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RESUMO 

 

Este trabalho teve por objetivo conhecer os acontecimentos que marcam o início da vida 

profissional do professor de matemática da Educação Básica, assim como identificar os 

desafios que o professor enfrenta nesse período, buscando, complementarmente, 

oferecer subsídios para o trabalho de formação, nos cursos de licenciatura em 

matemática. Procuramos responder a seguinte questão de pesquisa: 

Quais são os principais desafios e dificuldades que se colocam ao professor de 

matemática em início de carreira? 

As referências conceituais utilizadas no estudo provieram de pesquisas sobre a escolha 

da carreira docente, sobre a formação de professores de matemática  para a Educação 

Básica e sobre os anos iniciais na carreira docente escolar. Os dados que permitiram 

formular nossa resposta para a questão de pesquisa foram extraídos da literatura 

especializada sobre o início da carreira docente e de entrevistas com seis professores de 

matemática, em início de carreira, que atuam em escolas da região de Ouro Preto e 

Itabirito. A análise dos dados aponta, como grandes desafios do professor em início de 

careeira, questões relativas ao desenvolvimento do processo de ensino, à criação e 

manutenção de um ambiente propício à aprendizagem na sala de aula, ao 

relacionamento com os pais dos alunos, à infraestrutura e administração das escolas, às 

condições de precariedade e instabilidade no emprego, entre outras. Tais desafios 

acabam gerando sentimentos ambíguos e instáveis em relação à eventual identificação 

do professor iniciante com a profissão docente escolar e, em alguns casos, projetam 

claramente necessidades formativas aos cursos de licenciatura em matemática, além da 

necessidade de uma estrutura de apoio institucional específico para esse período inicial 

do exercício profissional. 

 

Palavras-chave: Educação Matemática. Formação de Professores. Prática docente 

escolar. Carreira docente. Professores em início de carreira. 
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ABSTRACT 

 
 

The aim of this study is to identify the main events in the beginning of mathematics 

teachers’ professional life, more specifically, the challenges a new teacher face at the 

beginning of his/her career, in order to contribute to the structural design of the 

mathematics teacher education programs. In short, we provide an answer to the 

following research question:  

“What are the main challenges and difficulties mathematics teachers deal with 

in the beginning of their career?” 

The conceptual references used are, mainly, studies on choosing the teaching 

profession, studies on mathematics teacher education and research on the first years of 

teaching. Data were extracted from specialized literature on beginning teaching and 

from interviews with six beginning math teachers who work at schools in Ouro Preto 

and Itabirito. The data analysis shows that the new teachers challenges are related to the 

teaching process development, to classroom management, to the students’ parents’ 

relationship, to the school infrastructure and administration, to the work conditions, job 

instability etc. These challenges produce unconfortable feelings related to the eventual 

identification of the new teacher with the teaching profession and, in some cases, put 

forward clearly the need of a new design for the prospective teacher education activities, 

specially those directed towards the understanding of the nature of the school teaching 

practice, along with the urgent need of specific institutional support to the new teacher 

in the initial period of professional practice. 

 

Keywords: Mathematics Education, Teacher Education. Teaching Practice. Teachin 

profession. Beginning Teachers. 
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INTRODUÇÃO 

 
Foi durante minha graduação no curso de licenciatura em Matemática que passei 

a me fazer perguntas sobre a qualidade do processo de formação de professores, no que 

concerne a efetiva preparação para a prática profissional docente na escola. Minhas 

preocupações se intensificaram quando me tornei docente, logo após ter terminado o 

curso de graduação.  

A atuação do professor em sala de aula é, normalmente, acompanhada de 

desafios de natureza diversa, tais como ajustar os métodos de trabalho aos alunos, 

manter o ambiente propício à aprendizagem (disciplina), dominar os saberes necessários 

e relevantes ao desenvolvimento adequado do ensino, procurar estimular relações 

interpessoais apropriadas para a promoção de um bom desempenho cognitivo dos 

alunos, estabelecer relações produtivas, do ponto de vista do desenvolvimento dos 

trabalhos escolares, com a direção da escola, com os pais, com a comunidade próxima à 

escola etc.. A “obrigação” de dar conta de tudo isso, aliada à minha inexperiência, me 

fizeram experimentar angústias e inquietações e, apesar de ter tido uma formação que 

considerava razoável e de possuir uma grande disposição para o trabalho docente 

escolar, me senti, segundo as palavras de Tardif (2002, p.82) em “choque com a 

realidade”, recebendo de modo particularmente forte o impacto inicial da dura e 

complexa realidade do exercício da profissão docente na escola. 

Essas angústias e inquietações influenciaram diretamente a minha atuação 

profissional e acredito que influencie a de grande parte dos professores em início de 

carreira. Demorei algum tempo para amadurecer e perceber que o professor precisa 

passar por um processo de formação amplo, de modo a contemplar muito mais que o 

simples domínio daquilo que se costuma chamar, no curso de licenciatura em 

matemática, de “conhecimento do conteúdo”. É necessário realmente saber mais do que 

o que se pretende ensinar. Mas, o que mais? Segundo Gauthier, Malo, Simard, 

Desbiens, Matineau (1998), reduzir o saber do professor apenas ao conhecimento do 

conteúdo significa negar-se a refletir de forma mais profunda sobre a natureza desse 

ofício e dos saberes que lhe são necessários. Assim, para formar professores é preciso 

ultrapassar a visão superficial da profissão docente escolar (“transmissão de conteúdos”) 

e compreender as reais demandas de conhecimento da formação inicial desse 

profissional. É o caminho que continuo trilhando ainda hoje, amadurecendo as ideias 

através dos estudos que me conduziram à elaboração deste trabalho. 
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Meu primeiro contato com a sala de aula, como aluna de graduação, se deu no 

estágio obrigatório, em 2002, e aconteceu numa escola particular da cidade de Itabirito, 

onde cumpri a carga horária referente à disciplina de Matemática Escola II.  

Minha participação foi apenas como observadora. Tive oportunidade de observar as 

aulas de uma professora de matemática em salas de Ensino Fundamental. Vale destacar 

aqui um comentário de Tardif (2002, p. 125), que reflete, de certa forma, a sabedoria do 

senso comum, mas que é, muitas vezes, ignorado no processo de formação do professor: 

“se quero saber como realizar um trabalho qualquer, o procedimento mais normal 

consiste em aprendê-lo com aqueles que efetuam esse trabalho”. Embora sujeitas a 

muitos comentários críticos e a diferentes interpretações (e talvez por isso mesmo), 

essas observações de sala de aula me foram muito úteis na compreensão da 

complexidade da tarefa profissional a que me propus ao ingressar na licenciatura em 

matemática. 

No semestre seguinte, visando cumprir os créditos exigidos pela disciplina 

Matemática Escola III, fiz o estágio em uma Escola Estadual, situada na cidade de 

Itabirito - MG, onde assisti às aulas em salas de Ensino Médio. Aí começa o meu 

choque. No estágio anterior, as salas eram bem organizadas, com poucos alunos e a 

professora experiente, cheia de iniciativa, mas agora me vi na situação oposta. O 

professor era experiente, mas apático, e a sala de aula lotada; os alunos pareciam não 

saber que eu era estagiária, às vezes tinha a impressão de que nem percebiam uma 

pessoa diferente em sala. Foi uma experiência que, embora do ponto de vista de análise 

de sala de aula poderia ter sido muito rica, acabou sendo, efetivamente, bastante 

desanimadora, pelo sentimento de impotência gerado. 

Durante o terceiro ano da graduação, fui aprovada em um concurso público da 

Secretaria da Educação de Minas Gerais e, assim, ao me formar, assumi meu cargo e 

comecei a trabalhar em uma escola pública na cidade de Itabirito. Isso foi em março de 

2005. 

O início de minha carreira docente foi marcado por dificuldades, solidão e 

frustração. Desde o primeiro dia de aula comecei a vivenciar uma realidade que havia 

idealizado de outra forma. Inúmeras eram as preocupações, e eu me tornava cada dia 

mais frágil diante delas. Sozinha, sem acompanhamento e apoio, não dispondo de um 

profissional experiente a quem consultar ou com quem trocar ideias, meu início de 

carreira foi bem tumultuado, em uma escola de bairro. Comecei “tirando” uma 

professora que era contratada (vínculo temporário, não efetivo), mas já estava na escola 
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há alguns anos. Com isso, não fui bem recebida, nem pela direção, nem pelos alunos, 

que me testavam o tempo inteiro por ser bem mais jovem que a professora anterior. 

Ponte, Brocardo e Oliveira (2003) comentam que “os anos iniciais são cruciais 

para a construção de uma visão realista do conhecimento que é relevante para a 

profissão, assim como para a construção de uma identidade profissional docente. Nesse 

período, o professor é solicitado a desempenhar uma variedade de papéis, em situações 

muitas vezes adversas e que exigem respostas imediatas” (Ponte et al., 2003, p. 84). 

Esses autores alertam, ainda, para o fato de que a falta de apoio institucional nesse 

período pode comprometer a qualidade do trabalho docente e uma das consequências 

possíveis é a desilusão com a docência ou a baixa no entusiasmo por ela, o que pode 

levar até ao abandono da profissão. 

Eu, de minha parte, não desisti da profissão naquele primeiro ano por três 

motivos. O primeiro foi a necessidade de ter uma renda mensal (salário), pois, com ela, 

conseguia me sustentar sem ajuda da família. Em segundo lugar, porque me sentiria 

mal. Afinal, tinha estudado, me esforçado e desistir da profissão naquele momento, 

aceitar a ideia de não ser capaz de lidar com situações reais da profissão para a qual me 

preparei por vários anos me faria sentir derrotada. Além disso, (e apesar de todas as 

dificuldades iniciais), acreditava que tinha possibilidade (e vontade) de contribuir com a 

escola pública. O terceiro motivo foi ter sido aprovada em concurso público (para o 

cargo na escola) e abrir mão da condição de efetiva não me era nada fácil. 

Após as minhas aulas, refletia sobre o que tinha acontecido e quase sempre 

ficava insatisfeita com os resultados. Pensava se determinado conteúdo poderia ser 

abordado de outra maneira, se havia explicado de forma que os alunos tivessem 

compreendido. A minha prática docente estava sendo modificada a partir das questões 

que essa própria prática me colocava e isso se dava no dia a dia, espontaneamente, sem 

um planejamento refletido nem apoio teórico consistente. 

Já nesse primeiro ano tomei consciência de que a formação recebida na 

graduação estava distante das necessidades reais de conhecimento profissional, 

necessidades essas que vivenciava no próprio exercício da docência escolar. À medida 

que o tempo passava, percebia que acabava reproduzindo em minha prática o modelo de 

aula que tanto criticava quando aluna. Mas, como fazer diferente? Definitivamente não 

me sentia preparada para isso e fui, aos poucos, me constituindo como professora no 

próprio trabalho, adquirindo, como podia, as ferramentas necessárias para atuar. 

Aprendi que esse aprendizado sobre a docência é algo fundamental na vida do professor 
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e que é balizado pelas presenças e pelas ausências de certos elementos no processo de 

formação inicial. 

Assim, por tudo que vivi nesse período, meu interesse no mestrado voltou-se 

para a investigação sobre o início da carreira docente, estando esta pesquisa relacionada 

tanto à necessidade de entender minha própria formação, quanto às inquietações que 

permeiam a prática de professores em início de carreira e que podem se relacionar com 

essa formação inicial na licenciatura. Após uma revisão bibliográfica preliminar, 

definimos o foco do estudo: os anos iniciais da carreira do professor de matemática da 

Educação Básica e as possibilidades de preparação, ainda na formação inicial, para os 

principais dilemas e desafios vivenciados durante essa fase. Huberman (2000) considera 

como início da carreira do professor o período que compreende os três primeiros anos 

de docência. Neste estudo, adotaremos essa concepção. Porém, isso não deve ser visto 

como um rótulo rigidamente definido. Fizemos essa delimitação, seguindo Huberman, 

pela necessidade de fixar o período a ser considerado na pesquisa, mas é preciso levar 

em conta que a experiência profissional pode acontecer de maneira muito diversificada 

e, em caso de recomeço, por exemplo, um professor com mais de três anos de 

experiência pode agir (ou se sentir) de maneira próxima a um docente que acaba de sair 

da formação inicial e de iniciar seu trabalho em sala de aula escolar. E o contrário 

também pode acontecer: um professor com menos de três anos de docência já se sentir 

com bastante experiência e desenvoltura no exercício da profissão. 

As discussões, as leituras e os estudos realizados nas disciplinas que cursei no 

mestrado me ajudaram a lançar um novo olhar até mesmo sobre minha própria 

concepção de ensino, sobre a prática docente escolar, sobre a formação inicial que tive e 

sobre a formação inicial do professor de matemática em geral. Enfim, me ajudou a 

conhecer um pouco mais a respeito de como os professores percebem a formação que 

tiveram e a situar melhor as dificuldades que encontram no início da carreira. Assim, a 

partir dessa minha curta, mas marcante experiência como docente, acabei voltando 

meus interesses de pesquisa para a identificação das dificuldades vivenciadas pelos 

professores em início de carreira e para o reconhecimento de formas de 

desenvolvimento, no processo de formação inicial, de estratégias gerais para lidar com 

essas dificuldades, de modo a minimizar, quando possível, o impacto negativo dessas 

dificuldades iniciais. Deste modo, a presente pesquisa buscou privilegiar as questões 

enfrentadas pelos professores de matemática no início da carreira docente na Educação 

Básica, mas percebemos, ao longo do estudo, que algumas dessas questões não se 



17 
 

restringem necessariamente aos que trabalham especificamente com essa disciplina 

escolar. 

Esta pesquisa se estrutura em três capítulos. No Capítulo I, buscamos construir 

uma síntese do que a literatura discute a respeito dos diferentes aspectos pertinentes ao 

desenvolvimento da pesquisa, tendo como pano de fundo a reflexão sobre os desafios 

que se colocam à formação de professores de matemática da Educação Básica, em 

especial no que se refere às dificuldades potenciais a serem vivenciadas pelo licenciado 

no período inicial de inserção na carreira. 

No Capítulo II, descrevemos os procedimentos metodológicos adotados, 

abordando os seguintes aspectos: o delineamento da investigação; os critérios para a 

seleção dos sujeitos participantes da pesquisa; os processos de escolha, elaboração, 

‘testagem’ e aplicação dos instrumentos de coleta dos dados; e os procedimentos 

utilizados para a análise dos dados coletados. 

No Capítulo III, apresentamos os resultados da pesquisa. 

Ainda compõe este trabalho as Considerações Finais, em que fazemos um breve 

comentário a respeito das condições de desenvolvimento da pesquisa, assim como uma 

discussão dos resultados obtidos e descritos no Capítulo III. 
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CAPÍTULO I 

O QUE DIZ A LITERATURA 

 

Neste capítulo, como dito anteriormente, apresentamos uma revisão da literatura 

especializada que se refere aos temas envolvidos em nosso estudo, mais 

especificamente, a escolha da carreira, o início da docência escolar e a formação inicial 

na licenciatura. No texto, a expressão “professores em início de carreira” se refere 

àqueles com até 3 anos de experiência profissional. 

Em decorrência das transformações oriundas do processo de democratização do 

acesso ao ensino escolar, bem como das aceleradas mudanças políticas, econômicas, 

culturais, científicas e tecnológicas pelas quais têm passado as sociedades 

contemporâneas, o exercício da docência tem se tornado uma tarefa cada vez mais 

complexa na atualidade. As dificuldades usuais que todo profissional tem que enfrentar 

no início de carreira tomam uma dimensão especial para o professor da escola, 

exatamente pelas intrincadas relações que a escolarização universalizada (e obrigatória) 

estabelece com os interesses econômicos, políticos e culturais dos grupos heterogêneos 

e estratificados que compõem a estrutura social brasileira, neste momento histórico. 

A ideia geral deste trabalho é identificar os grandes desafios enfrentados pelos 

professores em início de carreira. Dividimos o capítulo em seções que se referem a cada 

um dos seguintes aspectos relevantes para o nosso estudo: a procura pela profissão 

docente, a formação inicial e, por fim, os primeiros anos de exercício profissional. 

Partimos da hipótese de que as motivações (mais fortes ou mais frágeis, em relação ao 

interesse genuíno pela profissão) que levam à escolha de cursos superiores voltados para 

a docência na Educação Básica, juntamente com o próprio processo de formação 

desenvolvido nesses cursos, alicerçam, em certa medida, as formas de reagir às 

dificuldades encontradas pelo professor no início de carreira e podem levar 

eventualmente a uma maior ou menor persistência e confiança na busca de apoio para 

vencer os desafios que se apresentam nesse período. 

