? Olhar para os meninos e pensar
assim gente, essa turma é minha, é minha responsabilidade. Então dá aquele
medinho, aquele friozinho na barriga, mas é muito, nossa, muito, muito
gratificante sabe? Eu sempre falo eu gosto demais dessa área, eu to na área
certa, não sei fazer outra coisa a não ser dar aula ainda mais para os
pequenininhos que é a educação infantil nossa gente é muito gratificante eu me
senti muito, muito, muito realizada foi à melhor coisa que podia ter me
acontecido sabe? Ter uma turma só minha (FLOR, 2021).

Esta segunda categoria, sentimentos em relação ao início da docência, aponta que ao
iniciarem na profissão as docentes tiveram primeiramente um sentimento de descoberta em
relação à prática pedagógica e a nova rotina que estavam vivenciando. Esta descoberta, de
acordo com o relato das professoras, vinha acompanhada de sentimentos de medo e insegurança
diante das demandas e burocracias que a profissão exigia. Os sentimentos neste início de
profissão se entrelaçavam e ao mesmo tempo em que estavam felizes de estarem iniciando na
carreira, com uma turma que estariam sob a sua responsabilidade, gerava nessas professoras por
outro lado a frustração do imaginário que tinham do que seria ser uma professora e o que de fato
vinham vivenciando. Contudo, apesar desses sentimentos e das dificuldades vivenciadas elas
relataram que o início da carreira e a possibilidade de estarem atuando com suas próprias turmas
gerava um sentimento de alegria e satisfação que superavam essas dificuldades.
A terceira categoria encontrada nas narrativas das professoras é acerca do processo de
designação, uma das peculiaridades do município de Mariana-MG. Portanto, para ser admitido
para o cargo de Professor de Educação Básica (PEB), os critérios são: ter titulações (Doutorado,
Mestrado ou pós-graduação lato sensu) e tempo de serviço na prefeitura do município. Desse
modo, os professores que atuavam na docência até o ano de 2018 eram os chamados “velhos de
casa”, ou seja, professores que já atuavam há mais anos e, consequentemente, tinha muito tempo
de serviço. Raramente participavam das designações professores com diplomas de Doutorado e
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Mestrado. Contudo, no ano de 2018 a prefeitura abriu um processo seletivo que garantia contrato
por dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois. Nesse processo seletivo, muitos(as)
professores(as) iniciantes foram admitidos na rede. Após essa experiência, outros processos de
designações continuaram a ocorrer todos os anos, seguindo os critérios citados anteriormente, o
que permitiu que todos os professores com formação em licenciatura pudessem concorrer às
vagas, dentro das condições estabelecidas.
Desse modo, as professoras iniciantes Flor e Ana, que participam desta pesquisa, foram
admitidas pela Secretaria Municipal de Educação de Mariana-MG via processo seletivo, ou seja,
elas realizaram a prova no ano de 2018, tiveram uma boa classificação e foram aprovadas,
firmando contrato para o ano de 2019 e 2020, sendo que esse contrato foi prorrogado para 2021 e
2022. Essas duas profissionais poderão atuar na rede durante o tempo de quatro anos.

Surgiu o processo seletivo em 2018. Ai que estava a minha chance, eu falei
assim se eu não entrar agora eu não entro mais (risos). Eu fiz a prova e graças
a Deus eu consegui entrar. Que era valendo por dois anos podendo ser
prorrogado por mais dois anos que é o que ocorreu. Então a gente tem quatro
anos de processo. E foi assim que eu consegui entrar na rede, pelo processo,
por meio da prova (FLOR, 2021).
Então foi através do processo seletivo que eu fiz. Eu fiquei na classificação 24ª
e eles me convocaram. Eu trabalhei ano retrasado [2019]. Antes eu não
trabalhei porque eu trabalhava em Viçosa-MG porque eu morava lá. E ano
passado [2020] eu vim pra cá, e trabalhei um ano em viçosa, ano passado aqui
e esse ano[2021] eles me chamaram novamente (ANA, 2021).

Os relatos anteriores, principalmente os da professora Flor, expressam a felicidade por ter
passado no processo seletivo, uma vez que ela já havia passado por vários processos de
designação, mas nunca era admitida, pois não tinha o tempo de prática docente suficiente para o
ingresso no sistema. Ela relata que a chance de entrar na profissão foi de fato pelo processo
seletivo. Ana salienta ter trabalhado em outros municípios (Ponte Nova e Viçosa, ambos em
MG) por alguns meses, contudo, passou pelo processo seletivo e ficou em 24ª colocação, assim,
ela optou por aceitar sua contratação pela rede de Mariana-MG.
A professora Amora passou em um processo de designação no ano de 2020 – ؘano que
iniciou a pandemia – atuando pela primeira vez na rede através do ensino remoto. Ela tem um
diploma de pós-graduação Lato Sensu e nenhum tempo atuando no município, contudo, em um
dos processos de designação, ela conseguiu uma vaga para atuar como PEB, pois muitas das
professoras experientes estavam trabalhando e não quiseram pegar a vaga na designação.
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A professora Amora reforça o sentimento de frustração diante do processo de designação
que, segundo ela, se compara com uma competição.

Eu fiquei muitos anos no tempo integral, sempre frustrada, designação é muito
frustrante porque eles olham é tempo, geralmente quem é contratado tem muito
tempo e a gente que formou há pouco tempo então não tem tempo que eles
pedem. É uma competição, poucas vagas pra muitos concorrentes, às vezes é
cinco seis vagas pra mais de trinta, quarenta profissionais. Você sai de lá você
se sente muito frustrada, chateada, sentimento que me causava era de mágoa
(....) Mas aí que eu consegui essa vaga, foi depois de muitos anos, foi até Deus
porque eu consegui trabalhar em plena pandemia primeiro ano meu docente.
Eu já trabalhei docente em PEB em outro estado. Os critérios são bem assim
puxados então eu acho que às vezes não tem oportunidades. Quantas vezes as
pessoas vão pegando cada vez mais vagas e quem vai formando às vezes não
consegue pegar uma vaga. A gente vai se encaixando em outros meios, mas
sempre ali insistindo, até conseguir, mas um dia a gente consegue!(AMORA,
2021).

A professora Luz atua há três anos na rede municipal de Mariana-MG e toda as vezes foi
contratada pois tem um diploma de Mestrado em Educação, o que lhe dá vantagens em relação
aos demais candidatos. Em seu relato, constatamos o fato de que a professora só vem
conseguindo vagas de trabalho nos últimos anos em função de ter a titulação de mestre, o que
evidencia a relevância da titulação acadêmica junto à rede municipal de Mariana-MG. Vale
ressaltar que o último concurso público realizado neste município ocorreu há muitos anos.

Então, eu iniciei a trabalhar após a conclusão do mestrado. Eu concluí o
mestrado em 2017 e iniciei na prefeitura de Mariana em 2018, então o que
aconteceu nesse período. A prefeitura ela tem o processo de contratação. Hoje,
atualmente ela fez recentemente o processo seletivo, há muito tempo que ela
não faz concurso e antes disso o processo se realiza através de designações. E
eu só consegui entrar na prefeitura com a conclusão do mestrado, após ter
realmente o certificado em mãos. Então foi assim que aconteceu, após pegar o
certificado no início do ano de 2018 teve o processo de chamada eu fui.
Primeiro eles chamam os professores que tem doutorado, depois eles chamam
os professores que tenham o mestrado, então aí que eu entrei. Vai passando na
frente e pega o cargo. E você tem a possibilidade de escolher o cargo e onde
aturar, foi assim que aconteceu (LUZ, 2021).

De acordo com as falas das professoras, concluímos que o processo de designação pelo
qual duas das professoras entrevistadas participaram é muito frustrante e, em alguns casos, tal
processo pode atuar como uma fonte de desânimo para os professores que buscam ingressar no
magistério. O que foi observado, ainda, é que o critério de seleção baseado apenas no tempo de
experiência com a docência não contribui para que os professores recém-formados pudessem ter
uma oportunidade profissional. O processo seletivo ocorrido no ano de 2018 abriu espaço para
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que novos profissionais, entre eles muitos iniciantes, fossem admitidos pela rede. Outro fator
identificado no processo é o fato de considerarem a titulação em nível de Pós-graduação, que,
independentemente do tempo de atuação, garante uma vaga para o professor designado, de
acordo com os critérios vigentes no edital de contratação.
Nossa quarta categoria de análise se relaciona à inserção docente e ao acolhimento. Essa
categoria diz respeito aos relatos das professoras quanto ao momento do seu ingresso na
profissão, ao acolhimento que receberam após serem admitidas pela SME, seja via processo
seletivo seja via processo de designação, como salientamos anteriormente.
Refletir sobre o acolhimento no processo de inserção docente, ou seja, sobre a forma
como os professores iniciantes são recepcionados, seja pela secretaria de educação ou pelas
instituições escolares, é relevante, pois possibilita compreender a existência ou não de ações
voltadas para essa etapa da carreira docente, definida como objeto do nosso estudo. O momento
de inserção dos(as) docentes na carreira docente, em especial na rede pública, é determinante,
tanto em relação ao sucesso na profissão, quanto em relação ao fracasso, sendo necessário
demandar uma atenção especial à inserção profissional de professores da Educação Básica.
Destacamos que o início da carreira docente apresenta para os professores iniciantes
inúmeros desafios, característicos desse momento da profissão. A forma como se é admitido em
um trabalho e a visão que a equipe tem desse momento da profissão revelam como aquela equipe
compreende a profissão docente. As autoras a seguir destacam os desafios que o início da
carreira pode apresentar:
Os anos iniciais são um período de tensões, conflitos e instabilidade, dado que a
regulação da atividade docente ainda carece de uma série de elementos, o que
torna o professor inseguro a respeito de formas de agir esperadas (segundo a
comunidade, escola) e aquelas que ele considera ideais (conforme aprendidas nos
cursos de formação inicial). Pode-se dizer que a instabilidade se localiza no
conflito entre o real, o ideal e o possível. A regulação de tais aspectos, no entanto,
só pode ocorrer na prática, embora esta dependa da reflexão, ou seja, da
metacognição sobre a sua ação e seus condicionantes (PERRELLI, et al. 2013,
p.38).

Diante desse universo novo, os professores iniciantes precisam encontrar o caminho para
estabelecer relações com a equipe de trabalho e com sua própria prática pedagógica para que os
conflitos existentes sejam compreendidos e superados. Desse modo, o acolhimento daquele(a)
professor(a) que está iniciando a sua carreira é relevante. Os(as) professores(as) nessa situação
devem dar conta de uma série de exigências burocráticas e pedagógicas, e algumas vezes, sem o

132

devido apoio de um coordenador ou mesmo de um profissional mais experiente, entre outros
desafios próprios dessa fase de inserção profissional.
As quatro professoras pesquisadas relatam que tiveram apoio por parte das pedagogas nas
instituições em que atuavam no momento da realização desta pesquisa e que elas sempre se
mostraram disponíveis para esclarecer as dúvidas e a ajudar no que fosse preciso.
A professora Amora, acerca da sua relação com a pedagoga de sua escola:

A pedagoga uma semana que eu fiquei na sala ela foi na minha sala todos os
dias perguntar se estava tudo bem, se eu precisava de algum auxílio que eu
podia estar perguntando para as professoras dos lados que talvez na sala dela
não tivesse jeito de eu ir naquela hora mas que eu poderia também estar
procurando ela no intervalo pra poder estar esclarecendo qualquer dúvida e
que ela iria me acompanhar e iria passar na sala pra poder ver os trabalhinhos
dos meninos, como que eles estão, como é que a gente está. Não como
investigação, mas sim como auxílio. Ela queria construir na sala de aula um
método que a gente conseguisse trabalhar bem e ela também ter essa
participação (AMORA, 2021).
Por sua vez, a professora a professora Flor relata que se sentiu bem acolhida porque foi inserida
em uma instituição localizada no bairro em que mora e porque já havia realizado várias atividades ainda
em processo formativo nessa instituição. Certamente, ela já conhecia a dinâmica da instituição e precisou
se adaptar em relação a sua prática pedagógica. Ela diz:

Eu acho que eu fui muito sortuda porque foi uma relação melhor impossível. Eu
fui muito bem acolhida tanto pela escola, pela direção, quanto pela pedagoga e
pelos meus colegas de trabalho. Eu acho que eu fui uma premiada nisso. Talvez
por ser uma escola próxima ao meu bairro, onde eu fiz estágio da graduação,
trabalhei lá como PED-EJA, então talvez por isso tenha sido mais fácil minha
inserção nessa escola, então eu me senti muito acolhida. Em momento algum eu
me senti sozinha na escola sabe? A todo o momento eu tinha o apoio da
pedagoga, da direção, as colegas de trabalho sempre estavam atentas
perguntavam se eu precisava de ajuda e assim eu me senti muito acolhida. Eu
acho que fui premiada a equipe toda foi muito acolhedora (FLOR, 2021).

A professora Flor ainda acrescenta que, além do apoio da pedagoga da escola, ela sentiu o
apoio dos mais velhos, ou seja, ela sempre que podia recorria às colegas de profissão mais
experientes para tirar alguma dúvida. Salientamos que a relação que os(as) professores(as)
iniciantes mantém com os professores mais experientes pode se configurar como uma
potencialidade em relação à dinâmica educativa e à própria estabilidade do iniciante em sua
carreira.
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Existe, pois, uma ‘forte relação entre os saberes profissionais e a carreira’
constituída por diferentes aspectos ligados ao ‘domínio progressivo de relações
de trabalho’, não só do âmbito didático e pedagógico, mas, também do ambiente
da escola e das relações estabelecidas com os diversos atores educativos
(PERRELLI et al., 2013, p.41).

As situações de apoio aos professores iniciantes, bem como as intervenções formativas
que podem ocorrer e que se focam nas necessidades específicas desse profissional, revelam-se
como estratégias significativas, que podem aportar segurança e qualificação profissional e
acadêmica ao docente.
Os professores iniciantes têm a possibilidade, nas relações que mantém com seus pares
mais experientes, de aprender de forma progressiva, o que contribui para a constituição da sua
identidade docente. Assim sendo, não somente aspectos da prática pedagógica, mas também
aspectos que permeiam as relações interpessoais são aprendidos cotidianamente com os pares
mais experientes.

E também tive novamente apoio dos professores mais velhos, sempre que eu
tinha uma dúvida recorria a eles. Acabava que tinha até algumas vezes que a
gente preenchia o diário junto, porque tinha momentos que a gente tinha que
ficar na escola pra acabar de cumprir a carga horária então a gente
aproveitava esses momentos pra preencher o diário e uma ajudava a outra
(FLOR, 2021).

Garcia (2010) denomina esse professor experiente como “mentor” ou “conselheiro”, que,
mais especificamente nos processos de iniciação à docência, contribui com o professor iniciante
orientando-o em sua trajetória profissional e acadêmica. De acordo com esse autor, vem
crescendo significativamente o número de pesquisas no campo da formação de professores em
que a imagem do professor experiente é tida como exemplo para os professores iniciantes. Ele
afirma:
A tarefa que se designa ao ‘mentor’ é a de assessorar didática e pessoalmente o
professor iniciante, de forma que se constitui num elemento de apoio. Cada vez
são mais numerosos os programas de inserção ao ensino que incluem a figura do
conselheiro, como o professor experiente, selecionado para ajudar o professor
iniciante (GARCIA, 2010, p.39)

A professora Luz diz que sentiu apoio por parte da escola em que atuava tanto da gestão
quanto de seus colegas de profissão, que se mostraram prestativos em relação ao seu processo de
inserção docente. Contudo, ela foi à única das entrevistadas que salientou de forma explicita em
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sua narrativa que a Secretaria Municipal de Educação não prestou nenhum apoio que pudesse
contribuir comesse momento na sua carreira e destacou que a escola e os colegas de profissão a
receberam de forma agradável.
Nós temos relatório de meninos, temos diário, eu nunca tinha preenchido um
diário na vida, o diário não pode errar, são as descrições dos conteúdos: você
tem que descrever nos diários o que você lecionou naquele dia, as faltas, então
assim é muita papelada, então é muita burocracia, então todos os dias nos
sentávamos no início, nas duas primeiras semanas, por exemplo, nos
sentávamos todos os dias praticamente para que eu pudesse entender o sistema,
eu tinha que entender como fazer o planejamento, eu tinha que entender como
preencher o diário, eu tinha que entender como fazer relatório, relatório
individual de cada aluno que a gente faz. Então eu tinha que fazer isso. Então
na pandemia também, eu tive muito apoio da escola e direção, secretaria não,
secretaria de educação não. Mas da escola e da direção sim, então qualquer
dúvida que surgia, ou antes, da pandemia ou depois, os pedagogos sempre
estiveram à disposição, a escola sempre estiveram à disposição pra tirar essas
dúvidas,o que contribuiu muito pra que nesse tempo todo eu ganhasse
segurança também com o trabalho, na atuação do meu trabalho (LUZ, 2021).

Em relação ao apoio nesse momento da inserção docente, a professora Ana (2021)
declarou que foi acolhida de forma bastante positiva: “com certeza! Um excelente suporte de
todos, professores, funcionários, diretor, pedagogo, foi muito bacana!”
Constatamos, principalmente com a narrativa da professora Luz, que as instituições
escolares em que essas professoras atuam as recepcionam de forma positiva, ou seja, a gestão
escolar e a pedagoga cumprem os seus papeis de receber as professoras iniciantes considerando
que elas estavam em processo de adaptação e aprendizagem da carreira docente. As professoras
entrevistadas narram que sentiram o apoio do corpo docente ao qual foram inseridas. A ausência
de uma atuação mais propositiva e com foco nos(nas) professores(as) iniciantes por parte da
Secretaria Municipal de Educação foi sentida apenas por uma das docentes, o que evidencia a
pouca ou nenhuma preocupação com aqueles(as) que iniciam sua carreira profissional, não se
considerando a importância de estratégias que levem em consideração as necessidades
formativas dos profissionais iniciantes e que possibilitem minimizar os conflitos, tendo em vista
as implicações que essa etapa de vida profissional tem para o futuro professor em termos de
autoconfiança, experiência e de identidade profissional.
Entretanto, por mais que ocorra esse acolhimento e apoio de forma amigável e positiva
por parte da maioria das instituições escolares, é relevante destacar que não detectamos em
nenhuma das narrativas das entrevistadas, ações concretas, sistematizadas, de longo prazo e
especificas para os professores iniciantes. O relato da professora Luz, quando narrou sobre seu
primeiro dia após a contratação pela SME, repercute essa compreensão.
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Lembro sim (risos), eu cheguei à escola, eu tinha ido à designação e no outro dia
eu já comecei a trabalhar. Cheguei à escola, os alunos não me conheciam, a
direção ficou com esses alunos na fila, a escola fazia fila antes de entrar pra sala
de aula, só depois de eles entrarem pra sala de aula que eu fui apresentada a
turma. Eles estavam com outra professora então boa parte do ano eles ficaram
com outra professora, eu cheguei pra substituir, então foi um desafio muito
grande porque eles estavam meio que receosos com essa mudança toda. E eles
gostavam muito da outra professora,eu cheguei com esse outro desafio também:
de construir uma relação com essa turma (LUZ, 2021).

Observamos, com a fala da professora Luz, que, além dos desafios da profissão docente
de estar substituindo outra professora considerada boa pelos alunos, ela já iniciou a sua prática
um dia após participar do processo de designação, ou seja, não houve nenhum preparo da sua
parte ou da própria instituição e nenhuma ação anterior ao início da sua inserção na sala de aula.
Constatamos também, de acordo com esse relato, que ao chegar à escola ela seguiu a rotina já
institucionalizada, indo direto para a sala de aula, sem uma apresentação do Projeto Político
Pedagógico da instituição, da dinâmica escolar, dos colegas de profissão ou da turma.
Desse modo, constatamos que os profissionais iniciantes são admitidos pela Secretaria
Municipal de Educação de Mariana-MG e logo em seguida já são encaminhadas para as
instituições escolares em que irão atuar, não havendo nenhuma preparação/apresentação mais
formal ou instrução em relação à carreira docente por parte da secretaria. Nas instituições
escolares ocorre um acolhimento que gera confiança em relação ao desenvolvimento do trabalho
docente, porém nada estruturado e elaborado para o desenvolvimento formativo desses
profissionais em início de carreira.
Em sua narrativa, a professora Luz disse que seria relevante ter esse acolhimento e
informações no momento da designação realizada pela Secretaria, no entanto, não é assim que
ocorre. Ela ainda relatou como gostaria que o professor iniciante fosse tratado:

No momento da designação teria que fazer um levantamento népra saber quem
são esses professores iniciantes. Então nesse momento faria esse levantamento,
separaria por grupos. Eu faria dessa forma, separaria por grupos, por
exemplo, eu vou na escola de Passagem de Mariana, distrito, você vai
trabalhar lá, então eu tenho mais três professores que trabalham lá que são
professores iniciantes. Porque contrato nos últimos tempos temos recebido
mais professores iniciantes. Vocês três, então essa semana terão curso de
formação, será a formação de você! Uma semana vocês vão se formar, com
quem? Com a pedagoga da escola. A pedagoga da escola ela é capaz de
apresentar tudo isso em uma semana. Apresentar o planejamento, como fazer o
planejamento, apresentar os objetivos de aprendizagem para aquela etapa de
ensino, como que são as avaliações, como que é distribuída a pontuação, tudo
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isso. Como que você pode avaliar o menino, enfim, te ajudar nesse sentido.
Então essa formação inicial seria não na secretaria da educação, mas com os
pedagogos daquela escola que conhece melhor do que a secretaria da
educação a realidade daquela escola que esses professores vão trabalhar
(LUZ, 2021).

A proposta de formação para os professores iniciantes apresentada na narrativa da
professora Luz expressa sua demanda por esse momento mais informativo, sob a forma de ações
voltadas aos professores iniciantes, e que essa demanda deve ser responsabilidade da rede. Até o
momento da realização desta pesquisa, a rede de ensino do município de Mariana-MG não
proporciona nenhuma ação oficial de acolhimento voltada aos profissionais em seu início de
carreira docente.
Em relação, a quarta categoria inserção docente e ao acolhimento, fica evidente que as
professoras iniciantes na rede municipal de Mariana-MG foram admitidas por processos de
designação ou pelo processo seletivo ocorrido no ano de 2018.

Elas relataram que,

principalmente os processos de designação, são mais difíceis e frustrantes, uma vez que os
critérios de seleção não beneficiam os(as) professores(as) iniciantes. Uma vez inseridas na rede
elas reforçaram que o acolhimento e o apoio que receberam nas instituições de Educação Básica,
pela gestão representada na figura da coordenadora pedagógica e pelas companheiras de trabalho
mais experientes foram importantes e essenciais
A quinta categoria de análise que surgiu das narrativas docentes se refere aos desafios do
ensino remoto para os professores iniciantes. Essa é uma temática bem recorrente na atualidade,
imposta pela presença do vírus Covid-19 e suas variantes na vida da humanidade, demandando
novas formas de viver em sociedade. As escolas de ensino básico e superior tiveram de se
adaptar diante da necessidade de isolamento social e o ensino passou a ser efetivado por meios
midiáticos e de forma remota. A equipe da Secretaria Municipal de Educação, juntamente com
os docentes do município de Mariana-MG, criou cadernos pedagógicos que foram encaminhados
para as famílias, tentando minimizar os impactos em relação ao processo de aprendizagem das
crianças.
Os professores, iniciantes e experientes, tiveram que continuar trabalhando, participando
de reuniões online e dando suporte às famílias dos alunos em relação à realização das atividades
dos cadernos pedagógicos de forma virtual. De acordo com relato das professoras colaboradoras
desta pesquisa, este está sendo um momento desgastante, pois o trabalho que antes seria
executado nas escolas passou a ser transferida para suas residências, sem limites de tempo de
trabalho, sem espaço adequado, fazendo com que a vida profissional se mesclasse à vida pessoal,
em muitos casos comprometendo ambas as rotinas: profissional e familiar.
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Então, esse ano [2020], devido a pandemia, acho que a dificuldade foi em alguns
momentos. Por exemplo: eu tenho que dar atenção pro meu filho de sete anos que
precisa da mãe e eu estou ali em uma reunião. Esse trabalho em casa eu acho ele
mais complicado do que dentro da sala de aula. Porque quando você está na
escola, você está ali disponível pro trabalho. Agora quando você está em casa e
você tem filho você tem um monte de atribuições naquele momento, aí eu acho
um pouquinho já mais complicado (ANA, 2021).

Podemos perceber pelo relato da professora Ana que a pandemia provocada pela Covid19, que teve início em março de 2020no Brasil, teve como consequência o isolamento social.
Muitas atividades presenciais foram suspensas, entre elas, as atividades ocorridas nas instituições
escolares. Contudo, os professores não foram suspensos de suas atividades, pelo contrário, de
acordo com Ana, ela teve de se adaptar e buscar conciliar o profissional com o pessoal, uma vez
que o filho pequeno também demanda sua atenção dentro da rotina de casa, que passou a ser sala
de aula.
Outro desafio imposto pelo ensino remoto é salientado pela professora Amora, quando
ela afirma que, por mais que ela fosse iniciante e tivesse sido inserida na carreira em plena
pandemia, ela sentia que naquele momento estavam todas as professoras na mesma situação,
uma vez que o uso das tecnologias se apresentava como um desafio para todas as colegas de
profissão. Ela assim se pronuncia:

Porque quando estávamos no presencial quem está a mais tempo sabia mais, mas
esse novo [online] era novo pra mim que estava começando e novo pra elas que
já eram antigas também e que estava num passado de conservadorismo. Esse
tecnológico também era novo, às vezes o que eu sabia ela não sabia e o que ela
sabia eu não sabia. Então não teve um melhor que o outro, não teve um a mais
que ninguém teve todo mundo ali querendo desistir, querendo morrer, querendo
chorar e foi um ano muito atípico e pra mim primeiro ano que comecei a
trabalhar foi marcado por essas questões todas (AMORA, 2021).

De acordo com a professora Flor, a pandemia também impactou bastante a sua rotina,
sendo que o modo de ensinar, de acordo com ela, é bem diferente do presencial. Ela narra que
nessa nova rotina, causada pela pandemia, o horário de trabalho não é algo fixo, uma vez que os
pais entram em contato via o grupo de WhatsApp15 criado pela instituição, em qualquer horário,
o que, de acordo com ela, compromete o seu tempo de cuidar das atividades escolares dos filhos,
de cuidar da casa e de si mesma.
15

WhatsApp é um software para smartphones utilizado para troca de mensagens de texto instantaneamente, além de
vídeos, fotos e áudios através de uma conexão a internet.
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No momento da realização desta pesquisa, Flora estava em seu segundo ano de atuação
como professora. Ela compara sua prática docente antes e depois da pandemia, evidenciando as
mudanças sentidas por ela:

Nossa com a pandemia mudou muito. Antes da pandemia era assim: a gente
chegava na escola tinha um pátio separado para a educação infantil, a gente
chegava fazia a oração cantava as musiquinhas infantis, cada professor à frente
da sua turma e assim que a gente terminava de fazer a oração e cantar as
musiquinhas cada turma ia para a sua sala. Chegando à sua sala a gente fazia a
rotina do dia que são os cartazes da sala, o alfabeto, trabalhava com os números,
lia os números para todo mundo e eles com a gente, escrevia no quadro o dia da
semana, trabalhava a letrinha inicial do nome, a letrinha final, cantava umas
musiquinhas. Por que a educação infantil tem muitas musiquinhas. E a gente
ficava com as crianças que os pais iam buscar na portaria. Na pandemia esta
bem diferente, agora a gente passa as atividades, a gente criou um grupo de
WhatsApp, com os pais e a rede juntamente com os professores criamos cadernos
de atividades, então a gente passa, por exemplo, a gente está no caderno quatro
agora, a gente posta assim: essa semana trabalharemos as atividades de um a
dez e dá as orientações. No textinho tá explicando como eles têm que fazer que
tem que tirar foto e disponibiliza pros pais que qualquer dúvida podem estar
tirando com a gente, então eles fazem a atividade tiram foto e manda pro grupo e
nos professores da educação infantil temos que arquivar essas fotos no drive e
depois lançar isso pra uma planilha pra ver quem fez, quem não fez, quantas
pessoas que fizeram,quantas que não fizeram. E vai essa rotina louca da
pandemia, não tem horário de trabalho (FLOR, 2021).

Esta quinta categoria, desafios do ensino remoto para os professores iniciantes,
evidenciou aspectos como a inserção de uma professora iniciante no contexto da Pandemiacovid-19. Amora(2021) teve seu primeiro ano atuando na rede de Mariana-MG juntamente com
as medidas de restrições sociais impostas pela pandemia, dentre elas o fechamento das escolas.
Se enfrentar os desafios de se efetivar como professor(a) iniciante é algo muito desafiador,
imagina em um contexto atípico, como vivenciamos atualmente? Este é um aspecto para ser
refletido, principalmente pelas mudanças que a pandemia vai causar mesmo quando deixar de
existir. As demais professoras iniciantes salientaram que devido as imposições causadas pela
pandemia a rotina mudou muito e que precisaram fazer adaptações, por causa das exigências
pautadas pelo ensino remoto.
A última categoria que iremos apresentar refere-se às ações de inserção docente voltadas
para professores (as) iniciantes na cidade de Mariana-MG. Destacamos, a partir dos relatos das
professoras entrevistadas, que nem a Secretaria Municipal de Educação de Mariana-MG, nem as
escolas pesquisadas apresentam programas ou ações estruturadas e pensadas especificamente
para professores (as) iniciantes. Constatamos, com as narrativas apresentadas por todas as
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professoras pesquisadas, que elas foram bem acolhidas nas instituições escolares e que a gestão
e, principalmente, a pedagoga sempre se mostraram disponíveis para auxiliar nas dúvidas que
viessem a surgir.
A respeito da responsabilidade de criação dessas ações e programas de inserção docente,
André (2012) salienta que

Torna-se, assim, fundamental que esses apoios estejam disponíveis e, nesse
aspecto, a grande responsabilidade é dos órgãos gestores da educação, aos quais
cabe conceber programas ou criar condições para que as escolas possam
desenvolver projetos que favoreçam a transição de estudante a professor. É
importante que sejam especialmente desenhados para a inserção profissional,
momento que se diferencia da formação inicial e continuada, pelas suas
peculiaridades, de fase de transição, de integração na cultura docente, de
inserção na cultura escolar, de aprendizagem dos códigos e das normas da
profissão. Cabe ainda aos órgãos gestores da educação inserir os programas de
inserção à docência num plano mais amplo de desenvolvimento profissional
para que as ações formativas tenham continuidade após o período probatório
(p.116).

De acordo com a autora, é muito importante que o professor compreenda sua formação
como um processo contínuo e que perceba que o seu processo formativo não se encerra ao final
da formação inicial. É necessário que os órgãos responsáveis criem e executem esses programas
em parceria com as instituições escolares de modo a contribuir com o momento inicial da
carreira docente, que, de acordo com André (2012), apresenta suas particularidades e que o
diferencia de outros momentos da formação docente.
A professora Amora afirma:
Eu acho que deveria ter ações. Eu acho que diretamente você não deveria cair na
sala de aula quando você pegasse uma vaga. Eu acho que as crianças da sua
turma deveriam ficar quinze dias com um regente, que toda escola tem um
regente, até você se capacitar dentro do nível que aquela série te peça. Pra você
contextualizar a proposta da escola, pra você ler o regimento da escola, pra você
estar alinhado na proposta do ensino, do currículo, das orientações pedagógicas
e de tudo que for do contexto que você vai atuar na sala de aula. E ter também,
não só essas conversar, mas também ter a dinâmica assim de como você pode
desenvolver aquilo. Porque você chega na sala de aula travada, você chega com
medo, você chega tendo aquele choque de água fria e você tem que acordar e ter
a reação de uma queda pra você ter que esquentar (AMORA, 2021).

A fala da professora Amora expressa alguns aspectos que devem ser objeto das nossas
reflexões. O primeiro deles refere-se à demanda por ações voltadas à inserção profissional dos
professores iniciantes na rede de ensino do município, evidenciando a não existência dessas
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ações. O segundo aspecto está relacionado à percepção de como as ações de inserção docente
devem ser estruturadas, ou seja, de acordo com Amora, elas deveriam oferecer ao professor
iniciante conhecimentos acerca do funcionamento da rede e das instituições escolares, sobre a
proposta de ensino, o currículo, entre outros. Amora também destaca a necessidade de ações que
promovam a discussão em torno daprática do exercício docente no segmento em que o professor
vai atuar. O terceiro aspecto destacado de sua fala refere-se ao choque de realidade que os(as)
professores(as)iniciantes vivenciam em relação à profissão de um modo geral e que pode ser
amenizado quando há suporte pedagógico.
Esta última categoria denominada ações de inserção docente voltadas para professores
(as) iniciantes, expressa o anseio nas narrativas das professoras iniciantes por ações estruturadas
que aas auxiliem neste momento de inserção na carreira. É pertinente que a SME de MarianaMG juntamente com as instituições de Educação Básicas e, quem sabe, com a Universidade
Federal de Ouro Preto, desenvolvam um trabalho em conjunto que tenham como objetivo
construir ações que contribuam com os professores iniciantes, dando continuidade à formação
inicial recebida.
Enfim, as categorias que afloraram das narrativas das professoras iniciantes participantes
desta pesquisa nos revelaram que o município de Mariana-MG, até o ano de 2020, momento de
execução desta pesquisa, não se preocupou com ações e/ou programas voltados especificamente
para os professores iniciantes. Constatamos que as instituições escolares buscam apoiar esse
momento da carreira por meio da disponibilidade da figura da coordenação pedagógica que, de
acordo com os relatos das professoras, mostram-se sempre disponíveis e pacientes com os novos
docentes, porém, não existem, nessas instituições, nenhum plano oficial, estruturado e pensado
exclusivamente para contribuir com o processo formativo de docentes em início de carreira e sua
inserção na escola e na rede de ensino.
Compreendemos que ações de inserção docente devem ser estruturadas de forma concreta
e integrada, e se possível instituídas por meio de políticas públicas, como observamos que ocorre
em outros municípios brasileiros, a exemplo de Sobral-CE, no nordeste brasileiro. Ações que
possibilitam que os professores em início de carreira não se sintam deslocados nesse momento
da profissão e que possam contribuir para que eles permaneçam na carreira docente, mesmo
diante dos desafios encontrados nesse início de carreira. Pelas narrativas das professoras,
constatamos a necessidade da existência dessas ações no município de Mariana-MG, mesmo que
aconteçam de forma pontual, por um curto período de tempo, sob a forma de oficinas, palestras,
rodas de conversa, entre outros, que possibilitem aos(às) professores(as) iniciantes terem contato
com o campo de trabalho.
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4.3 Análise das entrevistas semiestruturadas com as assessoras da Educação Infantil e dos
Anos Iniciais do Ensino Fundamental

A pesquisa contou com a colaboração de duas assessoras: uma responsável pela
Educação Infantil e a outra responsável pelos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Ambas
trabalham na Secretaria Municipal de Educação do município de Mariana-MG, já tendo atuado
no município como docentes no início de suas carreiras. Com essa entrevista, buscamos
identificar, por meio de suas narrativas, articulando-as com as falas das professoras iniciantes
participantes da pesquisa, se existem ações voltadas para os professores iniciantes no município
de Mariana-MG. Assim sendo, as narrativas das professoras iniciantes e das assessoras serão
relevantes uma vez que seus olhares podem expressar aspectos pertinentes à inserção docente na
cidade pesquisada.
No Quadro 5, apresentamos algumas características das assessoras colaboradoras da
pesquisa:

Quadro 5 - Características das assessoras

Nome
fictício
Estrela
Sol

Etapa responsável
Educação Infantil
Anos Iniciais do Ensino Fundamental

Formação
Mestra em Educação
Mestra em Educação

Tempo de
atuação na
gestão
2 anos
2 anos

Fonte: Elaborado pela autora.