Por outro lado, o processo de formação vivenciado pelo iniciante no curso de 

licenciatura pode contribuir para tornar essa passagem de discente a docente mais suave 

ou mais turbulenta, na medida em que as discussões desenvolvidas nesse processo 

abordem (ou não), antecipando, em maior ou menor extensão e propriedade, as questões 

que desafiam o licenciado nos seus primeiros anos de exercício profissional da docência 

escolar. Por isso voltamos nossa revisão de literatura para os três pontos citados. 
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1.1 Escolha da carreira docente escolar 

Vivenciamos um processo simultâneo de desvalorização salarial e social da 

profissão docente, cujas consequências, em termos de inserção de novos professores na 

carreira e de expectativas dos atuais professores em permanecer na docência, não 

podem ser ignoradas. Nóvoa, em 1991 (há quase 30 anos), afirmava que a história da 

profissão docente mostra que mudanças e novos contornos surgem a partir do debate 

social  em torno da função educativa em cada época – quem são os alunos, quem são os 

professores, qual o papel da escola, o que ensinar, o que significa ensinar etc. No 

momento brasileiro atual, embora o discurso aponte um tom (às vezes sutil, às vezes até 

agressivo) de cobrança do professor, a prática mostra um descaso quase generalizado 

com a profissão docente, especialmente na educação pública. Além disso, a literatura 

indica fortemente que a escolha da profissão não é determinada apenas pelas 

características pessoais dos indivíduos, mas reflete também as influências do contexto 

histórico e do ambiente sociocultural em que vive o jovem que está prestes a tomar esse 

tipo de decisão (Bock, 2002). Moreira, Ferreira, Jordane, Nóbriga, Fisher, Silveira, 

Borba (2012), citando Lortie (1975), explicam que o contexto social e as preferências 

individuais interagem no sentido de influenciar a escolha da profissão e analisam 

especificamente o caso da decisão pela docência escolar: 

Em seu abrangente estudo sociológico sobre o professor e a profissão 
docente nos Estados Unidos, Lortie (1975) trata, no capítulo 2, da 
questão da escolha da profissão. Segundo esse autor, nas economias 
modernas existe uma profusão de profissões, e não é nada simples 
entender como as preferências individuais e os indicadores sociais se 
associam para produzir decisões que resultam no movimento das 
pessoas em direção a uma dada profissão. Para Lortie, determinadas 
circunstâncias de vida e disposições particulares dos indivíduos 
interagem com fatores sociais, resultando na constituição de um 
conjunto de fontes atrativas e indutoras de opções pela profissão. Ele 
enumera, então, alguns atrativos para a profissão docente, entre eles, 
as “recompensas materiais”, embora faça questão de destacar que 
muitos professores, por diferentes motivos, resistem a citar esse como 
um dos atrativos da profissão. Lortie aborda, sob essa categoria, uma 
série de aspectos que podem atrair para a docência escolar e que não 
se reduzem a dinheiro na forma de salário direto. Quanto a este fator 
(salário direto), o autor relativiza sua influência na opção pela 
profissão docente: 
A visão social da docência como uma profissão associada a algo de 
missionário, como educar as gerações mais jovens, dá a ela um 
reconhecimento social mais alto do que aquele associado ao salário 
efetivo. [...] é importante, no entanto, examinar o outro lado da 
equação da estratificação: ser professor é claramente uma profissão 
tradicionalmente classe média, white-collar e, como tal, oferece a 
possibilidade de mobilidade social ascendente a pessoas com origem 
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em famílias de classe economicamente mais baixas e com tradição de 
trabalho do tipo blue-collar. (Lortie, 1975, p.34-35, tradução nossa do 
original em inglês). 

[...] A expansão da oferta tem tornado o processo de escolarização 
básica acessível a um contingente cada vez maior de jovens (e 
adultos) no Brasil. [...] Esse movimento em direção à universalização 
da educação básica produz, direta e indiretamente, efeitos na 
quantidade de professores de matemática em demanda; na oferta de 
formação profissional através de cursos de licenciatura; e, 
consequentemente, na composição social do grupo de pessoas que se 
interessam pelo ofício, dada a referência salarial, entre outras. 
Atravessamos um período de mudanças potencialmente significativas 
nas condições de exercício da prática profissional docente na escola, 
no desenho curricular da formação do professor de matemática e, 
possivelmente, um período de certa transitoriedade no perfil dos 
licenciandos. (Moreira et al., 2012, p.14-15) 

No Brasil, um estudo encomendado à Fundação Carlos Chagas e publicado na 

revista Nova Escola em 2010 traz dados concretos e preocupantes sobre essa matéria: 

apenas 2% dos estudantes do Ensino Médio têm como primeira opção no vestibular 

graduações diretamente relacionadas à atuação em sala de aula da escola - Pedagogia ou 

licenciatura em determinada disciplina. A pesquisa, que ouviu cerca de 1.500 alunos de 

3º ano, em 18 escolas públicas e privadas de oito cidades e que contou ainda com 

grupos de discussão para entender as razões da baixa atratividade da carreira docente, 

concluiu que, apesar de reconhecerem a importância do papel do professor, os 

entrevistados afirmam que a profissão docente escolar é desvalorizada socialmente, mal 

remunerada e possui uma rotina desgastante e desmotivadora. Para a grande maioria, 

não é uma carreira atraente. No caso específico dos cursos de formação de professores 

de matemática, o Censo do Ensino Superior (INEP/MEC) mostra que em 2003 existiam 

no Brasil 442 cursos de formação de professores de Matemática, distribuídos em 

instituições públicas e privadas, nas seguintes proporções: instituições federais (129 

cursos – 28,28%), estaduais (134 cursos – 30,31%) e municipais (15 cursos – 3,39%); 

particulares (74 cursos – 16,74%); comunitárias/confessionais/filantrópicas (90 cursos – 

18,09%). No processo seletivo desse mesmo ano, em todo o país, foram oferecidas 

20.300 vagas para os cursos de formação de professor de matemática, mas houve 

somente 13.558 candidatos inscritos. “Em 2000, dos 17 cursos mais concorridos [da 

UFMG], seis formavam professores. Em 2012, não há um único curso de licenciatura 

entre os 15 mais concorridos. Há dez anos, Biologia, História, Pedagogia e Educação 

Física tinham mais de 20 candidatos por vaga; atualmente, eles têm, respectivamente, 

3,5; 4,8; 3,0 e 2,1. (Souza, 2011, apud Faria Filho, 2014, p.93). 
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FUGINDO DA SALA DE AULA 

Pedagogia e Licenciaturas são a escolha de apenas 2% dos entrevistados. 

Interesse é um pouco maior entre alunos da rede pública 
 

 

Figura 1: Fonte: Pesquisa Atratividade da Carreira Docente no Brasil (Nova Escola, 2010) 

 

Por outro lado, o estudo de Nogueira (2014), com uma amostra de 512 

estudantes de sete cursos voltados à formação de professores da UFMG, destaca a 

contradição em que se debate o candidato a cursos universitários: ao mesmo tempo em 

que quer estar na universidade, o adolescente tem de avaliar a oferta (e procura) do 

curso para o qual pretende se candidatar, para ver se este lhe é acessível. Mais da 

metade dos estudantes – cerca de 51% – afirmaram que, na época do vestibular, tinham 

dúvidas se queriam ser professor. Cerca de 15% disseram que tinham certeza de que não 

queriam ser professor e apenas um terço, cerca 34%, afirmou que entrou no curso com a 

certeza de que queria ser docente. 

De acordo com um estudo de Gatti (2009), na lista das carreiras mais procuradas 

pelos estudantes egressos de escolas públicas, a Pedagogia aparece em 16º lugar, 

enquanto entre os egressos de escolas particulares, em 36º. A situação se repete também 

com as licenciaturas: somadas, ocupam o 24º posto entre os egressos da rede pública e o 

37º entre os da rede particular. Esse estudo revela que a baixa remuneração, o 

desprestígio social da profissão docente e a conduta desrespeitosa dos alunos são os 

fatores mais citados pelo jovem estudante do Ensino Médio, como negativos diante da 

possibilidade da escolha da docência escolar como profissão. De maneira geral, Gatti 

(2009, p. 52) identificou quatro justificativas que resumem a rejeição dos estudantes à 

carreira docente: “1. O professor é mal remunerado; 2. As condições de trabalho dos 

professores são ruins; 3. O enfrentamento de situações com alunos está cada vez mais 
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difícil; 4. A profissão de professor não tem reconhecimento social”. Ainda segundo 

Gatti (2009, p. 67), “[...] parte da rejeição à profissão docente está [...] diretamente 

relacionada à visão romantizada e idealizada: a escolha de ser professor é motivada pelo 

amor e pelo dom, e não deve ou não pode estar associada ao aspecto financeiro, do qual 

os jovens não querem ou não podem abdicar”.  

Gatti constatou também que as famílias dos alunos das escolas particulares têm, 

de modo geral, a expectativa de que seus filhos escolham profissões que ofereçam um 

bom retorno financeiro e que possuam status social elevado. A autora relata que 

somente nas instituições privadas houve menção explícita de rejeição por parte dos pais, 

caso seus filhos escolhessem ser professores: 

"Eu acho que meus amigos iam pensar que eu tava fumando. Eu acho que 
minha família também ia pensar que eu tava fumando. Eu acho que eles não 
iam aceitar, porque, depois de tantos anos investindo em mim, eu resolver ser 
professor, é uma profissão que não dá tanto futuro quanto eles esperam em 
mim." (André, escola particular, Campo Grande) (Gatti, 2009, p.68). 

   
Por outro lado, num trabalho publicado há cerca de vinte anos, Mizukami, 1996 

(apud REALI 2008, p. 69), em um estudo de caso realizado com 05 professoras 

aposentadas, constata que, para quatro delas, a escolha do magistério se deu na infância 

ou na adolescência. O ambiente familiar foi muito importante nessa escolha, exercendo 

influência tanto "no que se refere ao magistério em si e à área específica em que o 

magistério seria exercido, quanto em relação a modelos e estímulos relacionados à 

profissão". 

Segundo Almeida e Pinho (2008), muitas pesquisas vêm demonstrando que a 

família com pais docentes influencia muito nessa escolha, podendo ajudar ou dificultar 

a decisão do estudante que, a partir da observação de como os pais vivenciam a própria 

profissão, estabelece conceitos e valores acerca dela e pode se aproximar ou se afastar, 

em função disso. Valle (2006), concordando com Lortie, citado no início desta seção, 

conclui, ao final de seu estudo, que as motivações do jovem para se tornar professor 

repousam sobre algumas lógicas, relacionadas com as representações que tem de si 

mesmo, dos significados e valores atribuídos à forma de inserção no mundo do trabalho 

e, em particular, no exercício profissional da docência escolar. E a autora completa: 

Ao contrário do que revela o senso comum, o destino de uma pessoa não se 
prende somente às características próprias de sua personalidade – disposição, 
inteligência, caráter, vocação, aptidão, dons e méritos pessoais, que podem 
ser cultivados de maneiras diversas –, mas depende principalmente do fato de 
ter nascido num determinado momento histórico e num certo ambiente 
sociocultural, definido por elementos estruturais bem precisos: de ordem 
econômica, política, educacional. Esses elementos pesam sobre as opções de 
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cada um e acabam por prescrever o futuro no mais longo termo, orientando a 
escolha pessoal e exercendo forte influência sobre o itinerário profissional. 
(VALLE, 2006, p. 179). 

 
É fácil perceber que os baixos salários, a insatisfação no trabalho e desprestígio 

social são motivos mais que suficientes para afastar os jovens dos cursos de formação 

de professores. Segundo matéria publicada na Revista Educação (Julho de 2013), essas 

condições são conhecidas dos docentes há muito tempo, mas ultimamente têm se 

convertido em um fenômeno que torna ainda mais preocupante a escassez de 

profissionais na Educação Básica: “os professores têm deixado a sala de aula para se 

dedicar a outras áreas, como a iniciativa privada ou a docência no Ensino Superior”. 

“O motivo unânime para a evasão docente é a desvalorização da profissão e as 

más condições de trabalho” (Souto e Paiva, 2013). Em um estudo com alunos da UFSJ, 

publicado também na Revista Educação (2013, edição 195), Souto e Paiva constataram 

que, entre os formados na licenciatura em Matemática no período 2005-2010, cerca de 

dois terços trabalham como docentes na escola, mas, destes, 45% não pretendem 

continuar na Educação Básica. A maioria pretende prestar concurso para instituições 

financeiras ou vislumbra um futuro profissional como pequeno empresário. Uma boa 

parte procura cursos de pós-graduação ou estudos em outra área, para não seguir na 

docência escolar. “Para mim, a ferida principal disso tudo é o salário do professor. Os 

professores estão tendo de brigar para receber o piso”, avalia Souto (2013), que também 

já lecionou na escola básica por dez anos, tendo procurado espaço no Ensino Superior, 

sobretudo, por questões salariais. 

Segundo essa pesquisadora, é possível que o salário não influencie diretamente 

na qualidade da aula, mas a má remuneração é, no longo prazo, um desestímulo à 

permanência na docência escolar. Aguentar a violência, desinteresse, falta de estrutura e 

uma política absolutamente turva com relação à progressão na carreira tornam a 

manutenção no magistério uma saga monástica. Quem tem condição, vai embora (Souto 

e Paiva, 2013). De todo modo, cabe lembrar aqui a observação de Lortie (1975), citada 

por Moreira et al. (2012): essencialmente, a questão dos salários baixos seria relativa às 

expectativas salariais dos que buscam a profissão docente e ao significado social da 

profissão para os estratos mais pobres da população. 

Segundo Lapo e Bueno (2003), é difícil saber o momento em que o abandono da 

carreira se inicia: 

O abandono, neste caso, não significa apenas simples renúncia ou desistência 
de algo, mas o desfecho de um processo para o qual concorrem insatisfações, 
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fadigas, descuidos e desprezos com o objeto abandonado; significa o 
cancelamento das obrigações assumidas com a instituição escolar, quando o 
professor pede exoneração do cargo ou, de maneira mais abrangente, o 
cancelamento das obrigações profissionais, quando deixa de ser professor. 
Esse cancelamento, visto como a ruptura total dos vínculos necessários ao 
desempenho do trabalho, pode ser decorrente da ausência parcial e/ou do 
enfraquecimento anterior desses vínculos. O trabalho, para que seja realizado 
satisfatoriamente e para que cumpra seu papel equilibrador, requer o 
estabelecimento de vínculos específicos com determinadas classes de objetos: 
instituições, pessoas, instrumentos, organizações. (LAPO e BUENO 2003, p. 
74). 

  
Assim, quando a organização do trabalho docente e a qualidade das relações 

estabelecidas dentro do grupo (incluindo-se aí o resultado obtido com o trabalho em sala 

de aula) não correspondem aos valores e às expectativas do professor, “este se vê diante 

da dificuldade de estabelecer ou manter a totalidade de vínculos necessários ao 

desempenho de suas atividades no magistério” (Lapo e Bueno, 2003, p. 75). 

Empreendendo uma análise histórica sobre o processo de profissionalização da 

docência, Nóvoa (2008), observa que o processo de estatização do ensino (a troca de um 

corpo docente religioso, ligado à Igreja Católica, por professores laicos, sob o controle 

do Estado), iniciado no século XVIII, é o grande marco nessa questão, visto que, 

enquanto ligado à Igreja, o modelo de engajamento na atividade docente reivindicava a 

abnegação, a humildade, a dedicação à causa educacional etc., fundando-se 

essencialmente no exercício do sacerdócio, o que se contrapõe à tendência mais 

moderna de ver os professores como profissionais. Assim, a ideia de “missão de educar” 

vem sendo substituída pela de exercício de uma prática cada vez mais profissionalizada 

e a de “vocação inata para o ensino” pela constatação da necessidade de formação 

(inicial, continuada e cada vez mais especializada) para o exercício da docência escolar. 

Diante de tantos desafios e de tão poucas perspectivas, como e por que uma 

pessoa opta pela profissão de professor? Entender as razões dessa opção parece ser 

importante: talvez elas possam nos apontar maneiras de planejar o processo de formação 

inicial do professor, de modo a ajudar o licenciando a se engajar na construção de (suas) 

formas de identificar-se com a profissão docente. “A identidade [profissional docente] 

não é um dado adquirido, não é uma propriedade, não é um produto. A identidade é um 

lugar de lutas e de conflitos, é um espaço de construção de maneiras de ser e de estar na 

profissão. Por isso, é mais adequado falar em processo identitário, realçando a mescla 

dinâmica que caracteriza a maneira como cada um se sente e se diz professor. A 

construção de identidades [...] é um processo que necessita de tempo. Um tempo para 



25 
 

refazer identidades, para acomodar inovações, para assimilar mudanças”. (Diamond, 

1991, apud Nóvoa, 2000, p. 16). 

Facci et al. (2004), entrevistando 20 professores do Ensino Fundamental (rede 

Municipal de Ensino de Maringá – PR), observou que nas falas dos participantes sobre 

o ingresso na carreira docente escolar predomina a idealização do papel do professor e 

uma percepção da docência como facilitadora das interações com pessoas. Destaca 

também a influência da família, a necessidade de ter um emprego, bem como a 

percepção da grande oferta de vagas, ainda que quase sempre mal remuneradas. 

Narvaes (2004) realizou uma pesquisa qualitativa com um grupo de nove alunas 

do curso de Pedagogia de uma universidade brasileira. O relato das participantes 

confirma a tendência de escolha da docência escolar pela constatação da facilidade de 

encontrar emprego, conjugada à acessibilidade ao curso (concorrência menor) e ao 

relativamente baixo custo da formação (em comparação com medicina, odontologia, 

engenharias, por exemplo), além de influência da família ou da identificação com algum 

professor que teve na escola. 

Outros aspectos vinculados ao contexto socioeconômico e histórico-politico 

possivelmente relacionados à procura por cursos de formação de professor podem ser 

apontados. Num levantamento do perfil do ingressante em cursos de licenciatura em 

matemática no Brasil, Moreira et al. (2012), coletando dados a partir de questionário 

aplicado a mais de 650 ingressantes em 19 instituições de formação inicial em 10 

estados da federação, entre 2008 e 2010, sintetizam seus resultados da seguinte maneira: 

[...] em sua grande maioria, o ingressante é relativamente jovem (abaixo de 25 
anos); solteiro; estudou na escola pública estadual; escolheu a licenciatura 
movido pela sua relação com a matemática, mais do que pela docência; possui 
pelo menos um computador em casa; tem renda familiar abaixo de 5 salários 
mínimos; não contribui para o sustento da família; e está ascendendo a um 
nível de escolaridade superior ao dos pais. Além disso, nosso estudo mostra 
que não há concentração no sexo feminino, como no caso dos docentes em 
geral; mais da metade dos ingressantes pesquisados exerce atividade 
remunerada; 55% não estão seguros se irão exercer efetivamente a profissão, 
ao se graduarem; mais da metade considera que foi fácil passar no vestibular 
para a licenciatura em matemática; e mais da metade também havia tentado 
vestibular para outro curso, antes de entrar para a licenciatura. (Moreira et al., 
2012, p.26) 

E concluem apresentando uma hipótese a ser investigada: 

[…] a hipótese geral que se coloca como uma possibilidade interessante de 
investigação é a de que, com a pauperização progressiva dos professores, os 
salários sendo rebaixados na relação com outras profissões que exigem 
formação universitária, parte da classe média estaria abandonando a docência 
escolar, abrindo espaço para um estrato mais pobre da população, para o qual a 
profissão ainda significaria uma forma de ascensão social e econômica (idem 
ibidem, p.26) 
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Guimarães, Bzuneck e Sanches (2002), ao comentarem os resultados de um 

estudo com 246 estudantes de cursos de licenciatura, afirmam: 

Nos últimos 30 anos, ainda que os discursos oficiais coloquem a educação 
como meta primordial, assistimos ao rebaixamento salarial progressivo do 
magistério de forma generalizada, transformando os cursos de formação em 
opções cada vez menos atraentes, sendo procurados por alunos que, em sua 
maioria, estudam no período noturno e trabalham em funções não relacionadas 
à área de educação. Além disso, a escolha em alguns casos é feita porque as 
licenciaturas representam a possibilidade de garantir um diploma de nível 
superior, exigido pelo mercado de trabalho cada vez mais seletivo e, em outros 
casos, a intenção dos alunos não é trabalhar no ensino, mas focalizam o 
bacharelado para tornar-se, por exemplo, biólogos, químicos, matemáticos, 
historiados etc. (Ibid., p.16). 
 

 A ideia de que os cursos de licenciatura representem uma espécie de 

“trampolim” para a formação em outras áreas de atuação que não a docência na 

Educação Básica nos faz atentar para a importância de considerar as motivações que 

envolvem a escolha de um curso de formação profissional e dos efeitos dessas 

motivações sobre o eventual engajamento do iniciante na profissão docente escolar 

(ainda que tenha a pretensão inicial de mudar de curso, muitas vezes o ingressante 

acaba, por diversas razões, se graduando na licenciatura e entrando no mercado de 

trabalho como professor iniciante). Além disso, essa ideia do trampolim tem efeito na 

análise das possibilidades de escassez de professores para a Educação Básica, uma vez 

que nem mesmo o ingresso de alunos em cursos de licenciatura pode ser considerado 

indicador confiável de oferta futura de profissionais para atuar nesse nível de ensino 

(sem falar na qualidade da formação dos que acabam se fixando na profissão docente 

escolar). 

 

1.2 O processo de formação inicial 

 

Aprender a ser professor requer o desenvolvimento de uma prática reflexiva 

consciente que favoreça a busca de soluções para as situações problemáticas da prática, 

superando o modelo da racionalidade técnica, segundo o qual o professor é concebido 

como um técnico especialista que aplica as regras derivadas do conhecimento científico. 

Ponte (1998, p.1) afirma que: 

Falar de formação é um terrível desafio. Em primeiro lugar, porque a 
formação é um mundo onde se inclui a formação inicial, contínua e 
especializada, onde é preciso considerar os modelos, teorias, e investigação 
empírica sobre a formação, analisar a legislação e a regulamentação e, o que 
não é de menor importância, estudar as práticas reais dos atores e das 
instituições no terreno e as suas experiências inovadoras. Em segundo lugar, 
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porque a formação é um campo de luta ideológica e política. Não há grupo 
com interesses na educação que não tenha as suas posições a defender, e o 
fará com toda vontade e, às vezes, com grande agressividade. E, em terceiro 
lugar, porque a formação é um daqueles domínios em que todos se sentem à 
vontade para emitir opiniões... 

Concordando com Ponte, procuramos delimitar essa revisão de literatura sobre a 

formação inicial de professores a aspectos que se liguem diretamente à questão das 

dificuldades nos primeiros anos de profissão, na mesma medida em que essa questão de 

vincula, por sua vez, aos interesses específicos deste nosso estudo. 

Segundo Nóvoa (1991), os cursos de formação de professores têm uma dupla (e 

difícil) tarefa: além de trabalhar para desfazer uma visão geral de desvalorização da 

profissão docente, precisam promover a construção/apropriação de conhecimentos  

relevantes para o desempenho profissional. Por um lado, no Brasil, desfazer essa visão 

de desvalorização é muito difícil porque ela já parece fazer parte da cultura brasileira, 

como ficou claramente sinalizado na seção anterior. Por outro, a promoção da 

construção de conhecimentos relevantes para a prática profissional é também uma tarefa 

difícil porque envolve a opção por uma perspectiva teórica que oriente a definição de 

quais tipos de conhecimento são fundamentalmente relevantes para a prática 

profissional do professor da Educação Básica.  

Moreira (2012) afirma que as licenciaturas no Brasil saíram do 3+1, mas o 3+1 

não saiu das licenciaturas. Segundo esse autor, as licenciaturas em matemática, embora 

não se dividam mais em três anos de “conteúdos específicos”, agregados a 1 ano de 

“didática”, ainda estão, de modo geral, presas aos valores característicos do modelo 

3+1, isto é, à separação entre os conhecimentos relativos à disciplina (matemática, no 

nosso caso) e os chamados conhecimentos relativos à tarefa de educar. Isso, ainda 

segundo Moreira, tem produzido uma dificuldade histórica de conceber o processo de 

formação inicial do professor tomando a prática docente como seu “centro de 

gravidade” (Tardif, 2000), uma vez que, no trabalho concreto em sala de aula, a 

separação mencionada (que está no cerne do 3+1) não faz sentido. 

Saviani (2009) afirma que a formação de professores no Brasil tem sua trajetória 

marcada pela “dissociação indesejada entre os conteúdos específicos e os procedimentos 

didáticos e pedagógicos, sendo que as diversas disciplinas de licenciatura acabaram por 

se concentrar nos conteúdos que lhes são específicos, esquecendo-se dos procedimentos 

didáticos e pedagógicos” (p.151). 
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 Assim, na falta de um consenso mínimo em torno de uma re-estruturação do 

processo de formação inicial do professor da Educação Básica e, consequentemente, em 

torno da direção segundo a qual se desenvolveriam as práticas formativas na 

licenciatura, o que segue orientando o processo de formação do professor, no que diz 

respeito aos saberes disciplinares em sua relação com os demais saberes profissionais 

docentes, é a tradição do modelo 3+1 e suas variantes modernas. Uma das concepções 

implícitas desse modelo é a seguinte: o ensino da matemática tem um objeto (o 

“conteúdo”, o “quê”) e um modo operacional (o “como”). Segue daí que, antes de tudo, 

é preciso conhecer profundamente o “quê” se vai ensinar para, então, colocar-se a 

questão do “como” ensinar. 

 Essa descrição simples e abreviada das bases do 3+1 já estabelece, não só uma 

separação, mas uma hierarquia fundamental que sobrepõe o saber disciplinar aos demais 

saberes profissionais docentes. Com isso, é relegada ao segundo ou terceiro planos, no 

processo de formação do professor, a discussão de questões que podem ser cruciais no 

exercício da profissão docente escolar, especialmente nos primeiros anos de carreira. 

Embora algumas dessas questões tenham a ver com a especificidade da disciplina a ser 

lecionada na escola, muitas delas transcendem, pelo menos em certa medida, esse 

aspecto e se referem, como veremos mais adiante, a estratégias pedagógicas mais gerais 

como, por exemplo, a criação e manutenção de um ambiente propício ao ensino e à 

aprendizagem na sala de aula (relação professor-aluno, aluno-aluno, normas de 

comportamento na sala de aula etc.). Mesmo nos casos em que as questões importantes 

para os professores em início de carreira se referem mais diretamente à matemática 

(possível choque entre concepções pessoais do professor a respeito da aprendizagem 

escolar da matemática e a cultura dominante na escola a respeito do ensino, por 

exemplo) a discussão delas no processo de formação fica meio sem lugar, pois não se 

caracteriza como pertencente a nenhum dos dois elementos separadamente (nem “o quê 

ensinar” nem “o como ensinar”), exigindo, na estrutura do processo de formação, um 

espaço no qual essa separação não faria sentido. 

Nas formas atuais de estruturação dos cursos de licenciatura em matemática, 

esse espaço é usualmente referido como o das disciplinas “integradoras”, onde, em 

princípio, se promoveria a integração entre a formação específica em matemática e a 

formação pedagógica mais ampla do professor. Como na prática da sala de aula de 

matemática da escola a ação do professor reclama abertamente essa integração, tudo da 

formação que se refere à prática escolar acaba caindo nesse “buraco negro” das 
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disciplinas integradoras. Com isso, cada um dos elementos separados estruturalmente 

perde sentido e resta saber se é realmente possível levar a efeito, no restrito tempo de 

formação inicial, essa integração entre instâncias de formação que “nasceram” 

separadas (Moreira, 2012). 

Chamando atenção para outros elementos da formação do professor, além do 

processo inicial que ocorre nas licenciaturas, Garcia (1999) destaca oito princípios 

subjacentes à sua concepção de formação docente. Comentaremos alguns desses 

princípios a seguir. 

O primeiro deles ressalta o aspecto “contínuo” do processo de formação de 

professores, que conduz a uma exigência de interligação entre a formação inicial dos 

professores e a formação permanente em exercício. Assim, “não se pode pretender que a 

formação inicial ofereça ‘produtos acabados’, mas sim compreender que é a primeira 

fase de um longo e diferenciado processo de desenvolvimento profissional” (GARCIA, 

1999, p. 27). É claro que essa visão de um processo contínuo, no qual se reconhece que 

a formação inicial não prepara definitivamente para o exercício da profissão, não 

justifica que a formação inicial se dispense de antecipar o trabalho formativo a respeito 

de certas questões que o professor terá que enfrentar na sua prática profissional na 

escola. Até porque a própria visão de continuidade da formação supõe o 

desenvolvimento de formas hierarquizadas de enfrentamento de determinadas questões 

da prática docente escolar, desde o período de formação inicial na licenciatura, passando 

a outro nível de enfrentamento nos anos iniciais de exercício da profissão e culminando 

com a construção de certa expertise, após um período mais longo de experiência 

profissional criticamente refletida. Pressupõe-se que, nesses diferentes estágios de 

formação, o licenciando, o professor iniciante e o professor experiente, frente aos 

desafios diários, busquem sempre os saberes adequados para superá-los e arrisquem-se 

em novas experiências, refletindo permanentemente sobre sua prática e reelaborando 

seus saberes profissionais. 

 Garcia destaca também a “necessidade de procurar o isomorfismo entre a 

formação recebida pelo professor e o tipo de educação que posteriormente lhe será 

pedido que desenvolva” (GARCIA, 1999, p. 29). Isso é importante no sentido de 

chamar a atenção para a necessidade de desenvolver todo o processo de formação de 

forma coerente e consistente, pois muitas vezes os modelos de ensino e as concepções 

de aprendizagem subjacentes se contradizem em diferentes instâncias da formação.  No 

entanto, essa consistência interna ao processo de formação, caso implementada, poderia 
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se constituir em elemento chave no questionamento e eventual transformação das 

concepções, tácitas ou explícitas, sobre o ensino e sobre a aprendizagem da matemática 

que o licenciando traz do seu processo de escolarização e que acaba, se não trabalhado 

devidamente na formação, reproduzindo-se em sua atuação docente na escola. A grande 

questão refere-se às dificuldades de operacionalização dessa coerência na formação 

inicial, dada a estruturação desses cursos no Brasil atualmente. Como já comentamos, é 

difícil conjugar esse princípio de coerência e consistência, no conjunto das atividades 

formativas, com a estrutura 3+1 ou suas variantes. A consistência requerida entra em 

contradição clara com o princípio que induz a separação entre os chamados “conteúdos 

específicos” (matemáticos, no caso) e os conteúdos did´åtico-pedagógicos. Entretanto, 

essa questão da coerência no questionamento das concepções sobre o ensino e a 

aprendizagem da matemática que o licenciando traz de sua formação escolar se 

relaciona fortemente com o último dos princípios de Garcia, o qual se refere à ideia de 

que a formação tem que ser estruturada de modo a proporcionar aos futuros professores 

(e aos professores em exercício) a possibilidade de (e oportunidades para) “questionar 

as próprias crenças e práticas institucionais” (Litle, 1993, apud Garcia 1999, p. 30). 

 Nesse sentido de proporcionar o questionamento de crenças e concepções assim 

como de repensar permanentemente o trabalho profissional como docente diversos 

autores, entre eles Fiorentini (2004), propõem que seja desenvolvido, já na formação 

inicial de professores, o estímulo à investigação da própria prática. Fiorentini menciona 

as disciplinas relacionadas com a Didática e a Prática de Ensino como contextos 

favoráveis para os futuros professores aprenderem a refletir sobre (e investigar as) 

práticas escolares (de outros professores ou as próprias). Destaca que o aluno da 

licenciatura não é apenas alguém “carente de informações”, mas alguém que estabelece 

relações próprias com o que estuda, fazendo incursões sobre o assunto, orientado por 

seus interesses de aprendizagem e atribuindo sentidos particulares aos conhecimentos 

com que toma contato. Assim, ainda segundo Fiorentini, seria interessante que a 

formação inicial oferecesse ao futuro professor a possibilidade de construir uma base de 

conhecimentos que lhe permitisse iniciar-se na profissão com alguma competência, 

estando apto, no entanto, a reelaborar continuamente esses saberes básicos, a partir das 

reflexões provenientes do confronto com as experiências vividas no cotidiano da 

docência escolar. Trata-se, então, a nosso ver, de conceber a etapa de formação inicial 

como, essencialmente, o período de construção de uma base para a aprendizagem 

contínua na profissão. Nessa mesma direção, Ponte (2002) ressalta que a investigação 
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sobre a prática contribui também para “clarificar os problemas da prática e procurar 

soluções” (Ponte, 2002, p.62). 

As pesquisas analisadas no balanço dos 25 anos da pesquisa brasileira sobre 

formação de professores que ensinam matemática, realizado por Fiorentini, Souza e 

Melo (2002, p.159), “mostram que é mediante um processo reflexivo e investigativo, 

mediado por aportes teóricos, que o professor se forma e se constitui profissional, sendo 

esse um processo sempre inacabado”. Nesse sentido, ainda segundo Fiorentini et al., a 

formação inicial precisa estar articulada à prática docente, de modo que os 

conhecimentos (e as competências) construídos durante a formação inicial possam ser 

revistos e reelaborados no exercício da profissão. A licenciatura serviria, então, como 

base de um processo de construção da profissionalidade docente que teria continuidade 

nos anos iniciais de exercício da docência e prosseguiria ao longo de toda a carreira. 

 Apesar de todas essas características desejáveis num processo de formação 

inicial, esta, como observa Ponte (1998), está, culturalmente, mais associada à ideia de 

‘frequentar’ cursos, sendo concebida como um movimento “de fora para dentro” (do 

licenciando), visando atender essencialmente as carências do futuro professor. Bastante 

distante, portanto, da requerida continuidade, como comentado acima, em relação aos 

processos de desenvolvimento do professor em exercício, de modo especial o do 

professor iniciante, que normalmente foca as necessidades profissionais concretas e 

urgentes, tem que assumir a responsabilidade das decisões, mas precisa ponderar 

também suas limitações e seus interesses profissionais de médio e longo prazo, 

procurando seu desenvolvimento em todos os aspectos, tanto de natureza cognitiva 

como também afetiva e relacional. Esta é, em certo sentido, outro tipo de dicotomia 

entre formação e prática sobre a qual a licenciatura precisa trabalhar, a fim de tornar real 

essa continuidade, apontada por vários autores como fundamental no processo geral de 

formação do professor da escola básica. Em outras palavras, é preciso que os futuros 

professores vivam o máximo possível, desde a licenciatura, o processo de tornar-se 

professor e não passem os quatro anos de formação inicial apenas preenchendo lacunas 

nos conhecimentos específicos e pedagógicos, enquanto esperam o momento formal do 

início da carreira. 

A necessidade de repensar a formação dos professores é quase um consenso na 

comunidade de pesquisa em Educação Matemática, a questão é a direção que devem 

tomar as eventuais reformulações a serem implementadas. Segundo Ferreira (2003), as 

pesquisas sobre a formação de professores, dominantes no início da década de 1980, 
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focavam principalmente o pensamento do professor, na tentativa de superar a visão 

prescritiva de “boas práticas” até então vigente. 

De uma “peça” ou até um “obstáculo” que deveria ser superado para a 
aplicação de técnicas, currículos e programas elaborados em diferentes 
instâncias, o professor passa a ser considerado como elemento importante do 
processo ensino-aprendizagem. Considerado como um profissional com 
capacidade para pensar, refletir e articular sua prática (deliberadamente ou 
não) a partir de seus valores, crenças e saberes (construídos ao longo de toda 
a vida), ele passa a ser valorizado como um elemento nuclear no processo de 
formação e mudança. De objeto passivo de estudo e formação, ele começa a 
ser considerado como sujeito do estudo com participação ativa e 
colaborativa em muitos casos (Ferreira, 2003, p. 25). 

 
Dos anos 1980-1990 até os dias de hoje, vários modelos e visões a respeito da 

formação de professores foram investigados e discutidos (ver, Diniz-Pereira, 2014). 

Uma questão ainda hoje efervescente se refere ao papel da matemática nos cursos de 

formação inicial de professores de matemática (Moreira e Ferreira, 2013). Nossa 

reflexão vai na seguinte direção: desde que o estudante completa sua formação escolar, 

escolhe o curso superior de licenciatura em matemática, obtem seu diploma de 

graduação e volta à escola na condição de professor iniciante, passa um longo período. 

As dificuldades foram muitas. Ainda houve, quase sempre, a dedicação ao emprego 

enquanto estudava na licenciatura, a consequente falta de tempo para se dedicar 

devidamente ao curso, as questões familiares, o deixar a adolescência e tornar-se adulto, 

talvez casado, a conquista de um emprego na profissão escolhida etc.. Um mundo talvez 

mais enigmático do que o vivido como estudante de graduação, se projeta à sua frente. 