Como destacado no Quadro 5, a assessora Estrela tem dois anos na gestão educacional e é
responsável pela etapa de ensino da Educação Infantil. Ela reside em Mariana-MG e tem um
filho de sete anos de idade. Sua formação é de Mestra em Educação pela UFOP A assessora Sol
também apresenta dois anos de experiência na SME atuando na gestão do município, sendo
responsável pelos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Sua formação também é de Mestra em
Educação e ela veio da cidade de Ipatinga-MG para atuar inicialmente como docente, pouco
depois migrou para um cargo de gestão.
Das narrativas das assessoras afloraram as seguintes categorias de análise das narrativas:
profissão docente, início da docência, acolhimento docente, sentimentos no início da docência,
processo de contratação, e ações voltadas para os iniciantes. Salientamos que algumas dessas
categorias se assemelham com as que surgiram das narrativas das professoras iniciantes em
relação à inserção docente.
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Em relação à categoria profissão docente, a assessora Estrela narra que romantizava a
profissão e que sempre teve o sonho de lecionar. Ela diz que dar aula sempre foi sua vontade e
que desde pequena brincava de ser professora.

O meu foco em fazer Pedagogia sempre foi pensando em ser professora, em dar
aula. Então eu fui, comecei a graduação em 2010 e minha motivação pra dar
aula eram as minhas professoras. A minha inspiração eram as boas
professoras que eu tive que me davam vontade de me tornar. Então a docência
pra mim era aquela coisa assim de brincadeira de bonequinha que você coloca
uma sentadinha atrás da outra, vou dar aula, então eu,imitava basicamente
tudo o que elas faziam em sala de aula (ESTRELA, 2021).

De acordo com sua fala, constatamos que a assessora Estrela tinha um encantamento pela
profissão docente, marcado pela memória de suas professoras durante seu percurso formativo e
que a inspiraram na profissão. Garcia (2010, p.12) acrescenta que “podemos afirmar, sem risco
de nos equivocarmos, que a docência é a única das profissões nas quais os futuros profissionais
se veem expostos a um período mais prolongado de socialização prévia”, ou seja, estão em
contato com o seu campo de estudo, porém no papel de estudante. Desse modo, “os professores
desenvolvem padrões mentais e crenças sobre o ensino a partir dessa tão grande etapa de
observação que experimentam como estudantes” (p. 12).
A assessora Sol não deixa explicito se tinha a docência como primeira opção de curso.
Ela narra que, por influência da sua família – sua mãe, tias, irmã, e avó são professoras, ela fez o
vestibular em São João Del Rei-MG para Pedagogia e no mesmo período tentou Ciências Sociais
em Viçosa-MG. Contudo, acabou optando pela Pedagogia, pois o resultado de tal vestibular saiu
primeiro.
Então, na minha família há muitas professoras. A maioria mulheres, as irmãs
da minha mãe são professoras, a minha avó por parte de mãe foi professora
também e bem na época de tentar o vestibular não era algo que eu almejava.
Eu sou da cidade de Ipatinga, trabalhei um tempo na área de administração,
técnico em segurança do trabalho, depois como a minha irmã estudava
Pedagogia em Viçosa, ela já estava terminando o curso, ela insistiu pra que eu
fizesse vestibular, eu tentei em Viçosa Ciências Sociais, tentei Pedagogia em
São João Del Rei e como em São João o resultado saiu primeiro eu fui pra lá e
bom, eu concluí o curso, fiz todo o curso de Pedagogia, depois fiz mestrado em
educação. Então eu acho que é até um pouco influência, um pouco não, tem
muita influência dos meus familiares, influência da minha irmã (SOL, 2021).

Garcia (2010, p.12) pondera que “o conceito de profissão é o resultado de um marco
sociocultural e ideológico que influi na prática laboral, já que as profissões são legitimadas pelo
contexto social em que se desenvolvem”. Ainda de acordo com o autor, a profissão docente
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envolve relações múltiplas que perpassam os diversos atores que a constituem, os processos
formativos são complexos, os regulamentos, enfim, trata-se de uma profissão que exige do
docente dedicação, principalmente no início da carreira, onde tudo é muito novo.
Ainda em relação à profissão docente, a assessora Sol narra que considera uma profissão
muito desvalorizada, tanto pela representação do papel do professor quanto no que se refere à
remuneração. Sobre isso, Lucyk e Graupmann (2017, p.15) acrescentam: “[t]ornou-se uma
prática comum impor ao/à educador/a imprescindibilidade de dar conta de inúmeras atribuições,
dentro e fora de sala de aula. Concomitantemente, recai sobre eles/elas a culpa por tudo aquilo
que não funciona corretamente no sistema educacional”.
Esta primeira categoria que surgiu das narrativas das assessoras evidencia que o sonho de
se tornar professora teve como influencia as boas professoras que tiveram quando ainda estudava
ou de familiares que eram professoras atuantes. Deste modo, a profissão docente para as
assessoras, apesar de ser muito desvalorizada, de oferecer uma remuneração pouco adequada e
de ter baixo prestígio social, ainda assim foi o caminho profissional escolhido por elas.
Em relação à segunda categoria, denominada início da docência, ambas as assessoras
relatam que, ao ingressarem na carreira docente no município, sendo que isso ocorreu por terem
o título de mestre em Educação, sentiram as dificuldades nesse momento da profissão. De acordo
com a assessora Estrela, o impacto inicial vivenciado por ela foi bem forte, pois além do encanto
que tinha pela profissão, o início da carreira fora desafiador: logo quando foi assumir uma turma
de Educação Infantil, que foi sua primeira experiência, ela levou um choque. A construção em
seu imaginário de docência se confrontou com a prática e ela se sentiu desesperada diante do seu
fazer pedagógico.

Sinceramente,eu me senti um pouco decepcionada [silêncio]. Eu realmente criei
uma expectativa e vi que estava muito longe de ser atingida, que o buraco era
muito mais embaixo e querendo ou não eu acho que no início da carreira a
gente chega com uma motivação muito grande, de querer fazer as coisas. Eu
vejo a Educação Infantil trabalhando muito com a criança a questão do corpo,
do movimento. De repente eu estava numa escola que eu não tinha uma área de
lazer pra eu poder levar as crianças. Então assim, você vai sonhando aí os
obstáculos eles vão te acordando pra realidade. Você quer fazer um trabalho
bacana, por exemplo, na biblioteca, mas você não tem uma professora de
biblioteca pra fazer um planejamento junto com você (ESTRELA).

Verificamos, na narrativa da assessora Estrela, que seu início de carreira foi marcado por
uma frustração, uma vez que ela sonhava em ser professora, em dar aula e, quando chegou à
instituição para trabalhar, compreendeu que a docência é muito mais complexa do que ela
imaginava. De acordo com Amorim (2017, p.278), “o início da carreira constitui uma fase que
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carece ser examinada no sentido de ampliar as análises sobre esse período e apontar caminhos
para reflexão acerca dos programas de formação inicial e continuada de professores”. Portanto, o
início da docência é uma fase da carreira profissional que merece atenção e que necessita de
olhares atentos.
Estrela ainda argumenta que, para sobreviver nesse início de sua atuação como
professora, ela repetia os comportamentos de docentes mais experientes ou recorria à memória
das professoras que teve e reproduzia suas práticas.

A gente começa a reproduzir os tipos de professor que a gente vê. Então eu via
a professora falando assim: oh veio sem o nome depois quando perder não
posso fazer nada. Eu tentava imitar algumas coisas que elas faziam ou que eu
lembrava. Sinceramente é uma coisa que eu li uma vez na teoria não acreditava
que isso acontecia, mas eu vou falar com você: isso acontece! O quê que
acontece, por mais que você estude sobre o que é ser professor, sociologia
psicologia tudo, mas quando chega o momento você tenta reviver, relembrar
como eram seus professores, o que elas faziam pra você repetir. Às vezes, até
você não concordando com o comportamento delas, mas naquele momento você
quer lembrar repertório,o modelo que você tem do que é ser professora e quer
repetir! Porque na hora do sufoco minha filha. E é onde eu passei a maior
parte da minha vida. E é engraçado, você esquece (não é que esquece) a
memória que você quer acessar pra te ajudar no momento é aquela de quando
você era aluno o que sua professora fazia, faz muito mais sentido naquele
momento você lembrar isso do que você lembrar toda a sua formação que você
teve (ESTRELA, 2021).

Esse aspecto de reprodução de práticas que a assessora Estrela relatou é muito comum.
Os professores iniciantes ainda não têm um repertorio consolidado, portanto, diante dos
inúmeros desafios que se apresentam, muitos acabam por colocar em prática o que tem como
modelo de docência e/ou até mesmo chegam a copiar o que os colegas de profissão, professores
mais experientes, estão fazendo.
Em consonância com a narrativa de Estrela, a assessora Sol relata que o início da sua
carreira foi marcado pela falta de apoio, e que seu processo de inserção na instituição foi muito
confuso. Ela reafirma o que a professora iniciante Luz narrou sobre participar da designação e,
logo em seguida, ser encaminhada à instituição onde iria atuar sem nenhum preparo ou
orientação. Em seus primeiros dias de trabalho, ela teve a percepção de que a turma que ela
estava assumindo havia sido montada com os alunos que “dão mais trabalho”, ou seja, aqueles
que tem muitas dificuldades e nenhum laudo comprovando essa dificuldade. A assessora Sol
também relatou sua percepção de que a turma que acabara de assumir era composta pelos alunos
mais “difíceis” da escola. Posteriormente, na função de assessora, Estrela constatou que

145

realmente as professoras efetivas escolhem as turmas primeiramente e as professoras iniciantes
ficam com as turmas que sobrarem.

Então acho que eles fizeram um filtro dos alunos com maior dificuldade, alunos
que frequentavam a sala de recurso, alunos com desempenhos mais baixos, mas
tinha alunos com desempenhos melhores na sala também, mas no geral era
uma turma assim que eles limparam as outras turmas e deixaram em uma
turma só. Então professor nenhum ficava, e muitos professores que passaram
na turma eram professores como eu que não tinham tanta experiência, que não
tinham experiência nos anos iniciais aqui na cidade de Mariana e outras que,
conversando com a pedagoga que tinham terminado de formar (SOL, 2021).
De acordo com a narrativa das assessoras, notamos que no município pesquisado os professores
iniciantes são redirecionados com frequência para turmas composta por alunos com maiores dificuldades
e que as demais professoras, ou seja, as mais experientes, de um modo geral, não querem os alunos com
dificuldades em suas salas de aula.
As assessoras mantêm contato direto com as(os) pedagogas(os) que, por sua vez, mantém contato
nas instituições com os professores. Estrela narra que sentiu muita dificuldade, no ano de 2019, quando
teve em seu grupo de pedagogas da Educação Infantil uma iniciante.

Só que assim tudo é muito difícil. Igual eu to te falando que eu recebi ano
passado uma pedagoga iniciante. E essa pedagoga iniciante ela também estava
recebendo professores iniciantes, então estava um mais perdido que o outro.
Ela veio e eu tentei ajudar ela com algumas coisas que eu tinha aqui, também
era meu primeiro ano aqui na secretaria e então eu fui ver com esse grupo de
pedagogas que estão mais consolidadas na rede (ESTRELA, 2021).

A fala de Estrela evidencia que a secretaria de educação não tem ações voltadas para
os(as)docentes iniciantes, sejam eles(as) professores(as), sejam eles(as) pedagogos(as). Ela relata
que foi no ano de 2019 seu início na gestão, ou seja, no ano seguinte à realização do processo
seletivo 16 . No momento da pesquisa, atuando na gestão, ela se depara com uma pedagoga
iniciante e como não existiam (e não existem) ações voltadas para esse momento do início na
carreira docente, ela ficou sem saber como agir diante dessa situação. Esse relato demonstra que
a rede municipal não tem consolidado nenhuma ação ou programa voltado para acolher os
iniciantes, o que foi constatado quando a assessora fala que iria ver com as pedagogas mais
experientes se existia algum material que pudesse ajudar essa pedagoga iniciante.

16

Processo Seletivo Simplificado lançado de acordo com o edital Nº 001/2018 realizado pela prefeitura de MarianaMG para contratação de funcionários públicos para atuar em diversas áreas no município (saúde, esporte,
administração) dentre eles o cargo de Professor da Educação Básica (PEB). Esse processo seletivo inicialmente é
valido pelo período de dois anos podendo ser prorrogado por mais dois anos (o que veio a se concretizar).

146

A categoria início da docência expressa que as assessoras iniciaram suas carreiras na rede
municipal de Mariana-MG e não contaram com apoio e ações de acolhimento nas instituições.
Para elas esse início da docência foi muito decepcionante e solitário, pois não tiveram ajuda das
instituições em que forma atuar e nem por parte da SME. É pertinente refletir que as assessoras
que, até a realização desta pesquisa atuavam na Secretaria Municipal de Educação vivenciaram o
processo de inserção na rede e relataram que não tiveram apoio, se decepcionando quando o
ideal de professor se confrontou com a realidade vivenciada.
Com as categorias profissão docente e início da docência, apresentadas até o presente
momento, salientamos que, para as assessoras, o momento de inserção na profissão foi muito
impactante, ou seja, em comparação com os relatos das professoras iniciantes colaboradoras da
pesquisa, que demonstram que, apensar do medo inicial, tinham grande entusiasmo com a
profissão e que, apesar dos desafios, continuaram na profissão, as assessoras relatam que não
prosseguiram na carreira docente por falta de apoio em seu início de carreira e por todas as
questões pertinentes à desvalorização da profissão docente. Em especial, a assessora Estrela
declara que teve muita decepção com a carreira pela expectativa criada antes de sua inserção
docente. Desse modo, tanto Sol quanto Estrela optaram por mudar para a gestão na primeira
oportunidade que surgiu.
Consequentemente, a terceira categoria construída a partir das narrativas, acolhimento
docente, expressa de fato a percepção que as assessoras têm da forma como as professoras
iniciantes são recepcionadas nas instituições escolares após a contratação pela secretaria de
educação. Em comparação com as narrativas das professoras iniciantes, que falaram dos desafios
desse momento da carreira docente relacionados ao acolhimento, as assessoras também relataram
que vivenciaram um período de inserção na rede municipal de Mariana-MG bastante difícil.

Eu fiz a graduação, depois fiz o mestrado em educação. A minha primeira
experiência na docência foi numa escola grande, uma turma com mais de vinte
e cinco, tinham vinte e cinco crianças de primeiro período e foi um choque! Foi
um choque, porque quando a gente entra na escola como professor iniciante, a
gente não é acolhido! Simplesmente te entregam, olha ta aqui sua turma, você
tem que me entregar planejamento tal dia, e você tem que fazer um diagnóstico.
Mas assim, de te apresentar a escola, de te mostrar: olha essa vai ser sua sala,
sua turma vai ser essa, eu senti muita falta de ter tido um acolhimento no início
por parte da escola. Parece que simplesmente me jogaram ali, e como eu falei
com você eu tinha todo aquele deslumbre, vou ser professora, agora chegou
meu momento (risos). Então foi um choque. Eu falo que a minha primeira
semana na escola foi a pior, porque era tudo muito novo (ESTRELA, 2021).
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Sua fala é impactante uma vez que explicita, de modo geral, os desafios vivenciados por
uma professora iniciante ao chegar às instituições básicas de ensino e se deparar com os atributos
burocráticos que são designados aos docentes, além das funções pedagógicas. O relato de Estrela
demonstra que ela, quando atuou como professora, não sentiu o acolhimento no momento da sua
inserção docente. Suas palavras denotam a carência que o professor iniciante sente de querer
conhecer o espaço, a rotina, a turma à qual passa a fazer parte, no entanto, ela se sentiu frustrada,
sentiu o choque de realidade decorrente das expectativas criadas e, de acordo com sua fala, pela
falta de acolhimento na escola para a qual ela foi designada. Posteriormente, ela relata que sentiu
não estar preparada para atuar como professora. Ela relata que, talvez se tivesse tido o apoio que
precisou, não teria interrompido a carreira – assim como a professora Ana, ela parou de trabalhar
como docente depois de meses atuando nessa função; depois de um tempo, a professora Ana
voltou pra docência e Estrela preferiu seguir na gestão.

Não ter esse apoio, talvez se eu tivesse assim tido: olha essa é a escola, você
vai trabalhar com esse seguimento já que era minha primeira experiência não
teria sido tão traumatizante sabe. Acho que teria sido mais suave, talvez eu
teria até continuado mesmo o resto do ano e falado não, está difícil é um dia
após o outro, mas eu to tendo quem me apoia. Mais junta burocracia, o tempo
que eu tinha pra preencher planilha dos meninos que a gente fazia uma
avaliação diagnostica, era com um por um (ESTRELA, 2021).

Estrela ainda segue relatando que não sentiu apoio nem por parte da pedagoga, nem por
parte das colegas de profissão. Ela afirmou que é desmotivadora essa situação, pois além dos
desafios que os(as) professores(as) vivenciam no início de carreira, o que ela esperava receber,
seria o apoio do grupo de trabalho. Ela relatou que sempre existiram comparações entre o
trabalho dela, que estava iniciando na carreira, e das professoras mais experientes. Esse relato vai
à contramão do que narraram todas as professoras iniciantes da pesquisa sobre ter o apoio das
pedagogas e dos colegas de profissão.

Então a primeira oportunidade que eu tive de sair da docência e assumir a
gestão por mais difícil que fosse também outro desafio a gestão eu acabei
tomando a decisão de optar pela gestão. Vou falar com você sinceramente eu
acho que se eu tivesse vivenciado outra realidade na docência, às vezes eu não
teria desistido, mas olha o salário na gestão era melhor, e eu acabei saindo. Se
o início fosse diferente, se eu tivesse motivo de falar que está sendo difícil, mas
eu estou tendo um apoio, eu estou tendo uma condição bacana de trabalhar,
mas não era(ESTRELA, 2021).

Constatamos, que Estrela, assessora da Educação Infantil, desistiu da docência e preferiu
assumir a gestão na área da educação em virtude de ter vivenciado um início de carreira
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traumatizante, segundo suas próprias palavras. De acordo com ela, se tivesse tido apoio talvez
tivesse prosseguido na docência. Sobre isso, André (2012, p.115) destaca que, nesse momento de
inserção profissional, não é raro que os professores optem entre “o princípio da sobrevivência ou
pelo abandono da profissão”.
Assumindo o cargo de assessora, Estrela relata que desde que iniciou na gestão percebeu
que o número de desistências dos docentes vem crescendo significativamente. Ela se questionou
sobre o que acontece no espaço escolar com esses educadores e inferiu em relação a essas
desistências que a motivação para tal pode estar relacionada à falta de apoio que ela, como tantos
outros, vivenciara enquanto professora iniciante. No entanto, como pedagoga, Estrela afirma não
poder fazer muito, pois a equipe da secretaria de educação é muito pequena e as outras demandas
educativas acabam consumindo todo o tempo da equipe.

Quem tinha mais anos já pegava a vaga e de repente teve uma mudança só que
ao ter essa mudança no processo seletivo, é uma coisa que eu posso te falar:
enquanto secretaria tivemos várias desistências! Tanto de professor quanto de
pedagogo. Eu não sei te falar o motivo, porque o que acontece, quando desiste
do cargo eles vem e preenchem de próprio punho, eles que pedem, vem aqui e
assinam de próprio punho que não querem mais a vaga. Então tiveram muitas
desistências. Não sei te falar ao certo quantas mais de ter que fazer várias
chamadas pra preencher vaga viu, tanto de professor quanto de pedagogo. Pra
você ter uma ideia PED terminou a listagem todinha e tivemos que fazer
designação, os que foram chamados pegaram e desistiam. O primeiro ano do
processo seletivo foi marcado por muitas desistências. A gente não pode dizer
que foi isso [falta de apoio], mas eu acredito que em partes sim. Você pega uma
vaga chega lá você está com a pior turma, já é difícil, já é conturbado, já é
desafiador, uma turma lotada (ESTRELA, 2021).

Estrela ainda relatou que um dos maiores desafios por ela observado enquanto
desenvolve seu trabalho na secretaria é que a equipe da SME está vinculada ao partido político
do prefeito em exercício, ou seja, quando um prefeito de um partido diferente assume o cargo, a
equipe de um modo geral é renovada. Em geral, os cargos de assessoria são considerados “cargos
de confiança” do atual administrador público. Ela esclareceu, ainda, que isso se configura como
um problema para a gestão da educação pública, uma vez que o trabalho educacional não tem
continuidade, implicando num constante recomeçar, em bases diferentes e com outros olhares.
Por sua vez, a assessora Sol informou que a Secretaria Municipal de Educação de
Mariana-MG realiza a contratação dos professores e que

como a pessoa chegou à escola, como a pessoa foi recebida é uma coisa a ser
trabalhada. É assim um caminho ainda, é um percurso a ser trabalhado e ser
melhor desempenhado, assim desenvolvido pela secretaria junto as escolas,
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porque a pessoa meio que cai de paraquedas assim na escola mesmo. E a
escola também não tem nenhuma recepção, não precisa ser nada assim
caloroso nem nada emotivo afetivo não, mas eu acho que tinha que ter se
houvesse um protocolo mesmo de recebimento, de apresentar a escola,
apresentar o funcionamento da escola, auxiliaria muito, mas não tem (SOL,
2021).

Portanto, observamos, nessa narrativa, que não existe uma articulação entre a SME de
Mariana-MG e as instituições de Educação Básica em relação ao processo de recepção dos
docentes iniciantes e nem ações e/ou programas de acolhimento desses profissionais . Os (as)
professores (as) iniciantes normalmente se deparam com condições difíceis de trabalho, com
contratos por tempo determinado, substituindo outros professores e ainda vivenciando as
peculiaridades e desafios pertinentes ao início da docência. Sem dúvida, algumas dessas questões
devem ser avaliadas e consideradas de maneira que a profissão docente para aqueles(as) que
iniciam a carreira não seja um momento de frustração e de decepção com o ser professor(a).
A quarta categoria identificada nas narrativas das assessoras refere-se aos sentimentos
do(a) educador(a) no início da docência. As duas assessoras são bem reflexivas em relação ao
trabalho que desempenham. Quando atuaram como docentes, não conseguiram conviver com a
rotina que estavam vivenciando e, de acordo com seus relatos, ambas tinham medo de continuar
na carreira e de se sentirem acomodadas na profissão ao ponto de reproduzir determinadas
práticas – como naquele movimento de reproduzir práticas pedagógicas de colegas de profissão
anteriormente mencionado –, e se sentirem estagnadas na carreira. Estrela relatou ter
experimentado um sentimento muito ruim, pois queria colocar em prática tudo que aprendeu na
teoria, mas que não encontrava apoio nem suporte por parte da gestão nem da coordenação
pedagógica para isso.

Igual umas colegas que eu vi que já estavam há anos elas dão conselho pra
gente. Aí uma falou assim comigo: ih deixa levando, não preocupa, rapidinho o
ano passa, tem os feriados. Eu falei assim: gente será que isso vai acontecer
comigo?Eu vou assim batendo tanto nas teclas vou me desgastando que eu vou
querer por fim só levar mesmo? E é um sentimento muito ruim, porque assim a
gente quer fazer o trabalho, a gente quer tentar aplicar tudo que a gente
acredita que a gente viu na teoria o que é ideal pra Educação Infantil
(ESTRELA, 2021)

Por sua vez, Sol expõem seus sentimentos em relação à docência dizendo que:
a experiência como professora, ela é mais pesada, ela é solitária! Você cai na
escola, é como se você entendesse. Já todos os processos e os mecanismos da
escola, não tem ninguém para te apresentar nada, não tem os próprios
códigos.Vai ter um módulo, mas não te explicam direito o que é um módulo, o
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que você faz. Ah vai ter uma AC! Mas o que é uma AC[Atividade
Complementar] Pra que serve? Então eu fiquei um pouco perdida, é um pouco
angustiante, mas é algo que você pega rápido também. Mas eu acho que teria
um aproveitamento melhor, seria melhor experienciado se tivesse, se fosse
possível de ter alguém na escola que desse conta de fazer essa apresentação, da
escola, de todas as obrigações do professor. Foi um pouco angustiante eu
acredito! (SOL, 2021).

Notamos que o sentimento das duas assessoras, por não terem tido apoio no momento
inicial da carreira, foi de frustração e angústia diante do desafio do trabalho educacional. Na fala
da assessora Sol, destacamos sua afirmação de que a carreira docente é solitária. De acordo com
Fortes e Nacarato (2020, p.15), “as tensões marcam o início da profissão, principalmente pela
falta de apoio da comunidade escolar e pela ausência de um trabalho coletivo na escola”, ou seja,
os professores se sentem sozinhos nesse momento da profissão quando não tem apoio por parte
da equipe de trabalho – “[o] docente iniciante precisaria ter um professor experiente ou gestor
que o acolhesse e o fizesse sentir-se seguro para o exercício da profissão” (FORTES;
NACARATO, 2020, p. 15).
As duas assessoras que participaram da pesquisa tinham Mestrado em Educação e
manifestaram compreender bem as discussões em torno do seu papel junto às escolas e aos
professores/as. Ao serem admitidas elas tinham expectativas quanto ao trabalho e queriam
desenvolver algo pautado nas suas crenças e nos conhecimentos que construíram em suas
formações; contudo, ao se depararam com as imposições do sistema, os sentimentos aflorados
neste momento de suas carreiras foi de frustração e solidão.
A quinta categoria de análise das narrativas diz respeito ao processo de contratação
realizado pela secretaria de educação para admissão de novos docentes. Tanto Estrela quanto Sol
já passaram por esse momento da designação, primeiramente como professoras iniciantes, e não
tiveram grandes dificuldades, como também salientou a professora Flor, pois as três profissionais
têm o título de mestre em Educação. Contudo, Estrela salienta que o processo seletivo de
designação causa desconforto nos candidatos, tal colocação baseia-se no fato de Estrela já ter
participado de processos de designação antes de se pós-graduar-se.

A única coisa que a gente vê aqui é quando tem uma reunião de pedagogo. A
gente lida mais com os pedagogos e eles falam da dificuldade que estão tendo
com professores iniciantes. Por que o que acontece aqui em Mariana sempre
foi designação e na designação, eu também já passei por uma situação de
designação foi horrível. É horrível porque os professores que estão a anos na
rede eles conseguem um cargo, a gente que esta iniciando não tem nem a
oportunidade de tentar (ESTRELA, 2021).
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Evidenciamos, com a fala citada,que as pedagogas, quando se reúnem com a assessora
Estrela, relatam o desafio que vem enfrentando os profissionais iniciantes desde 2018, uma vez
que, antes dessa data, quase todos os professores da rede municipal tinham experiência – a
experiência era um critério para admissão nas designações. Estrela destaca que esse momento da
designação é constrangedor para todos(as), como demonstrando pelas professoras Amora, Flor e
Luz, que tentaram por vários anos o processo de designação – Ana morava em outra cidade e
participou do processo seletivo, por isso mudou-se para Mariana-MG, ela não participou de
designações.
Estrela relata que foi com a realização do processo seletivo que ocorreu no ano de 2018, e
a inserção dos docentes no ano seguinte, em 2019, que a rede começou a receber os professores
iniciantes no quadro docente. Antes do processo seletivo, somente professores e professoras
experientes, que já dominavam algumas práticas e conheciam a rotina e a dinâmica escolar,
conseguiam uma vaga nos processos de contratação (seletivo ou designação).
Sol, em sua narrativa, argumenta que o que deveria ser um objetivo da secretaria, logo no
início da contratação, já seria possível identificar quem são os profissionais iniciantes e
desenvolver ações voltadas especificamente para esses docentes.
A sexta e última categoria que emergiu das narrativas das assessoras foi denominada de ações
para os professores iniciantes. Ambas as assessoras, em consonância com as professoras iniciantes,
relataram ser pertinente a existência de ações que acolham e auxiliem os docentes que ingressam na rede,
em seu início de carreira. No começo da sua prática como assessora, Estrela promoveu uma ação pontual
de encontro com os(as) professores(as)iniciantes. Ela relatou que foi muito relevante essa ação, mas que
devido às demais demandas da secretaria, não conseguiu realizá-la novamente, nem inseri-la no
calendário da rede, institucionalizando-a.

No meu primeiro ano, eu não tinha tantos materiais assim pra estar ajudando
ela[a pedagoga iniciante], mas eu lembro que uma iniciativa que nós tivemos
aqui foi fazer um encontro com as professoras iniciantes. E foi muito legal. A
gente apresentou pra elas planilhas que tem que preencher a burocracia do
plano de carreira, avaliação padronizada, então todas as peculiaridades da
rede a gente conversou e apresentou pra elas. Então foi muito bacana a gente
fez uma dinâmica, e é uma coisa que a gente queria até dar continuidade só que
infelizmente a gente tem uma equipe muito reduzida aqui dentro da secretaria
(ESTRELA, 2021).

Estrela salienta, ainda, que a realização desse encontro foi muito relevante e, de acordo
com os relatos dos(as) professores(as) iniciantes, foi um momento muito rico, de aprendizagens
pertinentes. Durante essa ação, as professoras ficaram em formação na secretaria de educação e
tiveram seus dias de trabalho nas escolas suspensos, de acordo com a assessora Estrela. Ela ainda
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ressaltou que não seria possível fazer essa formação constante com os professores iniciantes, mas
que se essa formação fosse direcionada para os coordenadores pedagógicos e que se eles
desenvolvessem um olhar atento a esses profissionais em início de carreira, já seria uma
alternativa interessante no acolhimento desses profissionais.
A assessora Sol relata que existia, no início de sua prática na gestão, uma formação
voltada para todos os profissionais da rede, não especificamente para os iniciantes, mas que
segundo ela trata-se de uma formação interessante. Ela relata que tiveram como convidado
Edemar Amaral Cavalcante,17 que todos os contratados da secretaria de educação tiveram uma
semana de formação antes do período letivo. No entanto, ressalta que foi uma ação pontual, que
ocorreu apenas uma vez, mas que foi muito significativa.
Bom se foi assim, pontual a formação, foi uma formação muito boa! É, um dos
convidados nesse período de formação, o Edemar Cavalcante, ele trabalhou na
elaboração do currículo, tanto da BNCC ele era um dos pareceristas, quanto
do próprio currículo mineiro. Então ele veio mesmo pra tirar o máximo de
dúvidas, ele ficou uma semana conosco, ele deixou o canal de atendimento para
tirar as dúvidas das pedagogas e das professoras. Depois nós tivemos passada
essa formação da secretaria que as pedagogas e as professoras e os demais
profissionais da educação, os diretores, os serventes, foi uma semana de
formação para todo mundo, foi uma semana que não teve aula, foi uma semana
não letiva, foi uma semana só de formação (SOL, 2021).
Sol considera que faz falta um protocolo de acolhimento para os professores iniciantes nas
instituições. Tanto Estrela quanto Sol passaram pelo processo inicial da carreira na rede municipal e
tiveram experiências em relação aos desafios que os professores iniciantes enfrentam, como o choque de
realidade, as descobertas específicas dessa profissão, a insegurança frente aos desafios encontrados, a
falta de um referencial e a busca pelo apoio dos profissionais mais experientes, entre outros.
Para ela,não existem ações no município de Mariana -MG voltadas para o acolhimento

dos professores iniciantes. Semelhante é a percepção de Estrela, que afirma que a equipe técnica
na secretaria de educação é muito pequena e que não consegue articular ações conjuntamente
com as instituições voltadas para os professores iniciantes. Ela destaca que nunca existiu ações
e/ou programas voltados especificamente para esse momento da carreira docente.

17

Edemar Amaral Cavalcante é Pedagogo pela Faculdade de Educação da UFMG e mestre em Educação pelo
Programa de Pós-graduação em Educação: Conhecimento e Inclusão Social - linha de pesquisa Educação e
Linguagem, da Faculdade de Educação da UFMG. Atualmente, é Analista Educacional do Órgão Central da
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Também atuou como Analista Educacional e Diretor Pedagógico
da Superintendência Regional de Ensino de Ouro Preto MG. De 2012 a 2017, atuou como Formador e Coordenador
Adjunto do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC-MEC), pela Universidade Federal de Ouro
Preto MG. Em 2018, foi convidado pela UNDIME MG para assumir a função de Articulador do Regime de
Colaboração e tornar-se membro do Comitê Executivo para implementação da BNCC e do Currículo Referência de
Minas Gerais.
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Não, não existe! Simplesmente não se articula. Não existe, acho que isso nunca
ocorreu assim de alguém pensar isso na secretaria de educação. Não existe
nenhuma ideia, nenhum programa. Hoje tem a UFOP com a escola que apoia e
que traz muita novidade, muitas ideias boas pra secretaria de educação e pra
dinâmica escolar também e contribui muito nesse sentido, porque às vezes a
gente está no dia a dia e parece que, quando você está na escola você sente
isso. Mas parece que com o excesso de atividades que a própria secretaria ela
apresenta e o corpo técnico da secretaria ser tão pequeno, algumas coisas que
a gente observa que há necessidade de mudança às vezes não dá pra pensar
nisso e estruturar. Mas não existe nenhum programa nesse sentido, eu acho que
nunca existiu. As pessoas caem de para quedas mesmo nas escolas (SOL,
2021).