Fica a questão: o curso de licenciatura forneceu os alicerces necessários para os desafios 

do início efetivo da profissão? É possível encarar essa passagem de discente a docente 

em início de carreira com alguma sensação de continuidade? Será uma completa 

ruptura? Moreira e David, embora se referindo, não às questões gerais que se colocam 

no início da profissão docente, mas especificamente ao tipo de conhecimento 

matemático trabalhado na licenciatura (a matemática acadêmica, em oposição a um 

conhecimento voltado para o ensino escolar), comentam: 

Frequentemente os licenciados se vêem diante do problema de desenvolver sua 
ação pedagógica em sala de aula a partir de uma formação que não lhes 
proporcionou acesso à discussão de uma série de questões fundamentais na 
prática escolar. Nessas condições, qualquer solução que se adote incorporará, 
de alguma forma, essa falha de formação, ainda que ela não implique 
necessariamente uma dificuldade incontornável. O problema é que, ao não se 
discutir essas questões na licenciatura, interrompe-se um fluxo de saberes que, 
tendo sua origem no estudo de dificuldades associadas ao exercício da própria 
prática docente escolar, a ela retornaria através do processo de preparação 
profissional para essa prática. A interrupção desse fluxo acaba aprofundando o 
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fosso entre duas instâncias importantes de formação docente: a licenciatura e a 
prática na escola. (Moreira e David, 2005, p.102) 

Passamos a uma revisão do que diz a literatura especializada sobre o início da 

carreira docente. 

 

1.3 Início da Carreira Docente 

Partindo de uma perspectiva que chama de clássica (a da carreira), Huberman 

(1995) revisa criticamente a literatura especializada e delineia um quadro-síntese das 

tendências gerais passíveis de serem identificadas no ciclo de vida profissional dos 

professores, descrevendo cinco fases. No entanto, assinala que há uma diversidade de 

percursos, cada um com suas múltiplas ramificações, e alerta que, ao falar de fases na 

carreira docente, não defende a existência de sequências universais, independentes das 

diferentes conjunturas sócio-históricas, bem como das condições objetivas em que o 

professor desenvolve o seu trabalho em determinada instituição escolar.  

Essa classificação do tempo de docência em fases, como quase sempre acontece 

com as classificações em geral, não deve ser tomada de forma rígida e tem como 

objetivo ajudar a entender como acontece o processo de amadurecimento do professor 

ao longo do exercício da sua profissão. Com relação a este ponto, ressaltamos que há 

autores que apontam fortes restrições a essa forma de etapização da carreira docente. 

Guarnieri (1996), por exemplo, crítica alguns estudos que trabalham com a noção de 

fases ou etapas temporais da docência, na medida em que sugerem, às vezes de forma 

subliminar, a ideia de que os professores experientes não teriam problemas em sua 

prática e que apenas os professores em início de carreira apresentariam uma prática 

inadequada. Assim, corre-se o risco de que as causas das dificuldades no exercício da 

docência escolar se verem reduzidas à inexperiência dos primeiros anos de profissão. 

Concordamos com Guarnieri quando apresenta problemas e limitações decorrentes de 

pensar a carreira docente em fases temporais, mas não achamos que isso traz, necessária 

e inevitavelmente, a ideia de um progresso linear com o tempo de carreira. Sabemos que 

há acomodações e conhecemos casos em que a experiência cristalizada pode induzir 

avaliações preconcebidas de acontecimentos ligados ao trabalho docente (p.ex., de que 

tudo se pode antecipar, de que os alunos não vão entender determinado conceito ou não 

vão se engajar em determinado projeto, de que nada fora da rotina vai funcionar etc.). 

Nestes casos, o longo tempo de serviço pode levar mais a uma acomodação e a um 

fechamento de possibilidades do que à competência, mas, a nosso ver, isso viria 
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agregado a outros fatores objetivos e subjetivos, não simplesmente pelo tempo de 

serviço na docência, por si só. Do mesmo modo, estamos alertas para o fato de que um 

longo tempo de serviço também, por si só, não acarreta uma progressão linear e 

garantida para uma melhor e mais refletida atuação docente, muitas vezes o resultado de 

um longo tempo de serviço é a simples adaptação e submissão às exigências e valores 

que, durante certo tempo atreveu-se a desafiar. É que, fundamentalmente, experiência 

não significa apenas viver determinadas situações, mas refletir sobre o que se vive. 

Dependendo dos parâmetros a partir dos quais se realiza esse movimento de reflexão, a 

experiência pode ser contraproducente em termos de formação e/ou desenvolvimento de 

competências profissionais docentes. Por sinal, no que se refere a este ponto, 

entendemos, em concordância com Huberman, que o início e o desenvolvimento da 

carreira não ocorrem no vazio, mas mergulhados em determinadas condições históricas 

(políticas, sociais, econômicas e culturais), as quais, associadas às características 

pessoais do professor e à história de vida de cada sujeito, vão criando as possibilidades 

de desenvolvimento na profissão. É nesse sentido, conjugando as condições históricas 

de cada época com as subjetividades que se ajustam e/ou desafiam essas condições 

históricamente dadas, que entendemos a afirmação feita em Auarek, Nunes e De Paula 

(2014, p.127), de que “a maneira como cada professor ensina está relacionada com 

aquilo que ele é como pessoa”. E, lembramos para reforçar a base de nossa 

concordância, que o que o professor é como pessoa está relacionado também com as 

condições históricas em que vive. 

Feito esse esclarecimento, passamos a uma descrição abreviada das fases 

segundo as quais pode-se analisar o desenrolar da carreira docente escolar, de acordo 

com Huberman (1995). 

A primeira fase, a entrada na carreira (mais ou menos até 3 anos) é a que nos 

interessa diretamente neste trabalho e caracteriza-se, segundo Huberman, por momentos 

que ele denomina “de sobrevivência” e “de descoberta”, vivenciados paralelamente. 

Destacam-se, nesses anos iniciais, sentimentos como insegurança, preocupação e 

ansiedade, decorrentes da inexperiência e de uma percepção cada vez mais clara da 

complexidade do trabalho docente escolar. Há uma sensação de fragmentação no 

trabalho docente, tanto porque aparentemente responde a circunstâncias específicas de 

cada sala de aula e de cada aluno dentro da sala de aula, como também porque o próprio 

professor não conseguiu ainda incorporar à sua prática docente uma visão global acerca 

de todo o currículo e da formação escolar que lhe permita “ver” um aluno do terceiro 
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ano do Ensino Médio, por exemplo, como alguém que provavelmente teve dificuldades 

com tais e tais questões ou conceitos matemáticos no sexto ano do Ensino Fundamental 

etc..  

Tais sentimentos convivem, entretando, de acordo com o autor, com o 

entusiasmo e a empolgação por fazer parte de um corpo profissional e ter, pela primeira 

vez, sua própria sala de aula, seus próprios alunos e um programa de ensino a cumprir, 

até certo ponto a seu modo e (também em certa medida) de acordo com suas decisões. 

São os sentimentos associados aos momentos de descoberta. Os momentos de 

sobrevivência estão relacionados, ainda conforme o autor, com o choque do real, no 

qual, entre tantas experiências, o professor passa por um tatear constante, percebendo 

sinais (mais desanimadores ou menos desanimadores) que sugerem certo 

distanciamento entre os ideais que o levaram à escolha da profissão e a vivência da 

realidade quotidiana da sala de aula. Assim, o iniciante oscila entre sentimentos de 

entusiasmo e de rejeição em relação às perspectivas que se apresentam para ele no 

exercício da docência escolar. Enfrenta dificuldades com a gestão da sala de aula, com o 

conhecimento profissional que traz em sua bagagem, o qual, às vezes, lhe parece 

inadequado ao trabalho docente. Vai se dando conta também de que estratégias 

cuidadosamente planejadas precisam ser modificadas na hora da execução, que muita 

coisa da formação na licenciatura precisa ser adaptada, reelaborada e algumas vezes até 

mesmo esquecida etc.. Para Huberman, uma das razões que mantém o professor com o 

foco na construção de superações para essas dificuldades e desafios, nestes momentos 

de sobrevivência, é o fato de que eles acontecem paralelamente aos momentos de 

descoberta. Estes, como comentamos acima, podem provocar entusiasmo e sentimentos 

positivos, por exemplo, em situações nas quais assume responsabilidades no exercício 

da profissão que escolheu e começa a exercer, depois de quatro anos de preparação 

acadêmica. 

A segunda fase é a de estabilização (normalmente em torno dos 5-6 anos de 

trabalho docente), que se caracteriza pelos sentimentos de competência pedagógica 

crescente, autoconfiança, satisfação profissional e gosto pelo ensino. Nessa fase,  pode-

se notar um forte comprometimento do professor com a profissão, num processo, já 

relativamente adiantado, de construção de uma identificação pessoal com a docência 

escolar. É o momento em que “[...] as pessoas ‘passam a ser’ professores, quer aos seus 

olhos, quer aos olhos dos outros” (Huberman, 1995, p. 40). Decorrentes da estabilização 

vêm as fases de diversificação e de questionamento. A diversificação caracteriza-se por 
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uma maior motivação, dinamismo e empenho, também pela busca de inovações (novos 

materiais didáticos, novos modos de avaliação, novas maneiras de agrupar os alunos, de 

sequenciar o programa de ensino etc.). Em suma, nessa investigação o autor classifica as 

fases da carreira docente em cinco momentos: de 1 a 3 anos seria a fase de entrada e do 

tatear da profissão; de 4 a 6 anos de estabilização e consolidação de um repertório 

pedagógico; de 7 a 25 anos de diversificação, ativismo e questionamento; de 25 a 35 

anos de serenidade, distanciamento afetivo e de certo conservadorismo e de 35 a 40 

anos fase do desinvestimento, sereno ou amargo. 

Outros pesquisadores da profissão docente escolar apontam que os 

acontecimentos que marcam as fases iniciais da carreira adquirem importância 

fundamental nos processos de aprendizagem profissional docente. Estudos de Tardif e 

Raymond (2000) mostram que, entre professores que possuem um emprego estável no 

ensino, as bases dos saberes profissionais têm sido construídas nos anos iniciais da 

docência. Segundo os autores, o período de transição de discente a docente representa: 

[...] uma fase crítica em relação às experiências anteriores e aos ajustes a 
serem feitos em função da realidade do trabalho e do confronto inicial com a 
dura e complexa realidade do exercício da profissão. É um período marcado, 
em geral, pela desilusão e pelo desencanto e que corresponde à transição da 
vida de estudante para a vida mais exigente do trabalho (Tardif e Raymond, 
2000, p.229).  

 
 Segundo os autores (Tardif e Raymond 2000) os primeiros anos de profissão são 

decisivos na estruturação da prática profissional e podem ocasionar o estabelecimento 

de rotinas e certezas cristalizadas sobre a atividade de ensino que acompanharão o 

professor ao longo de sua carreira. 

Cavaco (1999), comentando relatos de professores a respeito dos anos iniciais da 

carreira, diz: 

Trata-se de um período que é sempre descrito pelos professores com grande 
riqueza de pormenores, expressividade e proximidade emotiva. O discurso que 
elaboram, se não reconstitui a realidade vivida, dá, no entanto, conta do sentido 
e significado que essa vivencia assume, no presente, para o sujeito de 
enunciação e é revelador de traços de esquemas de atuação, encontrados então, 
que continuam a dar  resposta "natural" a problemas enfrentados no quotidiano. 
(Cavaco, 1995, p.162). 

 

Guarnieri (1996), em sua tese de doutorado, advoga a ideia de que é no exercício 

da profissão que se consolida o processo de tornar-se professor, ou seja, o aprendizado 

da profissão a partir de seu exercício possibilita configurar mais consistentemente o 

modo como o professor constroi a sua visão da função docente. Segundo a autora, essa 



37 
 

construção “ocorre à medida que o professor vai elaborando a articulação entre o 

conhecimento teórico-acadêmico, a cultura escolar e a reflexão sobre a prática docente”.  

No seu estudo, foram entrevistadas 7 professoras em início de carreira que, segundo a 

pesquisadora, deixam visível o desespero ao se depararem com a sala de aula. Essa 

instabilidade emocional, muitas vezes, faz com que o profissional se sinta incapaz e 

incompetente, ainda que não o seja, podendo inclusive repassar esse sentimento de 

incompetência aos alunos. Cria-se um ambiente de comunicação conturbado, 

prejudicando a relação de aprendizagem. Fecha-se, então, um ciclo, com o professor se 

sentindo incapaz e refletindo essa instabilidade emocional no ambiente da sala de aula. 

Guarnieri, embora tenha suas críticas às classificações em etapas, pois os estudos 

que tratam da existência de fases ou etapas na carreira docente sugerem a idéia de que 

os professores experientes não teriam problemas em sua prática e que apenas os 

professores iniciantes apresentariam uma prática inadequada. Assim, todas as 

dificuldades existentes na docência seriam meramente decorrentes da inexperiência dos 

primeiros anos de profissão. Com o passar do tempo, os professores naturalmente 

teriam uma prática cada vez mais eficiente e, desse modo, o exercício da docência 

tornar-se-ia cada vez menos complexo. Sabemos, contudo, que, na verdade, as coisas 

não são exatamente assim. Apesar disso, descreve cinco estágios (que considera mais 

comum) de aprendizagem que um recém-formado percorre até se tornar um professor 

experiente. 

O primeiro é a fase de conhecer o contexto escolar, ou seja, conhecer as pessoas 

com quem convive no ambiente de trabalho, conhecer as regras que regem o 

funcionamento da instituição, a estrutura administrativa, a participação da comunidade, 

enfim, entender como  funciona a escola no seu dia a dia. 

O segundo estágio remete ao fato de que, uma vez conhecido o contexto, é 

necessário ter um aprofundamento maior na cultura escolar para poder atuar de acordo 

com a realidade dos alunos, com as normas institucionais e com as próprias convicções, 

preparando-se para eventuais confrontos e negociações. 

No terceiro estágio, segundo a autora, o professor se julga apto para escolher e 

distinguir o que é mais (ou menos) importante dentro da sala de aula, há um aumento da 

carga de responsabilidade profissional e os sentimentos, tanto de sucesso como de 

fracasso, afloram de forma intensa, pois o docente ainda não se sente completamente 

seguro em relação à interpretação apropriada dos conhecimentos adquiridos a partir da 

observação do contexto escolar e das vivencias acumuladas no ambiente de trabalho. 
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No quarto estágio, o professor desenvolve um senso pelo qual avalia 

intuitivamente cada situação, percebe semelhanças e regularidades em suas experiências 

e consegue prever alguns eventos. O quinto e último estágio (a partir do sexto ano de 

atuação) corresponderia ao desenvolvimento de grande confiança em si e nos saberes 

obtidos a partir de sua experiência anterior na docência. 

Independente dos estágios ou fases da carreira, a preocupação com os 

“conteúdos específicos” é uma constante para os professores, de acordo com estudos de 

vários pesquisadores (Guarnieri,1996; Rodrigues, 2010; Cancherini, 2009, entre outros). 

Essa preocupação tem sentido na medida em que normalmente se pensa a profissão a 

partir da transmissão desses conteúdos aos alunos. No entanto, muitas vezes os 

conteúdos específicos trabalhados no processo de formação inicial em matemática se 

reduzem àquilo que é necessário para compreender a matemática acadêmica (Cálculo 

Diferencial e Integral, Equações Diferenciais, Álgebra Linear, Funções de variável 

complexa etc.), quando o objeto de ensino do professor em sua prática docente na escola 

é outro tipo de matemática. Ao supor que a matemática da prática do professor da 

Educação Básica está contida na matemática acadêmica, os cursos de formação 

assumem a posição teórica (ainda que implicitamente) segundo a qual o professor, tendo 

aprendido a matemática acadêmica na licenciatura, será capaz de trabalhar a matemática 

escolar com seus alunos. Acontece que, como vários pesquisadores vêm mostrando, a 

matemática acadêmica não só não contém o conhecimento matemático que o professor 

utiliza para ensinar na escola, como esses dois conjuntos de saberes matemáticos podem 

ser conflitantes (Moreira e David, 2010). 

De acordo com Ball, Thames e Phelps (2008), o trabalho docente com a 

matemática escolar exige uma forma específica de conhecer matemática, que inclui, 

além do conhecimento matemático que o professor espera que seus alunos aprendam 

(operar com as frações; resolver uma equação do segundo grau; saber reconhecer dois 

triângulos semelhantes etc.), conhecimentos a respeito da relação do aluno com a 

matemática que aprende e do professor com a matemática que ensina (as fontes dos 

erros mais comuns cometidos pelos alunos; quais os conceitos matemáticos 

considerados mais fáceis ou mais difíceis pelos alunos; diversas estratégias de trabalho 

com um mesmo conceito matemático - uma vez que uma única estratégia pode não 

“funcionar” para todos os alunos da classe etc.), conhecimentos a respeito do currículo 

de matemática de cada ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio (conhecer a 

formação matemática que seus alunos tiveram e terão nos anos anteriores e posteriores 



39 
 

àquele em que leciona no momento; os tipos de material didático mais apropriados para 

trabalhar determinados aspectos do conhecimento matemático em cada estágio da 

escolarização etc.), entre outros. No caso dos professores em início de carreira, essa 

dissonância entre os conhecimentos matemáticos da formação inicial e os demandados 

pela prática escolar torna-se mais complicada porque o professor iniciante precisa 

aprender a selecionar, reelaborar (e até mesmo abandonar, quando for o caso), os 

saberes da formação, adaptando-os às necessidades da prática docente escolar. 

Garcia (1999) enfatiza que é preciso "reconhecer que os professores, do ponto de 

vista do aprender a ensinar, passam por diferentes etapas, as quais representam 

exigências pessoais, contextuais, psicológicas etc." (p. 112). Com o passar do tempo, o 

professor vai aprendendo a conhecer as questões da Educação. Mas, perguntamos: essa 

aprendizagem se harmoniza com o relativamente longo processo de formação que acaba 

de ser vivenciado, entra em conflito com ele ou lhe é indiferente? Esse processo de 

aprendizagem na própria prática é autossuficiente? É natural e ocorre necessariamente, 

ou é intencional e resulta de um esforço consciente e determinado, no sentido de 

procurar respostas para as inquietações postas pela prática? Alguns estudos (Guarnieri, 

1996; Ponte et al., 2001) indicam a indisciplina e a falta de motivação dos alunos como 

os problemas mais sérios enfrentados pelos professores em início de carreira, 

levantando ao mesmo tempo a hipótese de que esses problemas são os mais sérios 

porque colocam à prova o seus saberes relacionados com a gestão da sala de aula. 