Em suma, as narrativas produzidas pelas assessoras Estrela e Sol em relação à inserção
docente de professores iniciantes na rede municipal de ensino de Mariana-MG revelam o que as
narrativas das docentes tinha evidenciado, ou seja, que não existem ações e/ou programas
voltados para os professores iniciantes no município de Mariana-MG. Estrela diz que essa é uma
temática recente no município, e que somente a partir do ano de 2018, com a realização de um
processo seletivo, os professores iniciantes passaram a ser admitidos pela rede de ensino. Desse
modo, a questão da inserção docente e a necessidade de acolhimento do(a) professor(a) iniciante,
como relata a assessora Sol, nunca foram pensadas pela secretaria.
Compreendendo essas ações e/ou programas como formação continuada, “verificamos a
essencialidade de termos um investimento mássico em formação continuada, caso queiramos
alcançara merecida qualidade do ensino que a nossa sociedade em desenvolvimento necessita”
(LUCYK; GRAUPMANN, 2017, p.21). As narrativas apresentadas pelas assessoras expressam
que elas preferiram seguir na gestão a continuar na docência, devido à falta de acolhimento em
seus processos de inserção docente. Contudo, ambas possuíam titulação e conquistaram um lugar
no sistema, enquanto muitos docentes em início de carreira optam por abandonar a profissão ao
se depararem com os desafios iniciais. Ações e/ou programas que tem como foco o acolhimento
e o acompanhamento dos(as) professores(as) em início de carreira são essenciais, pois
possibilitam um desenvolvimento profissional mais tranquilo e harmonioso, integrando os(as)
docentes tanto ao espaço educativo quanto os sistemas de ensino.
Constatamos com as analises aqui realizadas, tanto das narrativas das professoras
iniciantes quanto das narrativas das assessoras nos levam a concluir que é necessária a existência
de ações voltadas para os(as) profissionais da educação iniciantes. Ações estas que não existem
no município investigado uma vez que os critérios de contratação vigentes pelas designações
beneficiavam aqueles que possuíam tempo na profissão, ou seja, professores já experientes. As
colaboradoras da pesquisa evidenciaram que não existem ações pensadas pela SME e que
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existem apenas (quando existem), alguma ação de acolhimento por parte da gestão e dos
colegas de profissão, de modo a apoiar no que for necessário. Pertinente destacar a situação da
pandemia e as mudanças e adaptações que impôs a todos os profissionais da educação em
especial as professoras iniciantes aqui pesquisadas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com o objetivo geral traçado no início desta pesquisa, de identificar a partir
das narrativas das professoras iniciantes e das assessoras da Secretaria Municipal de Educação SME da cidade de Mariana-MG quais são as suas percepções e aprendizagens construídas no
início da carreira, realizamos esta investigação com abordagem qualitativa, que contou com
entrevistas episódicas com quatro professoras iniciantes e entrevistas semiestruturadas com duas
assessoras responsáveis pelas etapas de ensino Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino
Fundamental.
As narrativas das colaboradoras da pesquisa possibilitaram compreender que as
discussões pertinentes à temática da inserção docente são recentes no município. Até o ano de
2018, a maioria dos(as) professores(as) da rede municipal eram profissionais experientes na
profissão, uma vez que os critérios de admissão para as vagas exigem tempo de atuação docente
nesse município. Evidenciamos, com base nas narrativas das colaboradoras, que foi no ano de
2018, com a realização de um processo seletivo da Secretaria Municipal de Educação de
Mariana-MG, que muitos professores iniciantes, entre eles duas das entrevistadas, foram
inseridos na carreira docente.
As narrativas expressas nesta pesquisa revelam a percepção das colaboradoras em relação
aos seus processos de inserção docente. Seus discursos expressam suas vivências, seus
sentimentos, seus desafios nessa fase da profissão. De acordo com as falas das colaboradoras em
relação à inserção docente, buscamos suscitar questões que possam de fato contribuir com ações
neste início da docência que sejam materializadas na forma de políticas públicas.
Observamos, de acordo com os estudos de André (2012), a constatação de que os
professores, em sua grande maioria, desistem da carreira quando estão nos primeiros anos de
magistério, fase marcada por tensões, desafios e novas aprendizagens e, portanto, esses
profissionais iniciantes demandam um maior apoio por parte da instituição que os acolhe, bem
como uma maior capacitação profissional para ingressar em uma realidade profissional nova.
Diante disso, consideramos ser necessária a existência de ações voltadas a esse início momento
da carreira que contribuam para que professores (as) iniciantes não abandonem a profissão e
consigam superar as dificuldades. Andre (2012) reforça ainda a necessidade de que programas
dessa natureza existam e que se instituam como políticas públicas, desse modo,
independentemente de partidos políticos, as ações poderão ser desenvolvidas.
Constatamos, a partir das narrativas das colaboradoras, que não existem ações e/ou
programas voltados para o processo de inserção docente dos professores iniciantes na rede
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municipal de Mariana-MG. De acordo com todos os relatos, os contratos são firmados com a
SME e logo em seguida os docentes devem apresentar a documentação exigida nas instituições
de Educação Básica nas quais irão atuar. Chegando a essas instituições, algumas das professoras
iniciantes relataram que foram bem recebidas, que a gestão escolar e a pedagoga se mostraram
disponíveis para auxiliá-las nas suas dificuldades, mas que de fato não existiram ações de
acolhimento nesse momento da inserção docente.
Reforçando o que André(2012) afirma sobre a relevância de ações de acolhimento e sobre
a ausência dessas ações, que pode acarretar taxas elevadas de evasão docente, observamos nesta
pesquisa que,no município de Mariana-MG uma assessora (Estrela) e uma professora (Ana),
interromperam suas carreiras justamente em função da falta de um acolhimento adequado
quando iniciaram suas carreiras como professoras. Ambas retornaram à profissão, a primeira
migrando para a gestão, indo atuar como assessora na SME, e a segunda depois de passar no
processo seletivo e se mudar para a cidade de Mariana-MG.
Destacamos que, como apresentado nesta dissertação, existem outras realidades no
contexto brasileiro de programas de inserção docente, instituídos por políticas públicas, bem
sucedidos, como em Sobral-CE. No entanto, analisando as falas das assessoras que atuam
diretamente na Secretaria Municipal de Educação de Mariana-MG, constatamos que a inserção
docente não é uma prioridade na SME, uma vez que as demandas de trabalho são muitas e
consomem o tempo da equipe, que, segundo relato das assessoras, é muito pequena. Por
consequência, as instituições de Educação Básica da cidade também não apresentam nenhuma
ação, nem executam qualquer programa com o foco no acolhimento, inserção e
acompanhamento de professores (as) iniciantes.
De acordo com relato das professoras iniciantes, o que as instituições de Educação Básica
em que atuam realizam no início do ano letivo se efetiva como uma formação pautada em
palestras e oficinas para toda a equipe, e não especificamente para os professores iniciantes, ou
seja, são ações pontuais voltadas para todos os docentes. Duas professoras relataram que a
formação pela qual passaram fora interessante, ajudando-as a compreender o trabalho docente, e
que teve a duração de uma semana. Por sua vez, a professora Amora relatou que foi admitida e
convocada para lecionar duas semanas depois do início do ano letivo, portanto, não sabia como
ocorria essa formação uma vez que ela não participou; ela relata que já iniciou na instituição sem
ter essa formação, que fora ofertada aos demais docentes.
Das narrativas das professoras iniciantes, emergiram as seguintes categorias: profissão
docente, sentimentos em relação ao início da docência, processo de designação e processo
seletivo para atuar como docente, inserção docente e acolhimento, desafios do ensino remoto
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para os iniciantes e ações para os professores iniciantes. Das narrativas das assessoras,
emergiram as categorias: profissão docente, início da docência, acolhimento docente,
sentimentos no início da docência, processo de contratação, e ações voltadas para os iniciantes.
Constatamos, dentro dessas categorias, a existência de múltiplos aspectos pertinentes à da
profissão docente, tais como práticas pedagógicas de professores (as) iniciantes, percepção de
desvalorização da profissão docente, dificuldades em relação ao ensino remoto e os desafios
tecnológicos, entre outros. Especificamente em relação à categoria denominada início da
docência, cinco das seis colaboradoras relataram que sentiram o “choque do real” apontado por
Huberman (2000, p.39).
De acordo com os dados coletados, ressaltamos que a participação durante a formação
inicial em projetos de iniciação à docência contribui para que o professor iniciante já conheça
seu campo de atuação e, portanto, sinta o choque de realidade de uma forma amenizada. Os
programas de iniciação possibilitam ao docente em formação ter contato com o campo de estudo
e com as discussões na universidade, alinhando os conhecimentos aprendidos e contando com o
apoio dos docentes nas instituições de Educação Básica e com os coordenadores dos programas
de iniciação nas universidades potencializando suas aprendizagens.
A participação em programas de iniciação à docência, como o PIBID e a Residência
Pedagógica, pode ser um importante aliado dos docentes em início de carreira, uma vez que
permitem, dentro das características de cada programa, que os futuros professores entrem em
contato com o seu campo de atuação. Deste modo, apenas uma das colaboradoras da pesquisa
participou do PIBID na formação inicial, as demais não tiveram a oportunidade de passar por
ações desta natureza. Essa afirmação corrobora com a defesa de uma Política Nacional e não
somente de Programas que dependem de Editais públicos. A colaboradora que participou do PIBID
deixa claro que a participação no PIBID durante a graduação reforçou a importância que o

programa tem como dispositivo que possibilita o conhecimento em relação às instituições de
Educação Básica, sua dinâmica de funcionamento e sua realidade. Esses programas ainda
potencializam a aprendizagem de práticas pedagógicas, ainda em processo de formação inicial.
Outra categoria, que nessas considerações finais gostaríamos de destacar, refere-se aos
sentimentos que as colaboradoras da pesquisa relataram vivenciar no momento inicial de suas
carreiras. Nos três primeiros anos de profissão, o docente vivencia a fase de entrada na carreira,
que é carregada de medos, apreensões e expectativas. Sobre as participantes desta pesquisa, no
momento em que responderam ao questionário e passaram pela entrevista, Amora tinha um ano
de experiência docente, Flor tinha dois, Ana e Luz tinham, ambas, três anos de experiência. Esse
aspecto, soma aos relatos das professoras, nos permitiu compreender que quanto mais anos de
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experiência na profissão, mais seguras às professoras iam se sentindo em relação às suas ações
no interior da escola e às suas práticas em sala de aula. É no período de inserção profissional que
os docentes sofrem seus primeiros impactos com a realidade escolar, momento em que se faz
decisiva a ação da escola ou da rede de ensino no apoio a esses profissionais, estimulando-os a
refletirem e ressignificarem seu fazer pedagógico, suas concepções ou crenças em relação à
escola e ao ato de ensinar.
As assessoras participantes desta pesquisa mantêm contato direto, em reuniões
principalmente, com os(as) pedagogos(as) das instituições de Educação Básica da cidade e esses,
por sua vez, repassa mas informações para suas equipes de trabalho, nas suas respectivas
instituições de atuação. Aqui, enfatizamos a importância do trabalho coletivo e das interações
entre as assessoras e as pedagogas que estão lotadas nas instituições. Reconhecemos que um
trabalho mais próximo e bem articulado pode dar conta de identificar as necessidades dos(as)
professores(as) ou pedagogos(as) iniciantes e, com isso, é possível pensar em ações que possam
colaborar com o momento inicial da carreira docente.
No entanto, as assessoras sentiram a necessidade continuar realizando essa formação com
os(as) pedagogos(as), que se materializou no formato de um encontro na Secretaria de Educação,
organizado no formato de palestras, conversas, oficinas de preenchimento de documentação etc.,
uma vez que este grupo passou a contar com uma coordenadora pedagógica iniciante. Ações
como essas não apenas contribuem para o aprimoramento da prática docente, mas também
revelaram que o apoio dos colegas mais experientes e as trocas de experiências são de grande
valia no processo de inserção profissional.
Os resultados possibilitaram identificar que ações de acolhimento e acompanhamento de
professores(as) iniciantes podem contribuir com o aprimoramento da prática docente.
Acreditamos que as instituições escolares e a rede de ensino podem se transformar em uma
comunidade de aprendizagem, recebendo com especial atenção os docentes em processo de
inserção na carreira, contribuindo para o desenvolvimento profissional. Para isso, faz-se
necessário a criação de tempos e espaços, por meio de programas específicos ou mesmo de
políticas públicas, que favoreçam a integração dos(as) professores(as) iniciantes no contexto
escolar. Consideramos igualmente relevante a criação de programas específicos para o
acompanhamento desses docentes com vistas a ajudá-los em suas dificuldades nesta fase.
Reconhecemos que os resultados aqui apresentados expressam uma realidade local, no
entanto, compreendemos a importância de trazermos ao conhecimento da sociedade e da
comunidade acadêmica as condições dos(as) professores(as) iniciantes, suas histórias e suas
trajetórias profissionais.
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A realização desta pesquisa possibilitou compreender como a rede do município se
articulam em relação aos professores que iniciam sua carreira. A narrativa das professoras
iniciantes e das assessoras possibilitou a reflexão sobre o início da profissão docente. Deste
modo, enquanto professora, a realização desta pesquisa nos marca profundamente por
possibilitar a compreensão de que a percepção das necessidades de inserção docente dos
professores iniciantes é algo recente no município. Acreditamos que muito ainda pode ser
realizado e as experiências relatadas nesta pesquisa e a constatação da inexistência de ações de
inserção docente, possam ser superadas e consequentemente criadas novas perspectivas em
relação aos professores iniciantes que serão admitidos na rede. Enquanto pesquisadoras, realizar
esta pesquisa nos permitiu aprofundar teórica e metodologicamente em temáticas significativas
para em nossa formação, como por exemplo, a realização do estado do conhecimento e a
possibilidade de conhecer com mais profundidade a rede de ensino da cidade de Mariana-MG.
Acreditamos que esta pesquisa não se finda com a conclusão de que ações e/ou
programas específicos e voltados para a inserção de professores(as) iniciantes não existem no
município de Mariana-MG. Esperamos que ela contribua para que a temática da inserção
profissional de docentes da Educação Básica ganhe espaço nas discussões dentro da Secretaria
Municipal de Educação desse município, bem como de outras redes de ensino no País, e que
medidas possam ser tomadas pensando nesse momento importante da carreira docente. Urge a
construção de ações e/ou programas, instituídos por políticas públicas de estado, que atendam às
necessidades dos professores iniciantes, assim como o acompanhamento desses profissionais nos
anos iniciais de sua carreira. Essas necessidades têm caráter formativo, ou seja, trata-se da
formação continuada, que objetiva que os professores e professoras iniciantes não sintam o
choque de realidade quando inseridos nas instituições de Educação Básica.
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Apêndice 2 – Autorização da Secretaria Municipal de Educação
Pesquisa: “A Rede Municipal de Ensino e suas articulações frente a inserção de professores
iniciantes: o caso de Mariana- MG”
Mariana, 11 de setembro de 2019
À Secretaria Municipal de Educação do Município de Mariana-MG
Ilma sra. _______________________________________________
O Programa de Pós Graduação em Educação, do Departamento de Educação – ICHS, da
Universidade Federal de Ouro Preto, está realizando uma pesquisa intitulada “A Rede Municipal
de Ensino e suas articulações frente a inserção de professores iniciantes: o caso de MarianaMG”sob a responsabilidade das pesquisadoras Drª Regina Magna Bonifácio de Araújo
(Orientadora) e Karlene de Sousa Bonfim (Mestranda). Esta pesquisa tem por objetivo investigar
os processos de inserção oferecidos pelo município para atender os professores iniciantes no
desenvolvimento de sua carreira profissional com o foco no papel do pedagogo frente as
necessidades evidenciadas.
Portanto, com os assessores e professores que se disporem a colaborar com a pesquisa
será aplicado um questionário, entrevista episódica e entrevista semiestruturada em datas e
horários previamente agendados, de acordo com a disponibilidade, de forma a não comprometer
as atividades da rotina escolar. Para a participação será necessária a assinatura do termo de
Consentimento Livre e Esclarecido pelos colaboradores da pesquisa ou responder o e-mail
concordando em participar da pesquisa.
Cabe ressaltar, que as informações obtidas durante e após a pesquisa serão utilizadas para
fins de elaboração de relatórios e artigos científicos para divulgação dos resultados, entretanto,
nomes e informações pessoais não serão divulgados, a fim de manter a integridade do voluntário
e sigilo das informações. Os resultados deste trabalho serão disponibilizados à Secretaria
Municipal de Educação de Mariana, bem como à escola, aos professores (as) e aos assessores
que se interessarem.
Na certeza de podermos contar com a honrosa atenção de Vossa Senhoria, autorizando a
realização da mencionada pesquisa, apresentamos nossos agradecimentos e protestos de elevada
estima e consideração.
De Acordo__________________________________________________________
Atenciosamente,

__________________________________
Regina Magna Bonifácio de Araújo
Pesquisadora – Orientadora
(31) 3557- 9407 (DEEDU-UFOP)

__________________________________
Karlene de Sousa Bonfim
Pesquisadora- Orientanda
(31)9 85364768
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Apêndice 3 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Gostaria de convida-lo a participar como voluntário do projeto de pesquisa intitulado “A Rede
Municipal de Ensino e suas articulações frente a inserção de professores iniciantes: o caso de MarianaMG”, orientado pela Drª Regina Magna Bonifácio de Araújo do DEEDU- Departamento de Educação da
Universidade Federal de Ouro Preto. A coleta de dados será feita por meio de questionário, entrevistas
episódicas e entrevistas semiestruturadas para os professores iniciantes e os assessores da rede municipal
de ensino da cidade de Mariana-MG, com a finalidade de compreender os processos de inserção
existentes para os professores iniciantes.
O questionário e as entrevistas serão marcados nos dias e horários de disponibilidade dos
participantes, buscando não prejudicar sua rotina e não causar desconfortos desnecessários. As
informações oferecidas por você serão totalmente confidenciais e mantidas em sigilo absoluto, sob
responsabilidade do coordenador da pesquisa, em computador pessoal. Em momento algum, sua
identidade será divulgada. Não haverá custo ou pagamento em troca da participação no estudo ou mesmo
indenização por algum eventual problema que venha a surgir. Você é livre para aceitar ou não participar
da pesquisa e tem o direito de retirar o seu consentimento a qualquer momento, sem que isso lhe cause
qualquer prejuízo. Faremos todo possível para minimizar qualquer desconforto que venha surgir durante a
pesquisa.
Caso você concorde, peço a gentileza que manifeste a sua livre e espontânea vontade de participar
como voluntario neste projeto, assinando esta autorização. Ambos, participante e pesquisadora
responsável, assinarão duas vias do Termo de Consentimento Livre Esclarecido, que ficará sob a guarda
de cada um. Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos relacionados ao desenvolvimento da pesquisa peço a
gentileza que entre em contato comigo Karlene de Sousa Bonfim pesquisadora (orientanda da Drª Regina
Magna Bonifácio de Araújo), pelo contato (31) 8536-4768. Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos
relacionados a questões éticas, peço a gentileza que entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa
da UFOP (31 3559-1813) situado no Campus Universitário- Morro do Cruzeiro- ICEB-II, Sala 29 na
UFOP.
Eu, ________________________, declaro estar suficientemente informado sobre o presente projeto e
concordo em participar dessa pesquisa.
_________________________________
Participante
De acordo,
Orientadora: Profa. Drª Regina Magna Bonifácio de Araújo
(31) 3557-9407 - DEEDU/ POEEDU/ UFOP
regina.magna@hotmail.com