Os estudos sintetizados acima são contribuições fundamentais para o nosso 

trabalho. Eles nos permitiram conhecer melhor o que tem sido estudado na temática 

referente ao início da carreira docente escolar, sugeriram questões importantes a serem 

consideradas no nosso estudo e, juntamente com outras pesquisas que comentaremos no 

capítulo III, nos ofereceram dados para responder a nossa questão de pesquisa, assim 

formulada: 

Quais são os principais desafios e dificuldades que se colocam ao professor de 

matemática em início de carreira? 
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CAPÍTULO II 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A coleta dos dados que utilizamos na construção de nossa resposta para a 

questão de pesquisa foi desenvolvida em duas frentes. Em primeiro lugar, examinamos 

uma parte da literatura especializada, na busca de informações que permitissem 

identificar, de forma suficientemente ampla, embora certamente não exaustiva, os 

desafios que se apresentam ao professor de matemática iniciante na profissão docente 

escolar. Através desta fonte, pensávamos encontrar, ao lado de dados significativos, em 

termos da realidade brasileira, outros que se mostram de forma tangencial no nosso 

cotidiano escolar. E foi o que aconteceu, como se pode ver no Capítulo III. 

Como uma segunda fonte de dados, formulamos um roteiro1 para entrevistas 

semiestruturadas que realizamos com seis professores de matemática, em início de 

carreira na profissão, todos trabalhando em escolas da região de Ouro Preto e Itabirito. 

Com essas entrevistas queríamos confirmar alguns dos dados obtidos na literatura, bem 

como acrescentar relatos pessoais obtidos diretamente dos sujeitos, com exemplos 

concretos de situações específicas que retratam suas condições de trabalho. Em 

particular, obtivemos avaliações personalizadas da intensidade com que cada um viveu 

os desafios desse período de iniciação na profissão, além de depoimentos sobre como 

percebem as contribuições (e a falta delas) do processo de formação para a eventual 

resolução mais (ou menos) satisfatória dos problemas e desafios por eles vicenciados 

nos três primeiros anos de exercício profissional. 

Na busca de dados na literatura, procuramos identificar aspectos mais gerais que 

poderiam, segundo nossa avaliação, ser transferidos, por assim dizer, dos contextos 

onde foram obtidos nos estudos originais (aos quais tivemos acesso através de relatos 

publicados em livros ou periódicos) para o contexto de uma pesquisa particular, ou seja, 

tentamos extrair, de um conjunto de pesquisas e relatos de experiência, nacionais e 

internacionais, elementos que nos permitissem produzir uma resposta ampla para a 

nossa questão da pesquisa. Em termos das entrevistas, procuramos, além do que 

planejamos em relação à pesquisa bibliográfica, situar os dados obtidos levando em 

conta aspectos subjetivos dos relatos dos sujeitos. Assim, de acordo com a forma que 

                                                 
1 Apêndice 1. 
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escolhemos para apresentar os dados provenientes das entrevistas, é possível identificar 

vínculos entre os dados pessoais dos entrevistados, suas motivações para a escolha da 

docência, suas visões a respeito das contribuições da formação inicial para o trabalho no 

início da carreira, suas expectativas com relação ao ingresso na profissão docente, 

sentimentos vivenciados nas suas primeiras experiências profissionais na docência, 

dificuldades encontradas no início da carreira e no trabalho na escola pública, tipo de 

apoio/orientação recebido (ou que gostariam de ter recebido) ao começar a ensinar, 

saberes que consideram necessários (ou que ajudam, mesmo não sendo, talvez, 

estritamente necessários) para o exercício profissional da docência escolar, suas 

perspectivas quanto à permanência na carreira docente. Após uma primeira leitura das 

entrevistas, achamos necessária a realização de uma segunda rodada de 

aprofundamento, explorando certos temas e questões que emergiram na entrevista 

inicial com cada um dos sujeitos ou respostas que, ao transcrever e reler a transcrição, 

percebemos que não haviam ficado claras para nós. Desse modo, as entrevistas de 

aprofundamento constituíram importante instrumento, tanto para complementar as 

informações já obtidas na entrevista inicial, quanto como possibilidade de oferecer 

novos dados à investigação. 

O grande desafio foi encontrar professores com o perfil adequado para participar 

da pesquisa. Com ajuda de alguns colegas do mestrado, com menos tempo de formados, 

ou seja, que ainda tinham contato com os alunos da graduação, e com ajuda de amigos 

professores, conseguimos obter seis nomes de professores em início de carreira, 

potencialmente disponíveis. Felizmente, todos eles, consultados, se dispuseram a 

participar. 

O tipo de estudo que fizemos pode ser considerado como pertencente ao 

“paradigma qualitativo” (Bogdan e Biklen, 1994). A investigação está centrada em 

questões que, segundo André e Placco (2007), se adaptam melhor à abordagem 

qualitativa:  

A abordagem qualitativa parece ser uma das formas mais adequadas para 
investigar os processos psicossociais envolvidos na formação e nas práticas dos 
atores escolares. Por meio das técnicas qualitativas de observação participante 
e de entrevistas aprofundadas, torna-se possível reconstruir os processos e 
relações que configuram a experiência escolar diária. É uma pesquisa que 
permite documentar o não documentado, isto é, desvelar os encontros e 
desencontros que permeiam o dia a dia da prática escolar, descrever as ações e 
representações dos seus atores sociais, reconstruir sua linguagem, suas formas 
de comunicação e os significados e sentidos que são criados e recriados no seu 
fazer cotidiano. (ANDRÉ e PLACCO, 2007, P. 344). 
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2.1 Contexto da Pesquisa e os meios de produção de dados 

 

Como já foi dito, a finalidade deste estudo é fazer um levantamento dos 

principais desafios enfrentados pelo professor iniciante, de modo a, por um lado, 

penetrar mais detalhadamente nas vicências iniciais associadas ao exercício da profissão 

docente escolar e, complementarmente, chamar a atenção dos cursos de formação para a 

necessidade de trabalhar sobre essas questões. Como já existem diversos estudos que se 

voltam para a discussão do período inicial da carreira do professor da escola básica, 

uma das fontes naturais de coleta de dados para esse levantamento foi a literatura 

especializada nessa temática. Por outro lado, decidimos complementar a produção de 

dados com entrevistas semiestruturadas, feitas com seis professores em início de 

carreira que se dispuseram a participar da pesquisa. Isso nos levou a relatos mais 

personalizados e ricos, contados de viva voz e carregado ainda de certas emoções 

vividas pelos sujeitos entrevistados. Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (1999) afirmam 

que a entrevista, por sua natureza interativa, permite a abordagem de temas complexos, 

os quais, dificilmente, poderiam ser investigados e explorados, de maneira adequada e 

aprofundada, através de questionário. Além disso, como afirmam Selltiz et al. (apud 

GIL, 1999, p. 117), a entrevista, enquanto técnica de coleta de dados, é um instrumento 

bastante adequado para a obtenção de informações acerca do que as pessoas sabem, 

crêem, esperam, sentem ou desejam, pretendem fazer, fazem ou fizeram, bem como 

acerca das suas explicações ou razões a respeito das coisas precedentes. E era 

exatamente esse tipo de relato que queríamos dos sujeitos entrevistados. Embora nosso 

roteiro tivesse sido preparado anteriormente, buscamos utilizá-lo com alguma 

flexibilidade, ainda que se deva sempre levar em conta nossa inexperiência, como 

pesquisadora, no uso de tal instrumento. Entretanto, tínhamos a nosso favor a 

possibilidade de um segundo acesso aos sujeitos, da qual lançamos mão para entrevistas 

de aprofundamento, como já comentado. 

A preparação do roteiro de entrevista teve como ponto de partida a leitura crítica 

da literatura concernente ao período inicial da carreira docente. Especificamente, quanto 

à forma de elaboração e de desenvolvimento de entrevistas, tomamos como 

embasamento as orientações dadas, principalmente, pelos seguintes autores: Gil (1999), 

Duarte (2004), Gaskell (2008), Moreira e Caleffe (2008) e Szymanski (2008). A 
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estruturação do roteiro de entrevista foi organizada em três partes, como mostra o 

quadro, a seguir: 

QUESTÕES OBJETIVOS 

Escolha da carreira propiciar um envolvimento entre os professores em início de 
carreira e a pesquisadora antes de se iniciar a discussão relativa 
ao tema específico da pesquisa. Histórias de vida, principais 
motivações e motivadores. 

Formação Profissional trazer à tona o processo de formação dos professores em início 
de carreira, instigando-os a comentar as contribuições da 
graduação para o exercício profissional, possíveis lacunas e 
falhas do processo de formação quanto à preparação para o 
período inicial da carreira e sugestões. 

Início do exercício 

profissional 

conversar sobre a temática do início da carreira docente e as 
expectativas, sentimentos, dificuldades, apoio, saberes 
associados, perspectivas profissionais e formação continuada 

Quadro 1 – Estrutura do Roteiro da Entrevista 

 

Realizamos o teste-piloto do roteiro de entrevista em 13/11/2014, com uma 

professora iniciante ainda em formação. A nosso ver, esse foi um elemento importante 

para a obtenção de maior segurança, por parte da pesquisadora, na sequência de 

entrevistas posteriores. A realização do teste-piloto trouxe-nos contribuições para a 

reelaboração do instrumento no que diz respeito, principalmente, aos seguintes aspectos:  

• Revisão da ordem das perguntas, evitando transições bruscas de uma 

para outra, a fim de construir uma forma de encaminhamento das 

questões que favorecesse o fluxo do roteiro.  

• Cuidado na escolha do termo interrogativo: Como explica Szymanski 

(2008), questões que indagam o “por que” de alguma experiência do 

entrevistado tendem a receber respostas indicadoras de causalidade, 

enquanto questões que indagam o “como” induzem a uma narrativa, a 

uma descrição. 

• Necessidade de reformulação de algumas questões que por ventura 

tenham causado ‘estranheza’, dúvida ou que tivéssemos que explicar 

mais de uma ou duas vezes, para que ficassem claras. 

Ainda, com relação à testagem do instrumento, um último aspecto a ser 

mencionado remete à importância que Duarte (2004) atribui ao teste-piloto como um 

“ensaio prévio” da atuação do pesquisador nas situações de contato. Para essa autora, a 

testagem do instrumento é fundamental para evitar “engasgos” no momento de 
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realização da mesma entrevista com outros sujeitos. Em coerência com os apontamentos 

de Duarte, percebemos que, de fato, o teste-piloto constituiu uma experiência 

significativa, servindo como uma forma de ensaio e de maior familiarização com essa 

técnica de pesquisa. A versão final do roteiro de entrevista é apresentada no 

APÊNDICE 1. 

 

2.2 Participantes da Pesquisa 

 

A escolha dos entrevistados foi pautada pelo quesito “tempo de atuação docente 

na escola básica” (até três anos de experiência) e, como já explicado, foi difícil 

selecionar os sujeitos. A dificuldade era encontrar candidatos com esse perfil. Surge 

então a ideia de buscarmos os alunos formados na UFOP, com ajuda de alguns colegas 

do mestrado e alguns professores. Apenas um dos sujeitos não é formado pela UFOP e 

o localizamos por intermédio de colegas de profissão de uma escola onde já havíamos 

trabalhado. Em seguida ao primeiro contato em que se dispuseram a participar, tivemos 

um segundo contato para a apresentação mais detalhada da temática do projeto, bem 

como de suas implicações éticas. 

As entrevistas iniciais foram realizadas no período de março a maio de 2015. 

Depois de feitas as transcrições, percebemos que muitos pontos ainda estavam 

nebulosos e sentimos a necessidade de complementar algumas das entrevistas. Dessa 

forma optamos por contactar novamente quatro dos professores que já haviam sido 

entrevistados e realizar o que chamamos de entrevista de aprofundamento. As 

entrevistas de aprofundamento ocorreram no mês de setembro de 2015. Observamos 

que as entrevistas de aprofundamento não tiveram um roteiro prévio específico, uma 

vez que as questões foram colocadas aos sujeitos a partir da fala inicial de cada um 

deles. 

 Todos os locais e horários das entrevistas foram combinados de acordo com a 

disponibilidade dos entrevistados. Do conjunto dos seis professores em início de 

carreira que participaram das entrevistas só foi necessário adiar e remarcar com dois, a 

pedido dos mesmos. A identidade dos professores foi preservada, e para isso 

empregamos nomes fictícios. Solicitamos permissão a cada entrevistado para o uso do 

dispositivo de gravação em áudio, assegurando o direito ao anonimato e o acesso às 

gravações e às análises. Nesse momento, apresentamos o termo de consentimento de 

participação na pesquisa. 
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Sem desconsiderar as implicações que o uso do gravador pode trazer à situação 

de entrevista, optamos por utilizá-lo uma vez que nos permitiria um registro mais 

completo da conversação (Moreira; Caleffe, 2008). Além da gravação em áudio, 

utilizamos outras duas estratégias para o registro das entrevistas: a) anotações durante o 

seu desenvolvimento, principalmente com relação ao nível de envolvimento emocional 

dos professores em início de carreira; e b) anotações ao término, quando buscamos 

registrar nossas impressões gerais sobre o trabalho desenvolvido. 

A fase de transcrição das entrevistas foi trabalhosa, mas necessária para 

privilegiar a totalidade dos dizeres dos entrevistados. Segundo Moreira e Caleffe 

(2008), o processo de transcrição das entrevistas, embora lento e cansativo, permite ao 

pesquisador a familiarização com os dados, sendo um pré-requisito fundamental para o 

sucesso da análise.   

Inicialmente, ouvimos a gravação de cada uma das entrevistas por duas vezes. 

Depois de transcritas literalmente, as entrevistas foram submetidas à “conferência de 

fidedignidade” (Moreira; Caleffe, 2008). Nesta etapa, escutamos mais uma vez as 

gravações, agora com os textos transcritos em mãos, acompanhando e conferindo cada 

frase, pontuação, mudanças de entonação, interjeições e interrupções. Cumprida essa 

etapa, fizemos a edição do texto com a correção e/ou exclusão de frases excessivamente 

coloquiais, falas incompletas, vícios de linguagem e erros gramaticais.  

Após esse período o professor teve um tempo para leitura da transcrição e 

correções, caso fossem necessárias e devolvia via e-mail, juntamente com o Termo de 

Consentimento2 assinado. O fato mais surpreendente para os entrevistados foi o volume 

das entrevistas: um deles chegou a perguntar: eu disse isso tudo mesmo? Tem certeza? 

(Cíntia). A última etapa da transcrição consistiu na leitura dos textos para a substituição 

dos nomes verdadeiros por nomes fictícios3, a fim de preservar o anonimato dos 

professores. Ao final desse processo, tínhamos em mãos o material sistematizado. Nesse 

contexto, buscamos compreender “o mundo do sujeito, os significados que atribui às 

suas experiências cotidianas, sua linguagem, suas produções culturais e suas formas de 

interações sociais.” (Minayo, 2007, p. 21). No próximo capítulo traremos os dados com 

a apresentação do perfil dos participantes, sua análise e os resultados. 

 

                                                 
2 Termos de consentimento: participação na pesquisa e aceite da transcrição da entrevista. 
3 Nesta pesquisa os professores participantes foram denominados: Bernardo, Cíntia, Soraya, Vívian, 
Gisele e Luciana. 
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CAPITULO III 

 

OS DADOS, A ANÁLISE E OS RESULTADOS 

 

Neste capítulo, apresentamos os dados no mesmo movimento de análise deles, 

visando a construção de uma resposta para a questão de pesquisa proposta. Assim, os 

resultados da pesquisa se delinearam a partir de um processo de leitura e releitura das 

transcrições das entrevistas e de artigos e livros selecionados da literatura de pesquisa 

sobre o início da carreira docente, assim como da reflexão e interpretação do material 

coletado, à luz das intenções assumidas para este estudo. 

Como Lüdke e André (1986), acreditamos que a análise dos dados na abordagem 

qualitativa da pesquisa educacional refere-se a um trabalho sobre o conjunto do material 

obtido durante o processo de investigação, configurando um movimento analítico que 

não se restringe a uma etapa isolada da pesquisa, mas, de fato, se constitui ao longo de 

todo o seu desenvolvimento. Assim, como na revisão de literatura, a apresentação e 

análise dos dados foram organizadas em torno de três grandes eixos, diretamente 

relacionados com os objetivos da pesquisa. 

No primeiro eixo, apresentamos as motivações para a escolha pela docência em 

matemática, levando em consideração as falas dos sujeitos participantes. No segundo, 

são tratadas as informações concernentes à formação, ou seja, dados referentes às visões 

dos professores em início de carreira sobre as contribuições dos processos de formação 

inicial para o seu desenvolvimento profissional, no início da carreira docente. No 

terceiro eixo, são apresentados e analisados os dados relativos às dificuldades, 

preocupações e sentimentos que os professores vivenciam ao iniciar o exercício da 

função docente e abordadas, também, as suas perspectivas quanto à permanência (ou 

não) na profissão, assim como aspectos que lhes trazem satisfação e insatisfação no 

magistério. A descrição e a análise dos dados estão permeadas, frequentemente, por 

fragmentos das entrevistas preliminares e das entrevistas de aprofundamento. A 

literatura especializada também entra, em vários momentos do relato, como fonte e 

como complementação dos dados, agregando maior vivacidade e generalidade às 

experiências pessoais narradas pelos(as) professores(as) em início de carreira (Bogdan e 

Biklen, 1994). 

 

 



47 
 

3.1 O perfil dos professores participantes da pesquisa 

Entendemos que uma investigação como a que nos propomos deve buscar 

compreender as características individuais dos entrevistados, levando em consideração 

que os depoimentos deles são, evidentemente, personalizados, destacando os espaços e 

tempos nos quais estão inseridos profissionalmente, uma vez que tais elementos se 

vinculam, muitas vezes, às dificuldades e necessidades de apoio apontadas por eles. 

Desta forma, entendemos que, conjugando esses elementos com dados mais gerais 

obtidos da literatura, abrem-se possibilidades de compreensão mais profunda, para os 

nossos propósitos, das dificuldades enfrentadas no início do exercício da profissão. 

Nesse sentido, traçamos, inicialmente, um perfil dos professores em início de carreira 

que participaram das entrevistas desta pesquisa. Tal perfil estrutura-se a partir de dados 

que dizem respeito à trajetória de formação e de atuação profissional dos docentes, mas 

abordam, também, outros aspectos, como sexo, idade, estado civil e cidade onde 

residem. São seis os professores entrevistados. Numeramos esses docentes de 1 a 6, 

atribuindo nomes fictícios a cada um deles, deixando claro, porém, se se trata de 

professor ou professora (ou seja, atribuímos nome de homem ao único homem e nomes 

de mulher às mulheres). 

 

Professor 1 – Bernardo 

 

O professor Bernardo tem 29 anos, nasceu em Conselheiro Lafaiete, é solteiro e 

não tem filhos. Seus pais não têm formação acadêmica. O pai ocupa um cargo de 

técnico em uma mineradora e a mãe é dona de casa. A família possui casa própria e ele 

mora com os pais nessa casa, em Conselheiro Lafaiete, onde cursou o Ensino 

Fundamental e Médio em escolas públicas. Formou-se em Licenciatura (Matemática) 

pela Universidade Federal de Ouro Preto em 2013. Exerce a docência há 1 ano e 7 

meses. No ano que formou teve muita dificuldade em conseguir o primeiro emprego, 

pois se formou no meio do ano e nessa época, usualmente, a maioria das vagas já está 

preenchida. Seu primeiro emprego foi através de uma designação do estado (Minas 

Gerais) para a substituição de uma professora, afastada por questões de saúde. 

Atualmente, é professor da Rede Municipal de Conselheiro Lafaiete, sua experiência se 

resumindo a essas duas escolas (uma estadual e outra municipal). Concedeu-nos 

entrevista rica em detalhes e sentimentos com relação a sua experiência como professor. 
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Foi o primeiro professor a ser entrevistado. A primeira entrevista aconteceu em Março 

de 2015 e a de aprofundamento em Setembro de 2015, por Skype, pela facilidade de 

agendamento. A primeira foi marcada para uma terça-feira, teve início às 19h00min e se 

encerrou às 20h15min; a segunda foi marcada para uma segunda-feira e teve duração de 

aproximadamente uma hora. As duas entrevistas foram gravadas, a primeira transcorreu 

bem, com duas interrupções de conexão que foram restabelecidas rapidamente e sem 

perda considerável, enquanto a entrevista de aprofundamento não teve interrupções. Fez 

questão de detalhar bem suas idéias, não demonstrou pressa ou insatisfação. Ao 

contrário, preocupava-se o tempo todo em saber se estávamos entendendo ou queríamos 

mais explicações, percebemos que na entrevista de aprofundamento o professor estava 

mais disposto e concentrado, expressou-se ainda com mais detalhes.  

 

Professor 2 – Cíntia 

 

A professora Cíntia tem 27 anos, nasceu em Juiz de Fora, é solteira e não tem 

filhos. Filha de pai eletricista e mãe trabalhadora doméstica. Residiu em vila popular 

durante toda a infância e mudou-se, aos sete anos de idade, para Itabirito - MG, onde 

estudou em escola particular com bolsa parcial. Graduou-se em Licenciatura em 

Matemática pela Universidade Federal de Viçosa, tendo concluído o curso em 2013. 

Exerce a docência desde que se formou. Aprovada em concurso público do estado de 

Minas Gerais antes de se formar, tomou posse na semana seguinte à colação de grau. 

Trabalhou na rede privada de ensino por três meses, mas, na época da entrevista, atuava 

somente na rede estadual de Itabirito. A professora Cíntia foi a segunda professora a ser 

entrevistada. A primeira entrevista aconteceu em Março de 2015, a de aprofundamento, 

igualmente gravada em áudio, aconteceu em Setembro de 2015. Ambas aconteceram em 

uma sala de aula da escola em que trabalha. A primeira entrevista, que teve duração de 

1h25m, assim como a segunda (aproximadamente 50 minutos) transcorreram sem 

interrupções. A professora Cíntia se mostrou bastante disponível para conceder a 

entrevista e sua sinceridade e espontaneidade fizeram com que os encontros 

acontecessem como um bate papo, mostrando-se muito à vontade e fazendo relatos 

detalhados e ricos sobre o início da sua docência. 

 

Professora 3 – Soraya 
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A professora Soraya tem 39 anos, nasceu em Ouro Preto, é casada e tem duas 

filhas. Filha de pai metalúrgico e mãe salgadeira. Cursou o Ensino Fundamental e 

Médio em escola pública. Após o Ensino Médio, por ainda não saber direito o que 

queria fazer, prestou concurso na antiga Escola Técnica Federal de Ouro Preto - ETFOP 

(atualmente Instituto Federal de Minas Gerais - IFMG), para Técnico em Segurança do 

Trabalho, e exerceu por alguns anos essa profissão. É Licenciada em Matemática pela 

UFOP no ano de 2014. Está há dois anos na docência como professora de Matemática, 

atividade que exerce, desde o início, em escolas estaduais em Ouro Preto e Mariana. 

Soraya parece gostar de falar sobre suas experiências, a primeira entrevista foi bem 

dinâmica e descontraída. A entrevista de aprofundamento também aconteceu de forma 

tranquila e em muitos momentos ela mesma ria de suas respostas anteriores. A primeira 

entrevista foi realizada em uma manhã de terça-feira, na sala do NIEPEM 

(DEMAT/UFOP) e durou uma hora. A entrevista de aprofundamento aconteceu no 

Centro de Convergência da UFOP, em uma quarta-feira à tarde, e teve duração de 

1h25m. 

 

Professora 4 – Vívian 

 

A professora Vívian, tem 30 anos, é solteira, nasceu em Belo Horizonte, onde 

reside com a família, em casa própria, desde então. É filha de pai professor de História e 

mãe dona de casa, embora formada em Pedagogia. Cursou o Ensino Fundamental em 

escola estadual em Belo Horizonte e Médio/Técnico no CEFET – MG, em Belo 

Horizonte. Fez curso técnico em Eletrotécnica. É Licenciada em Matemática pela UFOP 

em 2013. Está há 2 anos e 4 meses  atuando como professora de Matemática. Toda sua 

experiência como professora é em duas escolas estaduais e conseguiu o emprego através 

das desinações feitas pelo estado de Minas Gerais. Mantém vínculo com as duas escolas 

desde que se formou. A professora nos pareceu séria e ansiosa pela entrevista 

(posteriormente pudemos entender que os conflitos que estava vivendo na profissão é 

que geraram essa impressão). As duas entrevistas foram como um desabafo e ali 

pudemos perceber a grande angústia e os conflitos internos que essa professora estava 

vivendo. Vívian foi entrevistada pela primeira vez na Universidade Federal de Ouro 

Preto, no Centro de Convergência, e a segunda entrevista aconteceu na república onde 

ela morou durante a graduação. A entrevista inicial teve duração de 1h30m e, apesar de 
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muitas informações, sentimos uma tensão muito grande nas repostas. A segunda 

entrevista durou cerca de uma hora e foi mais leve, porém não menos esclarecedora. 

 

Professora 5 – Gisele 

 

A professora Gisele, tem 26 anos, nasceu em Ouro Preto, é solteira e mora com 

um tio e uma irmã. É filha de pais separados, o pai é vendedor do ramo farmacêutico e a 

mãe trabalha em uma empresa, como secretária. Cursou o Ensino Fundamental em 

escola estadual de Ouro Preto e o Ensino Médio no IFMG, também em Ouro Preto. Fez 

curso técnico em Edificações. É Licenciada em Matemática pela Universidade Federal 

de Ouro Preto em 2014. Está há 1 ano e 9 meses  atuando como professora de 

Matemática. Toda sua experiência como professora foi na mesma escola particular e 

anteriormente trabalhou nessa escola como ajudante de Mecanografia.  A professora nos 

pareceu muito disposta em ajudar com a pesquisa e respondia com entusiasmo a todas 

as perguntas, embora mantendo a objetivodade. Gisele foi entrevistada na Universidade 

Federal de Ouro Preto no Centro de Convergência. As duas entrevistas tiveram duração 

de 55 minutos cada uma e transcorreram de forma tranquila. A professora se mostrou 

gentil e despreocupada, além de muito simpática. Depois da entrevista, já com o 

gravador desligado, ainda conversamos por um bom tempo. 

  

 Professora 6 – Luciana 

 

 A professora Luciana tem 28 anos, é solteira, nasceu em Ouro Preto e mora com 

os pais. É filha de pai operário e mãe cozinheira. Cursou o Ensino Fundamental e o 

Médio em escolas públicas de Ouro Preto. É licenciada em Matemática pela 

Universidade Federal de Ouro Preto em 2013. Está há 2 anos e 9 meses atuando como 

professora nas séries finais do Ensino Fundamental. A sua experiência maior é em 

escola pública estadual, apesar de ter trabalhado por 9 meses, em regime de contrato, 

em uma escola municipal de Ouro Preto. A professora se mostrou tímida e pouco à 

vontade ao ser entrevistada, mesmo assim, respondeu prontamente a todas as questões. 

Luciana foi entrevistada na UFOP, sala 1-12 do ICEB III. Nas duas entrevistas, o 

ambiente esteve sempre muito silencioso e isso contribuiu muito para a qualidade da 

gravação em aúdio. As entrevistas duraram 1h05m e 50m, respectivamente, e 
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conseguimos bons relatos, com exemplos concretos das dificuldades encontradas ao 

longo de sua prática docente. 

 

 

3.1.1 Interpretando o perfil dos nossos sujeitos 

 

Com relação à variável sexo, dos seis professores participantes, cinco eram 

mulheres, sendo apenas um homem. Temos, portanto, uma população majoritariamente 

feminina. Nossa lista de sujeitos vai ao encontro, assim, das informações contidas no 

estudo encomendado pela UNESCO a Gatti e Barreto (2009), sobre os professores do 

Brasil, no qual as autoras concluem que, entre os profissionais do ensino, 77% são do 

sexo feminino. A docência continua sendo uma boa oportunidade de emprego para 

mulheres. Segundo Gatti e Barreto (2009):  

É assim que a quase totalidade dos docentes na educação infantil (98%) é de 
mulheres, prosseguindo com uma taxa de 88,3% no ensino fundamental 
como um todo e atingindo aí 93% entre os professores de 1ª a 4ª séries com 
formação de nível superior. No ensino médio, por sua vez, são encontradas as 
maiores proporções de docentes do sexo masculino entre todas as demais 
modalidades da Educação Básica: 33% versus 67% do feminino (Gatti e 
Barreto, 2009, p. 24). 

  

 A proporção relativamente mais elevada de mulheres em nossa pesquisa pode ter 

relação com o fato de considerarmos, para os fins desta investigação, professores com 

até três anos de experiência (talvez os índices para professores mais antigos na profissão 

possam ser diferentes). Não previmos nem condicionamos que pudesse ser assim, mas 

também não achamos que fosse um entrave ao nosso estudo uma população de sujeitos 

majoritariamente feminina. O estudo desenvolvido por Sampaio, Sousa, Santos, Pinto, 

Oliveira, Mello, Néspoli (2003) nos diz que “a proporção de mulheres vai diminuindo 

conforme a série pesquisada aumenta”, e que, particularmente em Matemática, a 

proporção de docentes do sexo feminino diminui gradativamente até a 3ª série do 

Ensino Médio, quando a proporção de docentes do sexo masculino assume a maioria. 

Em nossa pesquisa apenas uma professora trabalha no Ensino Médio e o professor (do 

sexo masculino) entrevistado encontra-se, atualmente, nas séries finais do Ensino 

Fundamental, assim como as demais professoras. 

 Com relação à idade, os dados da pesquisa apontaram uma média de 29 anos, o 

que caracteriza uma população jovem de professores, como era de se esperar. As idades 
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apresentaram uma variação de 25 a 39 anos, sendo maior a concentração de docentes 

com 30 anos ou menos de idade.  

 

 

 

Professores segundo idades 

Idade Sujeitos 

26 1 

28 2 

29 1 

30 1 

39 1 

Quadro 2  
Fonte: Dados de Coleta na pesquisa – Entrevista Inicial, 2015. 

N = 6 professores 
 

No que diz respeito ao estado civil dos professores em início de carreira 

entrevistados, cinco deles declararam-se solteiros, enquanto que apenas uma professora 

afirmou ser casada. Quanto ao município onde residiam à época da entrevista, quatro 

docentes moravam na mesma cidade onde trabalhavam. Apenas duas professoras 

encontravam-se em situação diferente. Vívian reside em Belo Horizonte e trabalha em 

uma cidade da região metropolitana, a uma distância de cerca de 35 (trinta e cinco) 

quilômetros de sua casa. Soraya reside em Ouro Preto e trabalha três dias da semana em 

Mariana – MG. Em conversa com Vívian, no dia da entrevista, ela nos contou que fazia 

o percurso de Belo Horizonte a São José da Lapa - MG, de ônibus. Segundo a 

professora, essa situação, embora desgastante, era necessária visto que, na cidade onde 

reside e próximo à sua casa, ela não encontrara oportunidade de emprego para exercer a 

docência como professora de Matemática. As escolas estaduais, onde o número de 

vagas para professores é maior, segundo ela, já estavam todas preenchidas. A nosso ver, 

esses elementos são relevantes para a pesquisa, na medida em que nos permitem 

compreender aspectos relativos às condições em que ocorre a inserção profissional na 

docência e refletir sobre as possíveis implicações dessas características sobre a 

qualidade do trabalho que eles desenvolvem, haja vista implicações dessas 

características para o exercício profissional: no caso da professora Vívian e do professor 
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Bernardo, o tempo despendido para chegar à escola e a dificuldade de conseguir uma 

vaga de emprego. 

No que tange à formação profissional dos professores, verificamos que todos 

possuem licenciatura em Matemática. É preciso lembrar que o exercício da docência na 

Educação Básica fundamenta-se, do ponto de vista legal, no artigo 62 da Lei 9394/96, 

alterado pela Lei 12796/13, a seguir transcrito: “A formação de docentes para atuar na 

Educação Básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação 

plena, em universidades e institutos superiores de educação”. Face às considerações 

apresentadas, podemos afirmar, portanto, que todos os professores participantes da 

pesquisa apresentavam formação adequada, de acordo com o exigido pela legislação 

educacional para a docência na Educação Básica (no nosso caso, professores de 

Matemática, das séries finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, conforme a 

especificidade de suas atribuições). 

Segundo estudos de Louzano, Rocha, Moriconi, Oliveira (2010, p.547-548) a 

mudança na legislação educacional (LDB), em 1996, que estabelece que todos os 

professores do Ensino Fundamental tenham formação universitária, levou a um aumento 

significativo no número de professores com nível superior no País. E ainda afirmam os 

autores que, apesar do aumento da escolaridade dos professores do Ensino 

Fundamental, o desempenho dos alunos da Educação Básica em geral não aumentou no 

mesmo período no país. Assim, se partimos do pressuposto de que a qualidade dos 

professores é, de fato, um dos mais eficientes contributos para a aprendizagem dos 

alunos, temos que ir além do nível de escolaridade desses docentes, como 

comentaremos mais adiante. 

Quanto ao lócus de formação dos professores participantes da investigação, 

cinco deles se formaram na Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP. Apenas uma 

professora graduou-se na Universidade Federal de Viçosa – UFV – tendo sido indicada 

a nós por colegas de profissão dela. Entretanto, observamos, de passagem, que, de 

acordo com o estudo da UNESCO (2004), praticamente metade dos professores 

brasileiros (50,2%) obtêm sua formação inicial em instituições públicas de ensino, 

cabendo ao setor privado 49,8% de participação na obtenção dessa titulação por parte 

dos docentes. 

Sobre o ano de conclusão do curso de licenciatura, as informações obtidas em 

nossa pesquisa revelaram que os professores concluíram sua formação em nível superior 

a partir do ano de 2013, conforme ilustração da Figura 2: 
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Figura 2 

Fonte: Dados coletados na Pesquisa. N= 6 professores 
 

Trata-se, portanto, de professores formados recentemente: em média, há 2,8 

anos, considerando-se a data da coleta dos dados. Essa informação é coerente com o 

fato desta investigação ter como sujeitos professores em início de carreira, com até três 

anos de experiência no magistério, como mostra a Figura 3: 

 

 
Figura 3 

Fonte: Dados coletados na Pesquisa. N= 6 professores 

 

A comparação das informações concernentes ao tempo de exercício do 

magistério com os dados acerca do tempo de formação dos docentes participantes da 

pesquisa permitiu-nos inferir, ainda, que, de modo geral, esses professores, uma vez 

formados, não demoraram a ingressar na profissão: em média, os professores se 

encontravam formados há 2,8 anos (como mencionamos anteriormente) e possuíam um 

tempo médio de 2,2 anos de experiência docente - média calculada com base nas 

informações apresentadas no Quadro 3: 
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Professor(a) Tempo de Magistério 

Bernardo 1 ano e 7 meses 

Cíntia 3 anos 

Soraya 2 anos 

Vívian 2 anos e 4 meses 

Gisele 1 ano e 9 meses 

Luciana 2 anos e 9 meses 

Quadro 3 

Fonte: Dados coletados na Pesquisa. N= 6 professores 

 

A partir dos dados coletados na entrevista inicial, também verificamos que 

quatro dos professores respondentes exerciam a docência há menos de um ano na escola 

onde declararam trabalhar atualmente, sendo que o tempo máximo era de três anos, no 

caso da professora Cíntia. Ao indagarmos sobre a permanência na escola onde iniciaram 

a docência, dois deles disseram que continuavam a trabalhar na mesma instituição, 

enquanto os outros quatro afirmaram já ter mudado de escola pelo menos uma vez. Tais 

dados sugerem, então, a possibilidade de existência de uma expressiva mobilidade dos 

professores em início de carreira entre as escolas, passível de ser percebida entre os 

nossos sujeitos. Sobre essa questão, Tardif (2002, p. 93), referindo-se ao contexto 

educacional de Quebec, no Canadá, confirma que as mudanças de escolas são 

frequentes nos primeiros anos de chegada dos professores ao mercado de trabalho, pois 

“[...] não possuem cargo estável e têm que andar de escola em escola, conforme as 

necessidades da Comissão Escolar à qual pertencem”. A esse respeito, os elementos da 

pesquisa apontaram que cinco dos seis professores em início de carreira entrevistados 

trabalhavam sob contratos temporários. Temos, portanto, apenas um docente com cargo 

efetivo, situação que, segundo Yamashiro (2008, p. 109), asseguraria aos em início de 

carreira “[...] estabilidade na profissão, tanto administrativa quanto pedagógica, e maior 

segurança para se impor frente aos assuntos educacionais”. 