Mariana, ______ de _______________ de 2019.
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Apêndice 4 – Questionário para os(as) professores(as) iniciantes
Prezado/a professor/a
Esta pesquisa tem como objetivo verificar a existência de ações/ programas por parte da
Secretaria Municipal de Educação e pelas instituições municipais da região de Mariana-MG,
sobre a inserção docente de professores iniciantes; A pesquisa será realizada com professores
iniciantes na Educação Infantil e Ensino Fundamental de algumas escolas municipais
pertencentes à Mariana-MG e com os assessores responsáveis por estes níveis de ensino na
secretaria municipal de educação. Em todo tratamento e análise dos dados os sujeitos da pesquisa
serão mantidos em sigilo, portanto, não há necessidade de identificação.
De antemão agradecemos a valiosa colaboração!
Questionário
1)
Nome fictício (opcional): ____________________________________
2)
Sexo:
( ) Feminino
( ) Masculino
3)
abcde-

Estado Civil:
( ) Solteiro(a)
( ) casado(a)
( ) separado(a)
( ) mora com companheiro(a)
( ) Viúvo

4)

Assinale a alternativa que identifica a sua cor/raça:

abcde-

(
(
(
(
(

5)
abcde-

Idade:
( ) Entre 20 e 29 anos
( ) Entre 30 e 39 anos
( ) Entre 40 e 49 anos
( ) Acima de 50 anos
( ) Situação especial. Especificar:_________________________________

6)
abcde-

Grau de instrução:
( ) Magistério ou Ensino Médio
( ) Superior: ( ) completo ( ) Incompleto
( ) Pós-graduação: Especialização
( ) Pós-graduação: Mestrado
( ) Pós-graduação: Doutorado

) branca
) Negra
) Parda
) Amarela
) Indígena
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f-

( ) Situação especial. Especificar: _________________________________

7)
abcdefg-

Tempo de atuação como professor (a):
( ) 6 meses
( ) 1 ano
( ) 2 anos
( ) 3 anos
( ) 4 anos
( ) 5 anos
Situação especial. Especificar: _____________________________________

8)

Em qual seguimento você atua?

a( ) Educação Infantil
b( ) Anos Iniciais do Ensino Fundamental
c( ) Educação Infantil e Anos Iniciais
d-( ) Situação especial. Especificar: _________________________________

9)

No processo de inserção docente, você contou com ajuda de quais atores institucionais?

abcd-

(
(
(
(

) Colegas de profissão
) Pedagogo (a)
) Não tive apoio de nenhum ator institucional
) outros: ________________________________________________

10)
No seu processo de inserção docente, a Secretaria Municipal de Educação ou a instituição
em que trabalha desenvolveram ações de inserção docente?
abcd-

( ) Sim, existem essas ações e eu participo
( ) Sim , existem essas ações mas não participo
( ) Não existem essas ações
Situação especial. Especificar:________________________________

11)

Essas ações foram de que tipo?

abcd-

(
(
(
(

) Cursos
) Palestras
) Oficinas
) Outros: ________________________________________________

12)
Descreva quais foram os sentimentos despertados em você no início de sua carreira
docente. Diante dos desafios encontrados na prática pedagógica e na rotina institucional.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

13)
Quais estratégias você busca para minimizar as dificuldades encontradas nesse início de
carreira?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

14)
Como a formação inicial contribuiu para sua prática pedagógica na atualidade? Ou não
contribuiu?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

15)
O que na sua opinião a profissão docente tem de especial? Quais são as suas expectativas
futuras no que se refere a prática pedagógica e ao campo educacional?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Apêndice 5 – Roteiro da entrevista episódica para os(as) professores(as) iniciantes

Prezado/a professor/a
Esta pesquisa tem como objetivo verificar a existência de ações/ programas por parte da
Secretaria Municipal de Educação e pelas instituições municipais da região de Mariana-MG,
sobre a inserção docente de professores iniciantes; A pesquisa será realizada com professores
iniciantes na Educação Infantil e Ensino Fundamental de algumas escolas municipais
pertencentes à Mariana-MG e com os assessores responsáveis por estes níveis de ensino na
secretaria municipal de educação. Em todo tratamento e análise dos dados os sujeitos da pesquisa
serão mantidos em sigilo, portanto, não há necessidade de identificação.
De antemão agradecemos a valiosa colaboração!

ROTEIRO
Nesta entrevista, eu irei lhe pedir que conte situações pertinentes a sua inserção docente, seus
sentimentos diante dessa fase de sua carreira e se contou com algum apoio (ações) nesse
momento da sua profissão. Deste modo, sinta-se confortável para expressar suas experiências
com detalhes, pois tudo que você relatar me interessa ouvir.

▪

Conte-nos como você entrou no magistério, o que influenciou essa escolha e como você
se sente diante da profissão.

▪

Como ocorreu sua contratação pela Secretaria Municipal de Educação do município de
Mariana-MG? Poderia nos contar com detalhes como ocorreu esse processo?

▪

O que significa pra você a temática da inserção docente? Com o que você acha que ela se
relaciona?

▪

Quando você olha para o passado qual foi sua primeira experiência de inserção
profissional? Poderia, por favor, falar sobre isto?

▪

Nesse período vivenciado como professor(a) iniciante, quais foram os sentimentos
(expectativas, medos, planos) despertados em você desde o primeiro dia de docência até
os dias de hoje?
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▪

Em relação a sua inserção como professor(a) iniciante, conte-nos como foi à relação com
os colegas de trabalho.

▪

Poderia nos contar com detalhes como ocorria (ocorre) um dia de sua rotina escolar?
Antes da Pandemia e agora na Pandemia.

▪

Como você imaginava que seria esse momento da sua inserção docente?

▪

Como o seu processo de inserção docente impacta sua rotina do dia a dia?

▪

Conte-nos como foi (esta sendo) sua relação com os pais dos alunos, com a coordenação
pedagógica e com a gestão escolar nesse inicio de sua carreira.

▪

Se você olhar para o passado, como foi seu primeiro dia inserido em uma instituição
escolar?Poderia, por favor, contar essa situação para mim?

▪

Em sua opinião quais ações de inserção docente devem ser efetivadas para os(as)
professores(as) iniciantes?

▪

Por favor, imagine que você poderia desenvolver essas ações, como elas seriam
efetivadas?

▪

Teria algo que não foi mencionado na entrevista que gostaria de acrescentar seu ponto de
vista?

▪

Houve alguma coisa que lhe trouxe aborrecimento durante a entrevista?
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Apêndice 6 – Folha de documentação das entrevistas episódicas realizadas com as
professoras iniciantes

Entrevistada: Flor
➢ Data da entrevista→24/11/2020
➢ Lugar da entrevista →Plataforma Google Meet
➢ Duração da entrevista →42 minutos
➢ Entrevistador →Karlene de Sousa Bonfim
➢ Indicadores para identificar o entrevistado →Professora da Educação Infantil
EMMJC
➢ Gênero do entrevistado → feminino
➢ Idade do entrevistado →37 anos
➢ Profissão do entrevistado → Professor de Educação Infantil
➢ Trabalha nesta profissão desde →2019
➢ Campo profissional → Educação Infantil
➢ Onde nasceu e viveu (cidade/zona rural) →Mariana- MG
➢ Número de filhos →01 filho
➢ Idade dos filhos → 3 anos
➢ Gênero dos filhos → Masculino (maternal)
➢ Grau de escolaridade da entrevistada →Ensino Superior e Pós em Alfabetização e
Letramento
➢ Peculiaridades da entrevista → a entrevista ocorreu de modo online por meio da
plataforma Google Meet devido ao contexto da Pandemia Covid-19. A
entrevistada estava tranquila, no entanto ficou um pouco receosa pela entrevista
ser gravada. Ela respondeu as perguntas de forma objetiva.

Entrevistada: Amora
➢ Data da entrevista→21/12/2020
➢ Lugar da entrevista →Plataforma Google Meet
➢ Duração da entrevista →47minutos
➢ Entrevistador →Karlene de Sousa Bonfim
➢ Indicadores para identificar o entrevistado →Professora da Educação Infantil EMMJC
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➢ Gênero do entrevistado → feminino
➢ Idade do entrevistado →40 anos
➢ Profissão do entrevistado → Professor (Educação Infantil)
➢ Trabalha nesta profissão desde →2020 (PEB)
➢ Campo profissional → Educação
➢ Onde nasceu e viveu (cidade/zona rural) →Mariana- MG
➢ Número de filhos →01 filho
➢ Idade dos filhos → 18 anos
➢ Gênero dos filhos → Masculino
➢ Grau de escolaridade →Ensino Superior Completo e Pós em Alfabetização e Letramento
➢ Peculiaridades da entrevista → a entrevista ocorreu de forma remota pela plataforma
Google Meet devido ao contexto da Pandemia Covid-19. A entrevistada estava em um
ambiente tranquilo e não foi interrompida.

Entrevistada: Luz
➢ Data da entrevista→14/01/2021
➢ Lugar da entrevista →Plataforma Google Meet
➢ Duração da entrevista →01h31min
➢ Entrevistador →Karlene de Sousa Bonfim
➢ Indicadores para identificar o entrevistado → Professora anos iniciais do ensino
fundamental escola do distrito de Passagem de Mariana
➢ Gênero do entrevistado → feminino
➢ Idade do entrevistado →35 anos
➢ Profissão do entrevistado → Professora
➢ Trabalha nesta profissão desde →2018
➢ Campo profissional → Educação
➢ Onde nasceu e viveu (cidade/zona rural) →Viçosa/ Passagem de Mariana
➢ Número de filhos →01
➢ Idade dos filhos → 14
➢ Gênero dos filhos →feminino
➢ Grau de escolaridade → Mestre em Educação
➢ Peculiaridades da entrevista → a entrevista ocorreu pelo Google Meet devido ao contexto
da Pandemia Covid-19. Devido a questões pessoais a entrevista foi desmarcada e
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remarcada. A entrevistada estava em um ambiente tranquilo e a entrevista não foi
interrompida.

Entrevistada: ANA
➢ Data da entrevista→29/01/2021
➢ Lugar da entrevista →Plataforma Google Meet
➢ Duração da entrevista →26 minutos
➢ Entrevistador →Karlene de Sousa Bonfim
➢ Indicadores para identificar o entrevistado → professora dos anos iniciais escola do
distrito de Passagem de Mariana
➢ Gênero do entrevistado →feminino
➢ Idade do entrevistado → 33 anos
➢ Profissão do entrevistado → Professora
➢ Trabalha nesta profissão desde →2018
➢ Campo profissional → Educação
➢ Onde nasceu e viveu (cidade/zona rural) → Nasceu em Ouro Preto e viveu em Ponte
Nova, Ipatinga, Timóteo e Viçosa.
➢ Número de filhos →02
➢ Idade dos filhos → 16 anos e 7 anos
➢ Gênero dos filhos →Masculino
➢ Grau de escolaridade →Especialização em Educação Ambiental com Ênfase em Espaços
Educadores.
➢ Peculiaridades da entrevista → a entrevista ocorreu pela plataforma Google Meet devido
ao contexto da Pandemia Covid-19. A entrevistada estava bem receosa pela entrevista
ser gravada. Durante a entrevista ela abriu a câmera para se apresentar e permaneceu a
entrevista com a câmera fechada. Expliquei sobre o sigilo dos colaboradores e suas
identidades. Ela foi à única entrevistada que colocou nome fictício. Acredito que esse
receio limitou a entrevistada em narrar mais sobre o tema pesquisado.
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Apêndice 7 – Roteiro de entrevista semiestruturada para as assessoras da Secretaria
Municipal de Educação de Mariana-MG
Prezado/a Assessor/a,
Esta pesquisa tem como objetivo verificar a existência de ações/ programas por parte da
Secretaria Municipal de Educação e pelas instituições municipais da região de Mariana-MG,
sobre a inserção docente de professores iniciantes; A pesquisa será realizada com professores
iniciantes na Educação Infantil e Ensino Fundamental de algumas escolas municipais
pertencentes à Mariana-MG e com os assessores responsáveis por estes níveis de ensino na
secretaria municipal de educação. Em todo tratamento e análise dos dados os sujeitos da pesquisa
serão mantidos em sigilo, portanto, não há necessidade de identificação.
De antemão agradecemos a valiosa colaboração!

Roteiro
➢

Conte-nos como você entrou no magistério, o que influenciou essa escolha e como você

se sente diante da profissão.
➢

Fale um pouco para a gente sobre os sentimentos que foi despertado em você quando

começou a exercer sua profissão. Suas expectativas, seus medos, seus planos diante da carreira
docente.
➢

Em relação aos professores iniciantes que são inseridos ao corpo docente dessa

instituição, conte-nos a sua percepção no que se refere a prática docente deles, no entrosamento
com os (as) colegas de profissão, com os alunos e com a rotina escolar de uma forma mais
ampla.
➢

Poderia nos dizer um pouco de como a instituição se articula com a Secretaria Municipal

de Educação para que esse processo de inserção docente dos professores iniciantes ocorra. Existe
algum programa, ação, proposta ou direcionamento apresentado a instituição para a inserção
desses novos profissionais.
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Apêndice 8 – Trabalhos do catálogo de teses e dissertações da Capes que constituíram o Mapeamento deste estudo no período de 2009 a 2018 (92
trabalhos).

1

2

3

4

TIPO

TÍTULO

AUTOR

MESTRADO

NECESSIDADES
FORMATIVAS DOS
PROFESSORES DOS ANOS
INICIAIS NA SUA INSERÇÃO
NO EXERCÍCIO DA
DOCÊNCIA

NAIARA
MENDONÇA
LEONE

MESTRADO

O INÍCIO DA DOCÊNCIA NO
ENSINO FUNDAMENTAL DA
REDE MUNICIPAL DE
ENSINO

CLAUDIA
VALERIA LOPES
GABARDO

DOUTORADO

FORMAÇÃO DOCENTE E
ENTRADA NA CARREIRA:
UMA ANÁLISE DOS SABERES
MOBILIZADOS PELOS
PROFESSORES QUE
ENSINAM MATEMÁTICA NOS
ANOS INICIAIS

MÔNICA
VASCONCELLOS
DE OLIVEIRA
FARIAS

01/03/2009
TRABALHO
ANTERIOR À
PLATAFORMA
SUCUPIRA

ÉRICA PAULA
FRADE

01/08/2012
TRABALHO
ANTERIOR À
PLATAFORMA
SUCUPIRA

MESTRADO

A CONSTRUÇÃO DA
PRÁTICA PEDAGÓGICA: UM
ESTUDO COM PROFESSORES
INICIANTES DE HISTÓRIA
NA EJA

DATA DA
DEFESA
01/09/2011
TRABALHO
ANTERIOR À
PLATAFORMA
SUCUPIRA

01/12/2012
TRABALHO
ANTERIOR À
PLATAFORMA
SUCUPIRA

INSTITUIÇÃO

Dependência
Administrativa

Região
Geográfica

PÚBLICA
ESTADUAL

SUDESTE

PRIVADA
COMUNITÁRIA

SUL

FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE MATO
GROSSO DO SUL
(UFMS)

PÚBLICA
FEDERAL

CENTROOESTE

UNIVERSIDADE
FEDERAL DE MINAS
GERAIS (UFMG)

PÚBLICA
FEDERAL

SUDESTE

UNIVERSIDADE
ESTADUAL PAULISTA
JÚLIO DE MESQUITA
FILHO (UNESP)

UNIVERSIDADE DA
REGIÃO DE
JOINVILLE
(UNIVILLE)
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5

6

DOUTORADO

MESTRADO

9

10

INICIAÇÃO PROFISSIONAL
DE PROFESSORES DE
MATEMÁTICA:
DIFICULDADES E
ALTERNATIVAS

FERNANDA
MIGLIORANÇA

01/02/2010
TRABALHO
ANTERIOR À
PLATAFORMA
SUCUPIRA

UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SÃO
CARLOS(UFSCAR)

PÚBLICA
FEDERAL

SUDESTE

CRISTIANE
APARECIDA
SILVAPILZ

01/08/2011
TRABALHO
ANTERIOR À
PLATAFORMA
SUCUPIRA

PONTIFÍCIA
UNIVERSIDADE
CATÓLICA DO
PARANÁ(PUCPR)

PRIVADA
CATÓLICA

SUL

PONTIFÍCIA
UNIVERSIDADE
CATÓLICA DO
PARANÁ (PUCPR)

PRIVADA
CATÓLICA

SUL

UNIVERSIDADE
FEDERAL DE MINAS
GERAIS (UFMG)

PÚBLICA
FEDERAL

SUDESTE

UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
LONDRINA (UEL)

PÚBLICA
FEDERAL

SUL

UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SÃO
CARLOS(UFSCAR)

PÚBLICA
FEDERAL

SUDESTE

MESTRADO

A PRÁTICA DOS
PROFESSORES RECÉMGRADUADOS E A SUA
FORMAÇÃO PERMANENTE

CAMILA ZANELLA

DOUTORADO

DESAFIOS COMUNS,
ENFRENTAMENTOS
SINGULARES: NARRATIVAS
DE JOVENS DOCENTES
INICIANTES NO ENSINO
MÉDIO PÚBLICO

ALIDA ANGELICA
ALVESLEAL

MESTRADO

DOCÊNCIA NO ENSINO
SUPERIOR: DILEMAS E
DESAFIOS DO PROFESSOR
INICIANTE

7

8

PROGRAMA DE MENTORIA
DA UFSCAR E
DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL DE TRÊS
PROFESSORAS INICIANTES

MESTRADO

EXPERIÊNCIAS DE ENSINO E
APRENDIZAGEM:
ESTRATÉGIA PARA A
FORMAÇÃO ONLINE DE
PROFESSORES INICIANTES
NO PROGRAMA DE
MENTORIA DA UFSCAR