Apresentado o perfil dos participantes da pesquisa, passamos a analisar, na 

sequência, os dados relativos às motivações que levaram os professores a optar pela 

carreira docente, numa tentativa de compreender o sentido que a docência assume em 

suas vidas e, assim, complementar e aprofundar as informações sobre quem são os 

sujeitos de nossa investigação. 
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3.2 As motivações dos professores em início de carreira para a escolha da 

docência  

Neste primeiro eixo de análise, de acordo com a literatura já apresentada, 

podemos assumir que a demanda pela carreira docente, especialmente na Educação 

Básica, tem decrescido consideravelmente. Assim, torna-se ainda mais relevante 

compreender os motivos que levam à escolha dessa profissão, bem como levantar 

elementos que incidem sobre a satisfação ou insatisfação com a profissão nos primeiros 

anos da docência e que podem influenciar diretamente na permanência ou não na 

carreira. 

Concordamos com Valle (2006), quando afirma que a opção final pela docência 

repousa sobre algumas lógicas relacionadas com as representações que o professor tem 

de si mesmo, com os significados atribuídos à sua inserção no mundo do trabalho e com 

o sentido que a docência assume em sua vida. Como vimos, isso significa que as 

possibilidades de escolha profissional não se vinculam apenas às características próprias 

da personalidade, mas, principalmente, ao contexto histórico e ao ambiente 

sociocultural em que se vive. Por outro lado, resultados da pesquisa de Louzano, Rocha, 

Moriconi e Oliveira (2010), baseados em pesquisas internacionais sobre a atratividade 

da carreira docente, sugerem que os fatores preponderantes para a escolha profissional 

docente são: 

1. Flexibilidade. A maioria dos professores tem a opção de trabalhar em 
tempo parcial e acomodar outros trabalhos dentro ou fora da escola onde 
atuam, de acordo com suas necessidades pessoais e financeiras; 
2. Férias. Os professores têm geralmente férias mais longas (e mais 
freqüentes) do que profissionais de outras áreas; 
3. Taxas de desemprego baixas. Os professores raramente ficam 
desempregados por longos períodos de tempo; 
4. Altruísmo. Os professores acreditam que podem contribuir para o 
desenvolvimento social (LOUZANO et al, 2010, p.548). 

 

Em nossa pesquisa, ao serem interrogados sobre o que os levou a optar pela 

carreira docente, os professores em início de carreira destacaram vários motivos. Assim, 

verificamos que, para esse grupo de professores em início de carreira, o prazer de 

ensinar, a possibilidade de contribuir socialmente com a formação escolar da população, 

a afinidade com a matemática e a influência de professores que tiveram ao longo da 

vida escolar se conjugaram com aspectos mais objetivos do exercício da profissão 

docente, tais como flexibilidade de horários de trabalho, maior facilidade para encontrar 

emprego, possibilidade de conciliar estudo e trabalho e a existência do curso na cidade 
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onde residiam. Estas constituiriam, segundo os entrevistados, as principais razões que 

os levaram a se tornar professor(a). O prazer de ensinar, a afinidade com a matemática e 

a contribuição para a população foram citados por quatro professores: 

[...] mas já tinha decidido que queria ser professor de matemática porque 
acho sensacional você poder ensinar, ou compartilhar um ensinamento com 
alguém e, principalmente, perceber que ela aprendeu. Acho incrível quando 
alguém ensina algo e isso é levado para vida toda (Bernardo) 
 
[...] quero ser professora, quero contribuir com o mundo, quero ensinar, 
ajudar, contribuir (Cíntia). 
 
Sempre gostei de matemática, adorava matemática e assim, quando era 
criança, eu falava muito que queria ser professora, minhas brincadeiras 
sempre eram de escolinha, ensinar é o meu forte [...] (Soraya) 
 
Eu escolhi porque gostava de matemática na escola [...] e principalmente era 
fascinada por ensinar. Essa troca entre pessoas sempre me fascinou queria 
muito trabalhar com pessoas, ensinar, ajudar (Vívian) 

 
Com relação à visão que a profissão docente desperta nesses professores 

concordamos com Valle (2006), quando afirma que o professor tende a se ver como um 

agente de transformação social, imbuído de um dever comunitário, voltado para o bem 

comum. Os relatos dos professores investigados por essa autora apontam nessa direção: 

“gostaria de contribuir para a formação da cidadania e participar da educação e da 

sociedade”, “o professor também é responsável pela mudança da sociedade”, “a 

construção de uma sociedade democrática depende da escola” (VALLE, 2006, p. 185). 

No nosso caso, o fato dos professores Bernardo, Cíntia, Soraya e Vívian mencionarem o 

prazer de ensinar como uma motivação para a docência sugere uma concepção da 

função e do trabalho docente como “um trabalho interativo, desenvolvido com seres 

humanos, sobre seres humanos e para seres humanos” (Tardif e Lessard, 2005, p. 320). 

Na visão desses autores, são as interações cotidianas estabelecidas entre professores e 

alunos, no processo de ensino-aprendizagem, que dão vida às escolas e, a nosso ver, são 

essas mesmas interações, expressas pelo desejo de ensinar e de ver o outro aprender, 

que não só motivaram alguns dos professores em início de carreira da pesquisa a 

escolher a docência como profissão, como também se revela fonte de satisfação no 

trabalho docente, conforme comentaremos mais adiante. Observe o seguinte fragmento 

da entrevista de Luciana: 

Eu não saberia trabalhar apenas com computador, sem interação, sem troca. 
Desde pequena queria ser útil aos meus colegas e uma forma que encontrei 
disso foi ajudando com Matemática, que era a disciplina que eu mais gostava 
(Luciana) 
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Nas entrevistas, Bernardo, Cíntia e Luciana fizeram menção ao prazer que o ato 

de ensinar lhes proporciona e falaram sobre a origem de sua opção pela docência. 

Segundo eles, ela se manifestou ainda na infância, durante as brincadeiras de 

“escolinha” e nas aulas de Matemática, onde queriam ajudar os colegas: 

 
Desde sempre eu queria ser professor (Bernardo) 
 
Quando eu estava na 6ª série percebi que tinha mais habilidades na área de 
exatas que em outras áreas, eu sempre acertava os exercícios e adorava ajudar 
meus colegas... (Cíntia) 
 
[...] não me lembro de ter querido outra profissão desde bem pequena mesmo 
(Luciana) 

 
Embora nossos entrevistados tenham sido mais enfáticos em relação aos motivos 

mais ligados à ordem do desejo e da “ajuda ao próximo”, a influência de motivos mais 

ligados à objetividade social, das “condições possíveis” de escolha profissional se 

manifestaram. Observe-se os excertos abaixo, em que três entrevistados os mencionam: 

Escolhi a universidade pelos bons conceitos e por ser na minha cidade 
(Soraya) 

 
[...] penso que me estabelecer na carreira de professor seria interessante pela 
flexibilidade de horários (Soraya) 

 
[...] queria muito trabalhar e estudar e o curso de Matemática era só noturno e 
isso me facilitaria (Cíntia) 
 
A facilidade por encontrar emprego também me incentivou você não vê 
professor desempregado, principalmente de Matemática, o salário não é lá 
essas coisas (risos), mas mesmo ganhando pouco você não vê professores 
desempregados (Luciana) 

 

A influência de professores que tiveram ao longo da vida escolar também parece 

ter influência, mesmo que inconscientemente, na escolha da docência. No caso dos 

nossos entrevistados, apenas um disse não ter tido influência de professores anteriores 

em sua escolha profissional. Ribeiro (2007) observa que o tipo de aula e de professores 

com quem tivemos contato na Educação Básica podem ser decisivos para a escolha da 

Licenciatura. Em alguns momentos a escolha ocorre por fatores positivos, como 

comprometimento com a profissão e competência do professor que é especialmente 

admirado. Em outros, o desejo de ser professor pode surgir a partir da observação de 

fatores negativos, como as péssimas aulas ministradas por alguns dos seus professores, 

pela forma confusa de apresentação dos assuntos, pela falta de compromisso com o 

aprendizado dos alunos etc. De acordo com Cunha (2003, p. 91) “o que é importante, 

porém, é a constatação de que os atuais professores são bastante influenciados no seu 
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comportamento pelos antigos e, certamente, poderão influenciar os que virão. Esta é 

uma versão que precisa ser considerada quando se pensar em formação de professores” 

(CUNHA, 2003, p. 91). No nosso estudo, embora tenham sido relatadas críticas a 

professores, especialmente nos cursos de formação inicial, os exemplos citados são, em 

sua grande maioria, pelo lado positivo. Observe-se os seguintes excertos: 

 
Toda vida tive professores lindíssimos (risos), assim... gente que faz eu me 
lembrar porque escolhi ser professora. Essa professora (que comentei que 
dava “certo” no meu caderno) me marcou profundamente... lembro dela com 
carinho e eu tinha 11 ou 12 anos [...] E meu caminho foi sempre assim com 
uns melhores, outros piores até a graduação. Na graduação posso afirmar que 
tive mais professores ruins que bons (Cíntia) 
 
[...] tive uma professora, no Ensino Médio que até hoje trabalha, ela também 
é nova, começou muito cedo. Amava o jeito dela e conseguia aprender com 
facilidade. Ela me marcou e fez com que tivesse certeza que queria dar aulas 
(Bernardo) 
 
Me lembro com carinho dessa época da minha vida, meus professores eram 
tão queridos por mim, tinha uma de Biologia que me deu uma nota vermelha 
na quinta série, chorei semanas, mas ainda assim gostava dela. Queria que 
meus alunos me vissem assim também, como incentivadora ou referência 
(risos), mas hoje está tão difícil, acho que na nossa época era mais fácil ser 
professor (risos) (Soraya) 
 
Sempre tive excelentes professores de matemática, que despertavam em mim 
uma vontade ainda maior por exercer esse ofício. Muitos são responsáveis 
por essa minha escolha (Gisele) 
 
Tenho muita admiração por meus professores. Sempre fui boa aluna, 
respeitosa e grata a eles, mesmo como adolescente. Os valores de hoje estão 
se perdendo e não há gratidão nem respeito dos alunos com os professores 
(Luciana) 

 
Já a professora Vívian garante não ter sofrido influência de seus professores da 

escola. Em seu relato ela diz:  

Nenhum professor me influenciou, eles eram bons professores, de uma 
maneira geral, mas não escolhi ser professor por que um professor me 
marcou ou tivesse feito alguma coisa... A escolha foi minha, não posso 
colocar na conta de ninguém esse grande erro (risos) (Vívian) 

 

Quanto à especificidade da docência em matemática, esta parece estar 

intimamente relacionada à experiência que os participantes da pesquisa tiveram com 

essa matéria na escola. Todos alegaram, como fator determinante para a escolha 

profissional, a facilidade de aprendizagem nessa disciplina, observada desde o Ensino 

Fundamental até o Médio. Além disso, também pontuaram a admiração e o 

encantamento que a matemática lhes proporcionava. 

Me lembro sempre de estar explicando alguma coisa para os meus amigos. 
Eu tinha facilidade para entender a Matemática. A professora explicava uma 
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vez, os outros alunos não entendiam, mas eu entendia e saía explicando para 
os outros (Cíntia)  

 
Quando eu era criança, gostava de ficar fazendo continhas e o mais 
engraçado é que eu mesmo elaborava um jeito próprio de resolver o 
algoritmo. Acho que eu fui movido por essa paixão (Bernardo) 
 
Eu escolhi porque gostava de matemática na escola. Sempre achei a 
Matemática muito interessante, uma disciplina extremamente importante na 
vida cotidiana (Vívian) 
 
Quando eu estava na escola, tinha facilidade para aprender matemática, 
sempre me dei bem com esta ciência e também porque sempre via que 
sobravam mais aulas de matemática do que de outras matérias, então achei 
que seria mais fácil de conseguir um emprego (Soraya) 

 

Eu sempre achei a matemática bonita, achava interessante ter lógica nas 
coisas que existe nela. Gostava, por exemplo, de tentar achar 
contraexemplos; dei bastante trabalho aos meus professores, sempre fui 
muito curiosa (Gisele) 
 

É interessante destacar que os professores participantes apontaram, em mais de 

uma fala, que a escolha da docência associou-se à facilidade de entrar no mercado de 

trabalho. Isso também foi evidenciado nos trabalhos de Camargo (1998), Gama (2001) e 

Rocha (2005). 

Abordamos, nas entrevistas, apesar do pouco tempo de carreira e da experiência 

relativamente limitada dos entrevistados, o julgamento que fazem, hoje, da própria 

escolha profissional. Segundo Gisele, ela é feliz com a sua escolha. Gosta da docência 

em Matemática, não sofreu com rejeição de alunos e nem de colegas, a sua única queixa 

é não trabalhar apenas meio período, como havia planejado, uma vez que não conseguiu 

recusar as oportunidades de trabalho que lhe surgiram. Para ela, a docência proporciona 

oportunidades inusitadas, o que acredita não ser possível em outras profissões. É uma 

alegria trabalhar com crianças e jovens; é um aprendizado constante (Gisele). 

Já para Bernardo e Luciana, o que os coloca em dúvida sobre o acerto da escolha 

pela docência em Matemática são as condições de trabalho encontradas, tais como: má 

remuneração, péssimas condições de trabalho dentro da escola pública, classes 

superlotadas, alunos indisciplinados, a insegurança devida à instabilidade da condição 

de contratado temporariamente e uma jornada semanal muito grande. Embora nunca 

faltem aulas para lecionar, sentem-se incomodados com a insegurança no início de cada 

ano letivo: em que escola conseguirei vaga? Onde fica essa escola? Serão turmas do 

Ensino Fundamental ou Médio? Quais os professores que farão parte da equipe nessa 

escola? Essa insegurança, gerada pelas mudanças frequentes de escolas, turmas e 
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colegas de docência, impossibilita-os, muitas vezes, de darem continuidade aos seus 

trabalhos. Além disso, há sempre a questão do baixo salário, o que os faz buscar 

emprego em vários turnos e escolas, acarretando uma jornada estafante. 

 

Essa jornada me cansa muito. Muitas vezes não podemos fazer aquilo que 
gostaríamos. Isso me faz sentir mal. É uma loucura, eu saio de uma escola e 
já estou em outra. Porém, com o que ganhamos não dá para ficar em uma 
escola apenas (Luciana)  
 
É tudo isso que encontramos no nosso dia a dia que me faz pensar: eu estudei 
tanto para chegar até aqui e encontrar isso tudo? (Bernardo) 
 
É bem difícil! É muito desgastante. É muita coisa, o professor tem que 
resolver muitos problemas dentro da escola. Além disso, tem que pegar um 
número muito grande de aulas, senão, não dá (Luciana)  
 

Luciana, apesar das dificuldades que relata, diz estar gostando da docência. Já as 

professoras Cíntia e Vívian demonstraram uma grande decepção e frustração com a 

escolha da profissão. Vívian diz que o pai poderia tê-la contra-indicado a escolha pelo 

curso de Matemática por ser professor também, mas não o fez. Cintia e Vivian nos 

relataram que não pretendem mais exercer a docência e atribuem essa decisão aos 

problemas já comentados: péssimas condições de trabalho e baixo salário, desgaste 

emocional muito grande ao lidar com os alunos, devido à indisciplina generalizada, falta 

de apoio institucional e governamental entre outros. Voltaremos a esses pontos no 

decorrer da análise. 

Outro aspecto que consideramos relevante é o levantado pelo professor 

Bernardo, sobre a dificuldade de trabalhar com turmas já em andamento: 

No começo eu sofri muito por só ter conseguido emprego no meio do ano; 
então eu peguei algumas substituições curtas; é complicado você pegar uma 
sala que já tem o ritmo de outro professor (Bernardo) 

 
 Quanto ao fato de assumir turmas durante o ano letivo, Guarnieri (1996) chama 

a atenção para o fato de que, de acordo com a literatura internacional, não é comum ao 

professor em início de carreira ter que aceitar turmas já em andamento e dar 

prosseguimento a um trabalho que não foi ele quem planejou. A pesquisadora 

argumenta que essa é uma particularidade da realidade das escolas brasileiras e, 

portanto, constitui uma dificuldade a mais para os professores que se encontram nessa 

fase da carreira. 