EMILIA
APARECIDA
DURÃES

GLACIELE DOS
SANTOS DE
PIERI

01/05/2011
TRABALHO
ANTERIOR À
PLATAFORMA
SUCUPIRA

29/08/2017

01/06/2009
TRABALHO
ANTERIOR À
PLATAFORMA
SUCUPIRA

01/02/2010
TRABALHO
ANTERIOR À
PLATAFORMA
SUCUPIRA

180

11

12

13

14

15

MESTRADO

MESTRADO

A INICIAÇÃO CIENTÍFICA E
O EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA
NA EDUCAÇÃO BÁSICA:
RESSIGNIFICAÇÕES DA
EXPERIÊNCIA DE
PROFESSORES INICIANTES

INSERÇÃO PROFISSIONAL
DOCENTE NO ESTADO DE
SÃO PAULO: A ESCOLA DE
FORMAÇÃO E O CURSO
PARA PROFESSORES
INGRESSANTES DA SEE/SP

MARJA
LEÃOBRACCINI

CRISTIANE DIAS
MIRISOLA

01/02/2012
TRABALHO
ANTERIOR À
PLATAFORMA
SUCUPIRA

01/02/2012
TRABALHO
ANTERIOR À
PLATAFORMA
SUCUPIRA

PRIVADA
JESUÍTA

SUL

PONTIFÍCIA
UNIVERSIDADE
CATÓLICA DE SÃO
PAULO (PUC-SP)

PRIVADA
CATÓLICA

SUDESTE

UNIVERSIDADE DO
ESTADO DO RIO DE
JANEIRO (UERJ)

PUBLICA
ESTADUAL

SUDESTE

PRIVADA
CATÓLICA

SUDESTE

PÚBLICA
FEDERAL

SUDESTE

MESTRADO

UNIVERSIDADE E INSERÇÃO
PROFISSIONAL: UM ESTUDO
DE EGRESSOS DAS
LICENCIATURAS DA
FACULDADE DE FORMAÇÃO
DE PROFESSORES DA UERJ

GLAUCIA BRAGA
LADEIRA
FERNANDES

DOUTORADO

DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL DO DOCENTE
INICIANTE EGRESSO DO
CURSO DE PEDAGOGIA:
NECESSIDADES E
PERSPECTIVAS DO TORNARSE PROFESSOR

MARY GRACY E
SILVA LIMA

05/12/2014

PONTIFÍCIA
UNIVERSIDADE
CATÓLICA DE SÃO
PAULO (PUC-SP)

MICHELY DE
LIMA FERREIRA
VARGAS

29/02/2016

UNIVERSIDADE
FEDERAL DE MINAS
GERAIS (UFMG)

DOUTORADO

FORMAÇÃO E INSERÇÃO
PROFISSIONAL DO
PEDAGOGO: PANORAMA
HISTÓRICO DA CARREIRA E
OS EGRESSOS DO CURSO DE
PEDAGOGIA PRESENCIAL
DA FAE DA UFMG

01/08/2011
TRABALHO
ANTERIOR À
PLATAFORMA
SUCUPIRA

UNIVERSIDADE DO
VALE DO RIO DOS
SINOS (UNISINOS)
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16

17

18

19

20

21

MESTRADO

ESTUDO MULTICASOS
SOBRE A SOCIALIZAÇÃO
PROFISSIONAL DE
PROFESSORES DE
EDUCAÇÃO FÍSICA EM
INÍCIO DE CARREIRA

MESTRADO

A INSERÇÃO DO
PSICOPEDAGOGO NAS
ESCOLAS DA REDE
MUNICIPAL DE ITAJAÍ:
POSSIBILIDADES E
DESAFIOS

ANA RITA
FERREIRA BRAGA
CÔRTES

MESTRADO

MÚSICA NA ESCOLA:
SILENCIOS, ESCUTAS E
DESAFIOS PARA O
PROFESSOR RECÉM
INGRESSO NO SISTEMA
PÚBLICO DE ENSINO

MARINA FREIRE
CRISOSTOMO DE
MORAIS

MESTRADO

CONSTRUINDO SABERES A
PARTIR DO EXERCÍCIO DA
DOCÊNCIA: O PROCESSO DE
APRENDIZAGEM DO
PROFESSOR INICIANTE DE
EDUCAÇÃO FÍSICA

DOUTORADO

O PROCESSO DE
SOCIALIZAÇÃO E
CONSTRUÇÃO DE
IDENTIDADE PROFISSIONAL
DO PROFESSOR INICIANTE
DE QUÍMICA

MESTRADO

O PEÃO VERMELHO NO
JOGO DA VIDA: O
PROFESSOR INICIANTE DE
HISTÓRIA E A CONSTRUÇÃO
DOS SABERES DOCENTES

ROSINEIDE
CRISTINA DE
FREITAS

AMANDA LUIZA
ACEITUNO DA
COSTA

ELAINE GOMES
MATHEUS
FURLAN

HELOIZA RODRIG
UES

01/08/2011
TRABALHO
ANTERIOR À
PLATAFORMA
SUCUPIRA

01/12/2011
TRABALHO
ANTERIOR À
PLATAFORMA
SUCUPIRA

28/09/2017

01/06/2012
TRABALHO
ANTERIOR À
PLATAFORMA
SUCUPIRA

01/02/2011
TRABALHO
ANTERIOR À
PLATAFORMA
SUCUPIRA
01/02/2010
TRABALHO
ANTERIOR À
PLATAFORMA
SUCUPIRA

UNIVERSIDADE
FEDERAL RURAL DO
RIO DE JANEIRO
(UFRRJ)

PÚBLICA
FEDERAL

SUDESTE

UNIVERSIDADE
REGIONAL DE
BLUMENAU (FURB)

PÚBLICA
MUNICIPAL

SUL

UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ
(UFC)

PÚBLICA
FEDERAL

NORDESTE

UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
LONDRINA (UEL)

PÚBLICA
ESTADUAL

SUL

PONTIFÍCIA
UNIVERSIDADE
CATÓLICA DE SÃO
PAULO (PUC-SP)

PRIVADA
CATÓLICA

SUDESTE

UNIVERSIDADE DO
VALE DO RIO DOS
SINOS (UNISINOS)

PRIVADA
JESUÍTA

SUL
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22

23

24

25

26

27

MESTRADO

APRENDENDO A SER
PROFESSOR: CAMINHO DA
FORMAÇÃO NO INÍCIO DA
CARREIRA DOCENTE EM
GEOGRAFIA

DOUTORADO

PROFESSORAS INICIANTES
BEM-SUCEDIDAS: UM
ESTUDO SOBRE SEU
DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL

MESTRADO

IMAGINÁRIOS DA
FORMAÇÃO E AS
DIFICULDADES DO
PROFESSOR CICLO II EM
INÍCIO DE CARREIRA

MESTRADO

DIFICULDADES
VIVENCIADAS POR
PROFESSORES DE
MATEMÁTICA EM INÍCIO DE
CARREIRA

MESTRADO

A MANIFESTAÇÃO DOS
SABERES DOCENTES NA
PRÁTICA PEDAGÓGICA DE
PROFESSORES DE
EDUCAÇÃO FÍSICA
INICIANTES E EXPERIENTES

MESTRADO

A CONSTITUIÇÃO DA
PROFISSIONALIDADE DOS
DOCENTES DE
MATEMÁTICA NA VOZ DO
PROFESSOR INICIANTE

ALESSANDRA
BERNARDES
FARIA CAMPOS

SILMARA DE
OLIVEIRA GOMES
PAPI

LIDIA JULIANA
RODRIGUES DE
MORAES

ANDRÉA PAVAN
PERIN

BRUNA VAROTO
DA COSTA

LILIAN
GONÇALVES DE
OLIVEIRA

UNIVERSIDADE
FEDERAL DE MINAS
GERAIS (UFMG)

PÚBLICA
FEDERAL

SUDESTE

PONTIFÍCIA
UNIVERSIDADE
CATÓLICA DO
PARANÁ (PUCPR)

PRIVADA
CATÓLICA

SUL

UNIVERSIDADE
NOVE DE JULHO
(UNINOVE)

PRIVADA

SUDESTE

UNIVERSIDADE
METODISTA DE
PIRACICABA
(UNIMEP)

PRIVADA

SUDESTE

01/08/2010
TRABALHO
ANTERIOR À
PLATAFORMA
SUCUPIRA

UNIVERSIDADE
ESTADUAL PAULISTA
JÚLIO DE MESQUITA
FILHO (UNESP)

PÚBLICA
ESTADUAL

SUDESTE

01/04/2009
TRABALHO
ANTERIOR À
PLATAFORMA
SUCUPIRA

UNIVERSIDADE
CATÓLICA DE
SANTOS
(UNISANTOS)

COMUNITÁRIA

SUDESTE

21/06/2013

01/02/2011
TRABALHO
ANTERIOR À
PLATAFORMA
SUCUPIRA
01/04/2011
TRABALHO
ANTERIOR À
PLATAFORMA
SUCUPIRA
01/05/2009
TRABALHO
ANTERIOR À
PLATAFORMA
SUCUPIRA
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28

29

30

31

32

MESTRADO

OS PROFESSORES DE
LÍNGUA INGLESA EM INÍCIO
DE CARREIRA E A
PRODUÇÃO DA PROFISSÃO
DOCENTE: UM ESTUDO COM
DIÁRIOS NARRATIVOS

MESTRADO

SABERES DE PROFESSORES
TUTORES INICIANTES: A
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO
ENSINO SUPERIOR DE UMA
INSTITUIÇÃO PRIVADA DE
SANTA CATARINA EM
ANÁLISE

DOUTORADO

A CONSTITUIÇÃO DA
PROFISSIONALIDADE
DOCENTE: OS EFEITOS DO
CAMPO DE TENSÃO DO
CONTEXTO ESCOLAR SOBRE
OS PROFESSORES

CRISTOVAM DA
SILVA ALVES

MESTRADO

INCLUSÃO NAS AULAS DE
EDUCAÇÃO FÍSICA:
REFLEXÕES A PARTIR DA
PRÁTICA PEDAGÓGICA DE
UM PROFESSOR INICIANTE

THIAGO
MEDEIROS
GONÇALVES
PINTO

DOUTORADO

REFLEXÕES DE
PROFESSORES INICIANTES E
EXPERIENTES SOBRE A
INICIAÇÃO À DOCÊNCIA E
INCLUSÃO ESCOLAR
(EDUCAÇÃO ESPECIAL)

RENATA
CRISTINA DA
CUNHA

SIRLENE
APARECIDA
FABRIS

DANIELA
CRISTINA
BARROS DE
SOUZA

01/02/2010
TRABALHO
ANTERIOR À
PLATAFORMA
SUCUPIRA

FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PIAUÍ
(UFPI)

PÚBLICA
FEDERAL

NORDESTE

UNIVERSIDADE
REGIONAL DE
BLUMENAU (FURB)

PÚBLICA
MUNICIPAL

SUL

PONTIFÍCIA
UNIVERSIDADE
CATÓLICA DE SÃO
PAULO (PUC-SP)

PRIVADA
CATÓLICA

SUDESTE

01/12/2012
TRABALHO
ANTERIOR À
PLATAFORMA
SUCUPIRA

UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
PELOTAS
(UFPEL)

PUBLICA
FEDERAL

SUL

25/01/2016

UNIVERSIDADE
ESTADUAL PAULISTA
JÚLIO DE MESQUITA
FILHO (UNESP)

PÚBLICA
ESTADUAL

SUDESTE

01/09/2012
TRABALHO
ANTERIOR À
PLATAFORMA
SUCUPIRA

01/05/2012
TRABALHO
ANTERIOR À
PLATAFORMA
SUCUPIRA
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33

34

35

36

37

MESTRADO

RETRATOS DO INÍCIO DA
CARREIRA
DOCENTE: NAS
EXPERIÊNCIAS VIVIDAS,
REVELAÇÕES DA
CONSTITUIÇÃO DO
PROFESSOR

FABIANA
ALESSANDRA
FONSACA RUY

MESTRADO

CONTRIBUIÇÕES DO
PEDAGOGO À PRÁTICA
PEDAGÓGICA DOS
PROFESSORES INICIANTES:
UM ESTUDO SOBRE A
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
ESTADUAL DE PONTA
GROSSA

28/08/2018

UNIVERSIDADE
ESTADUAL PAULISTA
JÚLIO DE MESQUITA
FILHO (UNESP)

PÚBLICA
ESTADUAL

SUDESTE

ADRIANE BAYER
TOZETTO
BEATRIZ

25/06/2018

UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
PONTA GROSSA
(UEPG)

PÚBLICA
ESTADUAL

SUL

MESTRADO

A ENTRADA NA CARREIRA
DOCENTE: O QUE DIZEM AS
NARRATIVAS DE
PROFESSORES DE CIÊNCIAS
E BIOLOGIA

TASSYA HEMILIA
PORTO GOMES

20/02/2018

UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SÃO
CARLOS (UFSCAR)

PÚBLICA
FEDERAL

SUDESTE

MESTRADO

AS IMPLICAÇÕES DO
"PROGRAMA SÃO PAULO
FAZ ESCOLA" NO
TRABALHO DOCENTE DE
PROFESSORES INICIANTES:
UM ESTUDO DE CASO'
(PORTUGUÊS)

RICARDO
ABDALLA ARROS

27/08/2014

UNIVERSIDADE
ESTADUAL PAULISTA
JÚLIO DE MESQUITA
FILHO (UNESP)

PÚBLICA
ESTADUAL

SUDESTE

MESTRADO

SABERES DOCENTES E
SOCIALIZAÇÃO
PROFISSIONAL DE
PROFESSORES INICIANTES'

08/08/2016

UNIVERSIDADE
FEDERAL DO ACRE
(UFAC)

PÚBLICA
ESTADUAL

NORTE

LETÍCIA
MENDONCA
LOPES RIBEIRO
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39

40

41

42

MESTRADO

A CONSTRUÇÃO DA
PROFISSIONALIDADE NO
PROCESSO DE INSERÇÃO
PROFISSIONAL NA
EDUCAÇÃO INFANTIL'

LETICIA
MARINHO EGLEM
DE OLIVEIRA

31/03/2017

UNIVERSIDADE DE
BRASÍLIA (UNB)

PÚBLICA
FEDERAL

CENTROOESTE

PÚBLICA
FEDERAL

SUL

DOUTORADO

PROFESSORES INICIANTES
EGRESSOS DO PIBID DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE MATO GROSSO DO SUL:
HABITUS E CAPITAL
CULTURAL EM MOVIMENTO

SANDRA NOVAIS
SOUSA

16/02/2018

FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE MATO
GROSSO DO SUL
(UFMS)

MESTRADO

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS
SOBRE O ENSINO DE
CIÊNCIAS NO ENSINO
FUNDAMENTAL: ESTUDO
COM DOCENTES INICIANTES

TAIS REIS LEAL
MURTA

26/04/2017

UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
MARINGÁ (UEM)

PUBLICA
ESTADUAL

SUL

MESTRADO

DILEMAS E DESAFIOS PARA
A CONSTRUÇÃO DA
IDENTIDADE PROFISSIONAL
DE PROFESSORAS
INICIANTES

TUANY
SARMENTO DA
SILVA

18/04/2017

UNIVERSIDADE DO
ESTADO DO PARÁ
(UEPA)

PUBLICA
ESTADUAL

NORTE

LUCIA GRACIA
FERREIRA

24/01/2014

UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SÃO
CARLOS (UFSCAR)

PÚBLICA
FEDERAL

SUDESTE

DOUTORADO

PROFESSORES DA ZONA
RURAL EM INÍCIO DE
CARREIRA: NARRATIVAS DE
SI E DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL
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44

45

46

47

DOUTORADO

DOCENTES UNIVERSITÁRIOS
EM CONSTRUÇÃO:
NARRATIVAS DE
PROFESSORES INICIANTES
DE UMA UNIVERSIDADE
PÚBLICA NO CONTEXTO DE
SUA INTERIORIZAÇÃO NO
SUL DO AMAZONAS'

VERA LUCIA REIS
DA SILVA,

23/11/2015

UNIVERSIDADE DO
VALE DO RIO DOS
SINOS (UNISINOS)

PRIVADA
JESUÍTA

SUL

MESTRADO

PLANEJAMENTO ESCOLAR
NA EDUCAÇÃO FÍSICA:
CONCEPÇÃO DE
PROFESSORES INICIANTES
EX-PARTICIPANTES DO
PIBID'

ELAINE CRISTINA
SILVA

12/12/2018

UNIVERSIDADE
FEDERAL DE MATO
GROSSO (UFMT)

PÚBLICA
FEDERAL

CENTROOESTE

DEISE RAMOS DA
ROCHA,

23/02/2016

UNIVERSIDADE DE
BRASÍLIA (UNB)

PÚBLICA
FEDERAL

CENTROOESTE

ADRIANA
REZENDE
VARGAS

16/03/2016

UNIVERSIDADE DE
BRASÍLIA (UNB)

PÚBLICA
FEDERAL

CENTROOESTE

30/07/2018

UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
PONTA GROSSA
(UEPG)

PÚBLICA
ESTADUAL

SUL

MESTRADO

OS SENTIDOS POLÍTICOS
ATRIBUÍDOS À EDUCAÇÃO
ESCOLAR PELOS
PROFESSORES INICIANTES:
CONTINUIDADE, UTOPIA,
RESISTÊNCIA E
REVOLUÇÃO'

MESTRADO

GESTÃO ESCOLAR NO
PROCESSO DE INSERÇÃO DE
PROFESSORES INICIANTES
NO TRABALHO DOCENTE'

MESTRADO

PROCESSO DE PRODUÇÃO
DA PRÁTICA PEDAGÓGICA
DE PROFESSORAS
ALFABETIZADORAS
INICIANTES

JOSEMARY SCOS
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48

49

50

51

52

MESTRADO

PROFESSORAS
ALFABETIZADORAS EM
INÍCIO DE CARREIRA:
NARRATIVAS E SABERES EM
CURSO DE FORMAÇÃO
CONTINUADA ONLINE'

MICHELI
FERNANDA
MACHADO

26/02/2015

UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SÃO
CARLOS (UFSCAR)

PÚBLICA
FEDERAL

SUDESTE

MESTRADO

FORMAÇÃO DE
PROFESSORES INICIANTES:
O PROGRAMA DE
MENTORIA ONLINE DA
UFSCAR EM FOCO SÃO
CARLOS 2014'

DEBORA
CRISTINA
MASSETTO

17/02/2014

UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SÃO
CARLOS (UFSCAR)

PÚBLICA
FEDERAL

SUDESTE

DOUTORADO

PROFESSORES INICIANTES E
INGRESSANTES:
DIFICULDADES E
DESCOBERTAS NA
INSERÇÃO NA CARREIRA
DOCENTE NO MUNICÍPIO DE
GOIÂNIA

RODRIGO FIDELES
FERNANDES
MOHN

23/03/2018

UNIVERSIDADE DE
BRASÍLIA (UNB)

PÚBLICA
FEDERAL

CENTROOESTE

DOUTORADO

NECESSIDADES
FORMATIVAS DE
PROFESSORES INICIANTES
NA PRODUÇÃO DA PRÁXIS:
REALIDADE E
POSSIBILIDADES'

HILDA MARIA
MARTINS
BANDEIRA

20/05/2014

FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PIAUÍ
(UFPI)

PÚBLICA
FEDERAL

NORDESTE

MESTRADO

CAMINHOS DA PRÁTICA
DOCENTE
ALFABETIZADORA:
POSSÍVEIS DIÁLOGOS
ENTRE ALFABETIZADORAS
INICIANTES E EXPERIENTES'

ROSANNE
PEREIRA DE
SOUSA CORREIA

18/12/2018

FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PIAUÍ
(UFPI)

PÚBLICA
FEDERAL

NORDESTE
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53

54

55

56

57

58

20/05/2016

UNIVERSIDADE
ESTADUAL PAULISTA
JÚLIO DE MESQUITA
FILHO (UNESP)

PÚBLICA
ESTADUAL

SUDESTE

ROSANA MARIA
MARTINS

03/09/2015

UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SÃO
CARLOS (UFSCAR)

PÚBLICA
FEDERAL

SUDESTE

MESTRADO

DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL DOCENTE DE
PROFESSORAS NOS
PRIMEIROS ANOS DE
EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA

MARCELA DE
SOUZA SANTANA

29/03/2017

UNIVERSIDADE
FEDERAL DE MATO
GROSSO (UFMT)

PÚBLICA
FEDERAL

CENTROOESTE

DOUTORADO

OS IMAGINÁRIOS E OS
TRAJETOS FORMATIVOS DE
PROFESSORES INICIANTES
DE MATEMÁTICA'

LUCIANA
MARTINS
TEIXEIRA
LINDNER

27/03/2018

UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
PELOTAS
(UFPEL)

PUBLICA
FEDERAL

SUL

DOUTORADO

PROFESSORAS
INICIANTES/INGRESSANTES
NA EDUCAÇÃO INFANTIL:
SIGNIFICADOS E SENTIDOS
DO TRABALHO DOCENTE

ROSIRIS PEREIRA
DE SOUZA

13/12/2018

UNIVERSIDADE DE
BRASÍLIA (UNB)

PÚBLICA
FEDERAL

CENTROOESTE

20/08/2014

UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
ESPÍRITO SANTO
(UFES)

PÚBLICA
FEDERAL

SUDESTE

DOUTORADO

DOUTORADO

MESTRADO

PROFESSORAS INICIANTES E
O APRENDER A ENSINAR
MATEMÁTICA EM UM
GRUPO COLABORATIVO

KLINGER
TEODORO
CIRIACO

APRENDENDO A ENSINAR:
AS NARRATIVAS
AUTOBIOGRÁFICAS NO
PROCESSO DE VIR A SER
PROFESSORA

PRIMEIROS ANOS DA
CARREIRA DOCENTE:
DIÁLOGOS COM
PROFESSORAS INICIANTES
NA EDUCAÇÃO INFANTIL

VALERIA
MENASSA
ZUCOLOTTO
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60

61

62

63

MESTRADO

APRENDENDO A SER
PROFESSOR:
CONTRIBUIÇÕES DA REDE
DE APRENDIZAGEM DA
DOCÊNCIA (READ) SÃO
CARLOS 2018'

MIRIAM LUCIA
MARTINS

19/02/2018

UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SÃO
CARLOS (UFSCAR)

PÚBLICA
FEDERAL

SUDESTE

DOUTORADO

DIRETRIZES CURRICULARES
PARA O ENSINO DE
HISTÓRIA E CULTURA
AFRO-BRASILEIRA E
INDÍGENA:
IMPLEMENTAÇÃO E
IMPACTOS NA FORMAÇÃO,
SABERES E PRÁTICAS DE
PROFESSORES DE HISTÓRIA
INICIANTES (MATO GROSSO,
BRASIL )

OSVALDO
MARIOTTO
CEREZER

26/02/2015

UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
UBERLÂNDIA (UFU)

PÚBLICA
FEDERAL

SUDESTE

NADIANE
FELDKERCHER

06/03/2015

UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
PELOTAS
(UFPEL)

PUBLICA
FEDERAL

SUL

EDILAINE DO
ROSARIO
NEVES

23/07/2014

UNIVERSIDADE
FEDERAL DE VIÇOSA
(UFV)

PUBLICA
FEDERAL

SUDESTE

ANA JESSICA
CORREA SANTOS

28/03/2018

UNIVERSIDADE DE
BRASÍLIA (UNB)

PÚBLICA
FEDERAL

CENTROOESTE

DOUTORADO

MESTRADO

MESTRADO

A INICIAÇÃO À DOCÊNCIA
DE JOVENS PROFESSORES
NA UNIVERSIDADE'

APRENDENDO A DOCÊNCIA:
PROCESSOS DE FORMAÇÃO
DE LICENCIANDAS EM
PEDAGOGIA INTEGRANTES
DO PROGRAMA
INSTITUCIONAL DE BOLSA
DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA
(PIBID)'

O PIBID E O PROFESSOR
INICIANTE: ANALISANDO AS
SUAS RELAÇÕES'
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64

65

66

67

68

MESTRADO

MESTRADO

MESTRADO

MESTRADO

MESTRADO

PRÁTICA PEDAGÓGICA DO
PROFESSOR INICIANTE NA
REDE MUNICIPAL DE
ENSINO DE PONTA
GROSSA/PR'

O PROFESSOR INICIANTE,
EGRESSO DO PROGRAMA
INSTITUCIONAL DE BOLSA
DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA
E O SEU FAZER
PROFISSIONAL, NA ESCOLA'

A PRÁTICA PEDAGÓGICA NO
COTIDIANO DE
PROFESSORAS INICIANTES:
TRAMAS E DESAFIOS DO
APRENDER A ENSINAR'

ASPECTOS DO PROCESSO DE
SOCIALIZAÇÃO
PROFISSIONAL DE EXPIBIDIANAS: O INÍCIO DA
CARREIRA DOCENTE E A
INFLUÊNCIA DOS
ESTABELECIMENTOS DE
ENSINO'

A ATUAÇÃO DO
COORDENADOR
PEDAGÓGICO COM O
PROFESSOR
INICIANTE/INGRESSANTE'

31/07/2017

UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
PONTA GROSSA
(UEPG)

PÚBLICA
ESTADUAL

SUL

20/02/2018

FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PIAUÍ
(UFPI)

PÚBLICA
FEDERAL

NORDESTE

JOELSON DE
SOUSA
MORAIS

14/04/2015

UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO
GRANDE DO NORTE
(UFRN)

PÚBLICA
FEDERAL

NORDESTE

ANA ELISA
ARAUJO MAIA
CAMPOS

31/10/2016

UNIVERSIDADE
FEDERAL DE VIÇOSA
(UFV)

PUBLICA
FEDERAL

SUDESTE

LEONARDO
BEZERRA DO
CARMO

19/12/2017

UNIVERSIDADE DE
BRASÍLIA (UNB)

PÚBLICA
FEDERAL

CENTROOESTE

PAULA VALERIA
MOURA
JONSSON

JUCYELLE DA
SILVA
SOUSA
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PROCESSO DE INICIAÇÃO À
DOCÊNCIA DE
PROFESSORES DE
MATEMÁTICA: OLHARES DE
EGRESSOS DO PIBID/UFSCAR

DANIELLI
FERREIRA
SILVA

29/05/2014

UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SÃO
CARLOS (UFSCAR)

PÚBLICA
FEDERAL

SUDESTE

MESTRADO

TORNAR-SE DOCENTE: O
INÍCIO DA CARREIRA E O
PROCESSO DE
CONSTITUIÇÃO DA
ESPECIFICIDADE DA AÇÃO
DOCENTE

STEPHANIE
MARINA
CARDOSO
ARAUJO
DUARTE

09/07/2014

UNIVERSIDADE DE
BRASÍLIA (UNB)

PÚBLICA
FEDERAL

CENTROOESTE

71

MESTRADO

O DESENVOLVIMENTO DA
PROFISSIONALIZAÇÃO
DOCENTE: HISTÓRIAS DE
PROFESSORES DOS ANOS
INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL'

MARIA DO
SOCORRO BRITO
DE OLIVEIRA

27/02/2015

FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PIAUÍ
(UFPI)

PÚBLICA
FEDERAL

NORDESTE

72

MESTRADO

PRÁTICAS DE INICIAÇÃO À
DOCÊNCIA : UM ESTUDO NO
PIBID/IFPI/MATEMÁTICA

RAYSSA MARTINS
DE SOUSA
NEVES

28/02/2014

UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SÃO
CARLOS (UFSCAR)

PÚBLICA
FEDERAL

SUDESTE

SANDRA DE
OLIVEIRA

27/02/2015

UNIVERSIDADE DO
VALE DO RIO DOS
SINOS (UNISINOS)

PRIVADA
JESUÍTA

SUL

69

70

73

MESTRADO

DOUTORADO

SOU PIBID! TORNAR-SE
PROFESSOR/A: MATRIZ DE
EXPERIÊNCIA E PROCESSOS
DE SUBJETIVAÇÃO NA
INICIAÇÃO À DOCÊNCIA
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74

75

76

77

78

79

MESTRADO

O PROCESSO DE PRODUÇÃO
DO SABER DA EXPERIÊNCIA
NO INÍCIO DA CARREIRA
DOCENTE DE PROFESSORES
EGRESSOS DA
LICENCIATURA EM
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DO
IFNMG - CAMPUS SALINAS

LILIAN GLEISIA
ALVES DOS
SANTOS

DOUTORADO

INICIAÇÃO À DOCÊNCIA NA
EDUCAÇÃO BÁSICA:
PROFESSORES
PRINCIPIANTES E A SUA
AMBIÊNCIA
(TRANS)FORMATIVA

MESTRADO

A FORMAÇÃO INICIAL DE
PROFESSORES: UM ESTUDO
COMPARATIVO ENTRE PERU
E BRASIL'

22/03/2017

UNIVERSIDADE
ESTADUAL DO
SUDOESTE DA BAHIA
(UESB)

PUBLICA
ESTADUAL

NORDESTE

WELITON
MARTINS DA
SILVA

24/08/2018

UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA
MARIA (UFSM)

PÚBLICA
FEDERAL

SUL

MARIA DE LOS
ANGELES
CHAVEZ
HERNANI

24/02/2017

UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO
GRANDE (FURG)

PÚBLICA
FEDERAL

SUL

19/03/2013

PONTIFÍCIA
UNIVERSIDADE
CATÓLICA DO RIO
GRANDE DO SUL

PÚBLICA
ESTADUAL

SUDESTE

PÚBLICA
FEDERAL

NORTE

DOUTORADO

INSERÇÃO DE PROFESSORES
INICIANTES NO CAMPO
PROFISSIONAL: UM ESTUDO
DE CASO NA ESCOLA BÁSICA

MARINICE SOUZA
SIMON

MESTRADO

PROFESSORES INICIANTES:
MARCAS DE ALTERIDADE
NA CONSTITUIÇÃO DA
PROFISSIONALIDADE
DOCENTE

PAMELA
APARECIDA
CASSAO

19/08/2013

UNIVERSIDADE
ESTADUAL PAULISTA
JÚLIO DE MESQUITA
FILHO/RIO CLARO- RJ

CLEUDILANDA
PAULA PIMENTA
DA SILVA,

28/09/2018

UNIVERSIDADE
FEDERAL DO ACRE

MESTRADO

FORMAÇÃO CONTINUADA
DE PROFESSORES
INICIANTES NO MUNICÍPIO
DE RIO BRANCO/ACRE

PRIVADA

SUL
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80

81

82

83

84

85

MESTRADO

PROFESSORES INICIANTES:
COMO COMPREENDEM O
SEU TRABALHO?

THAIS ELENA
LOTUMOLO

12/02/2014

UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SÃO
CARLOS (UFSCAR)

PÚBLICA
FEDERAL

SUDESTE

MESTRADO

A CONSTRUÇÃO DO
PROCESSO DE
APRENDIZAGEM
PROFISSIONAL DE
PROFESSORES INICIANTES

JOSE MARCOS
VIEIRA JUNIOR

26/06/2013

UNIVERSIDADE
FEDERAL DE VIÇOSA
(UFV)

PÚBLICA
FEDERAL

SUDESTE

DOUTORADO

A REGULAÇÃO
CURRICULAR DA
EDUCAÇÃO FÍSICA NA
ESCOLA E SEUS EFEITOS NO
TRABALHO DE
PROFESSORES INICIANTES

FRANCIELE ROOS
DA SILVA ILHA

18/03/2015

UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
PELOTAS
(UFPEL)

PUBLICA
FEDERAL

SUL

MESTRADO

EDUCAÇÃO FÍSICA
ESCOLAR: REFERÊNCIAS
FORMATIVAS NA PRÁTICA
PEDAGÓGICA DE
PROFESSORES INICIANTES

JONATHAN
TERRA CORREA

24/02/2017

UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO
GRANDE (FURG)

PÚBLICA
FEDERAL

SUL

DOUTORADO

FORMAÇÃO INICIAL E BASE
DE CONHECIMENTO PARA O
ENSINO DE MATEMÁTICA
NA PERSPECTIVA DE
PROFESSORES INICIANTES
DA EDUCAÇÃO BÁSICA

ELIANA ALVES
PEREIRA

30/06/2016

UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SÃO
CARLOS (UFSCAR)

PÚBLICA
FEDERAL

SUDESTE

MESTRADO

TORNAR-SE DOCENTE: O
INÍCIO DA CARREIRA E O
PROCESSO DE
CONSTITUIÇÃO DA
ESPECIFICIDADE DA AÇÃO
DOCENTE'

STEPHANIE
MARINA
CARDOSO
ARAUJO DUARTE

09/07/2014

UNIVERSIDADE DE
BRASÍLIA (UNB)

PÚBLICA
FEDERAL

CENTROOESTE
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86

87

88

89

90

MESTRADO

INÍCIO DA DOCÊNCIA:
APRENDENDO A SER
PROFESSORA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL

ANA CARLA DE
AMORIM

11/12/2018

UNIVERSIDADE
CATÓLICA DOM
BOSCO (UCDB)
UNIVERSIDADE
METODISTA DE
PIRACICABA
(UNIMEP)

PRIVADA
CATÓLICA

SUL

PRIVADA

SUDESTE

MESTRADO

OS ANOS INICIAIS DA
DOCÊNCIA EM QUÍMICA:DA
UNIVERSIDADE AO CHÃO DA
ESCOLA

THIAGO
HENRIQUE
BARNABE
CORREA

21/02/2013

DOUTORADO

INICIAÇÃO À DOCÊNCIA NA
EDUCAÇÃO BÁSICA:
PROFESSORES
PRINCIPIANTES E A SUA
AMBIÊNCIA (TRANS)
FORMATIVA

WELITON
MARTINS DA
SILVA

24/08/2018

UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA
MARIA (UFSM)

PUBLICA
FEDERAL

SUL

MESTRADO

PROGRAMA DE
ACOMPANHAMENTO
DOCENTE NO INÍCIO DA
CARREIRA: INFLUÊNCIAS
NA PRÁTICA PEDAGÓGICA
NA PERCEPÇÃO DE
PROFESSORES DE
EDUCAÇÃO FÍSICA

VIVIANI DIAS
CARDOSO

23/03/2016

UNIVERSIDADE DO
EXTREMO SUL
CATARINENSE
(UNESC)

PRIVADA

SUL

ANA ELISA
ARAUJO MAIA
CAMPOS

31/10/2016

UNIVERSIDADE
FEDERAL DE VIÇOSA
(UFV)

PUBLICA
FEDERAL

SUDESTE

MESTRADO

ASPECTOS DO PROCESSO
DE SOCIALIZAÇÃO
PROFISSIONAL DE EXPIBIDIANAS: O INÍCIO DA
CARREIRA DOCENTE E A
INFLUÊNCIA DOS
ESTABELECIMENTOS DE
ENSINO

195

91

92

MESTRADO

MESTRADO

PROFESSORAS INICIANTES
DA EDUCAÇÃO INFANTIL:
PERCURSOS DE
APRENDIZAGEM DA
DOCÊNCIA

AS DORES E AMORES DE
TORNAR-SE PROFESSORA:
MINHAS MEMÓRIAS DE
PROFESSORA INICIANTE

ALESSANDRA
MUZZI DE
QUEIROZ

MARIANA
FONSECA LOPES

31/07/2013

UNIVERSIDADE
CATÓLICA DOM
BOSCO (UCDB)

PRIVADA
CATÓLICA

SUL

28/07/2014

UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO
GRANDE DO
SUL(UFRGS)

PUBLICA
FEDERAL

SUL