 Ainda sobre as motivações para a escolha da docência, gostaríamos de pontuar 

alguns dados levantados pelas entrevistas. Ao serem interrogados se a representação 
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social negativa da profissão docente interfere na escolha profissional dos jovens, 

obtivemos relatos interessantes dos nossos sujeitos. A professora Cíntia, que se formou 

no Ensino Médio em 2008, conta que seus colegas se desviaram de tudo que pudesse 

levar à docência: 

 

[...] ninguém quis nada que o resultado fosse ser professor, se não mudar as 
condições de trabalho, o salário e a sociedade não entender o que significa a 
profissão docente, vai chegar num ponto que não vai ter mais profissionais, 
ou melhor, sempre vai ter, mas serão as pessoas que não conseguiram nada 
na vida e o que sobrou ou o que deu pra fazer foi alguma licenciatura [...] 
(Cíntia) 

 

Os professores Bernardo, Soraya, Gisele e Luciana também acreditam que a 

representação negativa da profissão possa influenciar na escolha. Observe-se os 

excertos abaixo: 

Um aluno meu, outro dia disse assim: você é tão inteligente! Porque escolheu 
ser professor? Aí contei que sempre quis, mas tinha pensado em seguir outra 
profissão, algo ligado à mineração, mas que vi que gostava mesmo de dar 
aulas. Ele virou pra mim e disse que tinha certeza que eu ganharia bem mais 
e teria bem menos ‘encheção de saco’. É nítido o pouco valor que os alunos 
atribuem aos seus professores. Eles falam com deboche, por eu ser novo e ter 
escolhido esse caminho (Bernardo) 
 
[...] ser professor hoje não é só uma tarefa difícil. É um desafio, e de 
matemática então, pior ainda. Os alunos, adolescentes, querem coisas muito 
rápidas, práticas, não estão com paciência de ficarem sentados e terem aquele 
tempo pra aprender e no fim ainda serem muito mal remunerados (Soraya) 
 
O que tem feito os jovens se afastarem da profissão, de uma maneira geral, é 
o salário. Sabe por que? Tá certo que a nossa profissão é cheia de problemas, 
mas se fossemos bem remunerados talvez fosse mais atraente (Gisele) 
 
A profissão docente é muito mal vista socialmente, triste você perceber que a 
profissão básica da vida de todo mundo está tão pouco valorizada. Os valores 
a que me refiro são morais, financeiros e profissionais. Meus alunos dizem 
muito enfaticamente que não querem ser professores, de jeito nenhum 
(Luciana) 

 
  

 No estudo de Louzano et al. (2010), afirma-se que, em média, um professor na 

escola pública ganha 36% menos do que outros trabalhadores, igualmente qualificados, 

no setor privado e 19% menos do que seus colegas em escolas particulares. As 

diferenças são ainda mais acentuadas entre os professores de escolas públicas e outras 

ocupações no setor público (52% menos). E os autores ainda afirmam: 

Professores com até dois anos de experiência no mercado de trabalho 
ganhavam menos do que seus pares em outras profissões nos setores 
privado e público (4,4% e 32,6%, respectivamente). A diferença 
salarial aumenta significativamente entre indivíduos com 20 ou mais 
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anos de experiência. Esses resultados sugerem que, além de salários 
iniciais pouco competitivos, a carreira docente não parece promissora 
no longo prazo, pois para indivíduos com mais experiência de 
trabalho, outras ocupações que não o ensino são mais vantajosas 
financeiramente (LOUZANO et al, 2010, p. 550). 

 

A professora Vívian apesar de acreditar que essa repercussão negativa influencie na 

escolha profissional, comenta as razões pelas quais, ainda assim, muitos escolhem ser 

professor. 

Até porque, nessa fase da vida, é difícil você ter dimensão da 
responsabilidade dessa escolha. Porque muitas vezes as pessoas optam pelo 
curso de menor concorrência e com certeza os cursos que envolvem 
licenciaturas são os menos procurados justamente por essa repercussão. Pra 
ter o diploma e pra melhorar um pouco de vida, a pessoa não pensa no depois 
de formado. Eu acho que o nível social interfere nessa escolha, quem tem 
dinheiro vai investir é em medicina, porque nessas condições tanto faz a 
pessoa ficar anos em um cursinho, se for o caso. Quem é mais carente não 
pode se dar ao luxo. E tem que ir estudar logo, trabalhar logo e pronto 
(Vívian) 

 

As ideias expressas pela professora Vívian vão ao encontro dos resultados relatados por 

Louzano et al (2010). Segundo o estudo, os alunos cujas famílias são pobres (e que 

precisam trabalhar enquanto estudam) são menos propensos a dedicar tempo aos 

estudos e, portanto, têm menor possibilidade de obter sucesso acadêmico. Dessa forma 

optam pelos cursos menos concorridos, em geral, as licenciaturas, pedagogia e normal 

superior. 

A título de síntese, listamos resumidamente os elementos que, segundo os 

sujeitos entrevistados e a literatura analisada, costumam influenciar mais fortemente a 

escolha da profissão docente, especialmente no Brasil: 

• maior facilidade de conseguir emprego (ainda que o salário não seja 

correspondente ao de outras profissões que exigem o mesmo nível de 

qualificação) 

• maior estabilidade no emprego (após algum tempo de experiência ou após 

aprovação em concurso para a docência em escolas públicas) 

• maior flexibilidade de horário de trabalho (possibilitando trabalhar em outro 

emprego simultaneamente, por exemplo) 

• maior facilidade de acesso ao curso de formação porfissional (mais fácil passar 

no exame de seleção, ter o curso de licenciatura na cidade onde reside, poder 

estudar à noite e trabalhar durante o dia, enquanto faz a licenciatura etc.)  

• Ideal de ensinar, gostar de ensinar, ter facilidade para ensinar 
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• Gostar de matemática, ter facilidade com a matéria 

• Ideal de contribuir para a educação escolar das novas gerações 

• Influência de professores que teve durante a formação escolar 

 

Como se pode notar, o conjunto dos dados apresentados e analisados nesta seção 

coloca em evidência a importância da consideração, para o desenvolvimento do 

processo de formação inicial, da história de vida dos ingressantes na licenciatura em 

matemática, em particular das experiências que marcaram a socialização primária e 

escolar de cada um deles, de modo a avançar na compreensão do sentido da opção pela 

docência feita por eles, na compreensão do significado que o exercício (futuro) dessa 

profissão tem para cada ingressante, em termos da posição social, econômica e cultural 

em que se insere e, especificamente, para que o processo de formação possa ser bem 

sucedido no objetivo de (trans)formar o ingressante, com suas motivações, percepções e 

expectativas em relação ao exercício da docência escolar, no egresso com o perfil de 

competência esperado pela instituição formadora. Nesse sentido, a contribuição que este 

estudo oferece para o processo de formação inicial na licenciatura, no que diz respeito a 

esse primeiro eixo de análise dos dados (a opção pela docência), pode ser resumido da 

seguinte maneira: é necessário conhecer os ingressantes o mais profundamente possível, 

em relação ao que foi discutido nesta seção, para que se possa definir 

fundamentadamente o desenvolvimento da trajetória de formação e, ao mesmo tempo, 

favorecer a construção de uma identificação com a profissão docente, fundada na 

realidade de seu exercício e não em fantasias puramente discursivas, sem base nessa 

realidade. Foram variadas as motivações que levaram cada um dos professores em 

início de carreira entrevistados a optar pela carreira docente, confirmando, como vimos, 

os resultados consolidados de diversos estudos científicos sobre o assunto. Entretanto, 

nos parece importante conhecer como (com que intensidade ou profundidade) cada 

ingressante num curso de licenciatura em matemática adere a cada um desses possíveis 

fatores que levam à opção pela docência. Como exemplo, tomemos o “gostar de 

matemática e ter facilidade com a disciplina”: é preciso que se tenha claro, do ponto de 

vista do desenvolvimento do processo de formação, qual matemática o ingressante 

conhece e através de quais tipos de atividades veio a conhecer essa matemática, da qual 

afirma gostar e, no trato com a qual afirma ter facilidade. Pensando na pior hipótese, 

podemos imaginar que, se ele se deu bem na escola resolvendo mecanicamente os 

problemas propostos, aplicando fórmulas decoradas, repetindo, nas atividades, o que o 
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professor mostrava nas aulas, por exemplo, vai ser necessário um trabalho profundo de 

reelaboração da relação com a matemática, com a concepção de ensino e de 

aprendizagem matemática que esse ingressante tem, para que se torne possível 

estabelecer vínculos robustos entre o sentimento de “gostar da matemática e ter 

facilidade com a disciplina” que possui o licenciando ao ingressar no curso e o (longo) 

trabalho de qualificação deste ingressante para a prática da docência escolar em 

matemática. Em outro ponto de um espectro complexo e não linear (do qual tomamos 

esses dois exemplos apenas para concretizar as ideias), podemos pensar no caso do 

ingressante que procurou a formação para a docência porque acredita que tem maior 

facilidade de conseguir emprego após se formar. É preciso conhecer o que significa o 

emprego de professor numa escola estadual para esse ingressante, não apenas em termos 

do valor absoluto do salário mensal, mas também em termos da ascendência social que 

esse emprego pode representar para quem vem de uma família de pais sem escolaridade, 

por exemplo O mesmo emprego que para um pode representar mobilidade social 

descendente, pode, para outro, ser visto como uma ascendência significativa na escala 

social, econômica e/ou cultural. Diferenças dessa natureza podem ter reflexos decisivos 

no engajamento ou desengajamento do ingressante no processo de formação, 

especialmente se houver algum tipo de apoio (dentro do programa de formação de 

professores) que ajude a tornar realidade esse possível sonho de superação das 

condições sociais de origem pelo ingressante na licenciatura, como citado num dos 

exemplos hipotéticos descritos acima. 

 

3.3 Formação Inicial 

 

 Este segundo eixo tem como objetivo apresentar a análise dos dados obtidos na 

pesquisa e na literatura com relação ao que pensam os professores em início de carreira 

acerca das contribuições dos processos de formação para o seu desenvolvimento 

profissional no início da carreira docente. 

O que esperar da formação inicial do professor? Ou, em outros termos: que 

contribuições a formação inicial pode oferecer ao processo formativo contínuo do 

professor? Para Lima (2007, p. 86), “mais do que obter uma certificação legal para o 

exercício da atividade docente, espera-se que a formação inicial desenvolva nos futuros 

professores habilidades, atitudes, valores e conhecimentos que lhes possibilitem 

construir permanentemente seus saberes, sua docência e sua identidade”. Isto significa 
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que a formação inicial precisa oferecer ao futuro professor uma base sólida de 

conhecimentos que lhe possibilite, quando no exercício da docência, reelaborar 

continuamente seus saberes, a partir do confronto com as experiências vividas no 

cotidiano escolar. Trata-se, portanto, de conceber a etapa de formação inicial como a 

base para a aprendizagem contínua do professor. No entanto, é importante observar dois 

pontos: o primeiro é que é preciso também saber o que se entende por uma “base sólida 

de conhecimentos”, capaz de orientar a sua própria reelaboração, quando em confronto 

com o dia a dia da docência escolar. Um segundo ponto, necessariamente relacionado 

com o primeiro, se refere ao seguinte: a reelaboração dos saberes a partir do confronto 

com a prática docente escolar é feita, em princípio, com base em concepções e valores, 

ou seja, a reelaboração não é errática, tem um rumo, seja ele explícito ou não. Então 

caberia a pergunta: o fundamento que dá esse rumo já pertence à tal “base sólida de 

conhecimentos”? Em outras palavras, caberia à licenciatura associar intrinsecamente aos 

conhecimentos da formação inicial (que serão eventualmente reelaborados, em função 

das condições particulares da prática) a discussão de valores (didáticos, pedagógicos, 

educacionais em geral) que sejam capazes de orientar essa reelaboração que se deseja 

contínua? Deixemos esse ponto em suspensão, por agora e vejamos o que pensam os 

professores em início de carreira entrevistados para retornarmos, com mais elementos, a 

ele. 

Quando perguntados sobre o processo de formação inicial e sobre suas 

contribuições efetivas para o trabalho docente no início da experiência profissional, os 

professores entrevistados responderam que a formação inicial foi importante e útil para 

o seu desenvolvimento profissional. Disseram que passaram por um processo geral de 

enriquecimento do conhecimento matemático, de troca de experiências com os colegas 

licenciandos, tiveram algumas dúvidas esclarecidas pelos professores formadores, além 

de breve experiência de regência nos estágios. Porém, muitas críticas foram apontadas: 

distanciamento da formação em relação à realidade das salas de aulas (o que se trabalha 

na formação inicial parece desvinculado do que se vai ensinar), falta de uma formação 

específica para lidar com a educação inclusiva, falta de experiência concreta e extensiva 

em ações fundamentais como o planejamento das aulas, a seleção de estratégias 

didáticas adequadas ao trabalho com os diversos tópicos do programa escolar etc.Tais 

fragilidades do processo de formação inicial constituem, segundo os entrevistados, um 

fosso largo e profundo entre aquilo que a instituição formadora lhes proporcionou, em 
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termos de preparação para o exercício profissional docente, e a prática efetiva na escola. 

Nas palavras dos em início de carreira: 

Com relação à preparação na graduação, a parte pedagógica fica um pouco 
distante da parte específica, o que torna delicada a preparação para a sala de 
aula. Quando chegamos na sala de aula percebemos que há um abismo entre 
o que nos foi ensinado e o que realmente será necessário para ensinar. E esse 
abismo é difícil de atravessar, a graduação poderia ser uma ponte que 
tornasse o caminho mais fácil, mas não sinto que seja assim (Soraya) 
 
A qualidade de ensino foi boa, isso é inegável. Claro que saí melhor e mais 
preparada do que quando entrei. Em termos de conhecimento, aprendi muito 
na graduação, de maturidade (adquirida pelas próprias dificuldades do curso, 
muitas vezes ter que ser autodidata, correr atrás de aprender e sanar as 
lacunas, pena que ficaram muitas ainda). Mas o ponto mais negativo é que a 
gente não tem como saber realmente o que é dar aulas, a realidade é muito 
diferente, e o que posso dizer é que o curso não é suficiente para suprir essa 
grande lacuna que você só vai dar conta quando começa a exercer de fato a 
profissão. O que a gente aprende em termos de teorias, cálculos, geometrias, 
análise está muito distante do que vamos ensinar (Vívian) (grifo nosso). 
 
Eu já imaginava que não seriam flores e, muito menos, completa a minha 
formação. Acho que nenhum curso consegue preparar um profissional por 
completo, a maior dificuldade para a formação de professores são os muitos 
problemas que uma sala de aula tem. São problemas de todas as naturezas. 
(risos) (Gisele) 
 
Acho que em termos de preparação é muito complicado, a graduação não 
alcança 1/10 do que deveria. Acho que você só entende a real quando está lá 
sozinho e se vê diante de tantos conflitos a serem resolvidos e começa a 
analisar como deve proceder, como agir (Cíntia) 
 

 
As professoras Cíntia e Soraya foram além, na crítica à formação inicial que 

tiveram: o curso não prepara para o trabalho em sala de aula da escola, estando mais 

voltado para a formação acadêmica daqueles que visam, posteriormente, fazer uma pós-

graduação (mestrado e doutorado): 

Eu aprendi muito no curso de graduação, isso é inegável, mas penso que se 
eu fosse seguir uma carreira acadêmica, como fazer um mestrado ou 
doutorado, estaria melhor preparada do que para dar aulas no Ensino 
Fundamental e Médio (Cíntia) 
 
[...] vemos o conteúdo muito aprofundado. Já me vi em situações em que tive 
que rever para ensinar: eu sabia a linguagem do curso superior, mas não sabia 
ensinar para os meninos das minhas salas (Soraya) 

 
Esse distanciamento entre os conhecimentos trabalhados na formação inicial e os 

saberes demandados pela prática cotidiana do ensino escolar também foi apontado como 

um elemento gerador dos sentimentos de desespero e de solidão vivenciados por alguns 

professores no início da carreira docente. Observe-se os excertos a seguir: 

Quando você chega na sala de aula parece que você não aprendeu nada. É um 
desespero. Muita coisa para organizar e controlar ao mesmo tempo 
(Bernardo) 



68 
 

 
Me senti sozinha, pois a maioria daquilo que aprendi não dava para pôr 
emprática, vendo que a realidade era um pouco (muito) diferente do que eu 
imaginava ou esperava (Luciana) 
 

Os relatos apresentados vão ao encontro dos apontamentos de Garrido e Lima 

(2006, p. 6): “Não é raro ouvir-se dos alunos que concluem seus cursos se referirem a 

estes como ‘teóricos’, que a profissão se aprende ‘na prática’, que certos professores e 

disciplinas são por demais ‘teóricos’. Que ‘na prática a teoria é outra’”. Segundo as 

autoras, no cerne de afirmações como essas estaria a constatação de que o curso de 

formação de professores não fundamenta teoricamente a atuação do futuro profissional 

docente e nem considera a prática docente escolar como referencial para a 

fundamentação teórica do processo de formação. Nesses aspectos, os depoimentos dos 

professores em início de carreira de nossa pesquisa aproximam-se dos relatos de 

algumas professoras experientes que participaram do estudo de Pizzo (2004). Ao 

rememorar o “choque de realidade” que sofreu no início de sua aprendizagem 

profissional da docência, uma das professoras fez o seguinte comentário: 

No início, a gente tem esse choque, porque você não tem experiência, você se 
depara com situações diferentes [...] tudo que você aprendeu, você acha que 
quando entrar numa sala de aula, vai aplicar tudo e vai ser uma maravilha, 
sabe? E não é! [...] A realidade é bem diferente! (PIZZO, 2004, p. 47) 

 
Tardif (2002) afirma que a percepção da distância entre os saberes provenientes 

da formação profissional e os saberes provenientes da própria experiência no magistério 

pode desencadear diferentes tipos de reações nos professores em início de carreira. Ele 

diz: 

“[...] trinta anos de pesquisa mostram que há uma relação de distância entre os 
saberes profissionais e os conhecimentos universitários. [...] Essa distância 
pode assumir diversas formas, podendo ir da ruptura à rejeição da formação 
teórica pelos profissionais. [...] Desse ponto de vista, a prática nunca é um 
espaço de aplicação dos conhecimentos universitários. Ela é, na melhor das 
hipóteses, um processo de filtração que os dilui e os transforma, em função das 
exigências do trabalho; ela é, na pior das hipóteses, um muro contra o qual vêm 
se jogar e morrer conhecimentos universitários considerados inúteis, sem 
relação com a realidade do trabalho docente diário nem com os contextos 
concretos de exercício da função docente  (Tardif, 2002, p.257). 
 

Como se nota, os depoimentos dos nossos entrevistados confirmam integralmente essa 

análise de Tardif. 

Por outro lado, tendo em vista as críticas que, no transcorrer de seus 

depoimentos, os professores em início de carreira fizeram aos cursos de licenciatura, 

reconhecendo as suas fragilidades e denunciando a sua insuficiência no sentido de 

prepará-los para os desafios do trabalho docente escolar, surpreendeu-nos constatar, 
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concomitantemente, que seus relatos sugerem certa “naturalização” das dificuldades, 

concebendo-as como intrínsecas ao início de toda e qualquer atividade profissional. Os 

dois fragmentos abaixo indicam isso: 

Eu acho que tudo é difícil, no começo, pra qualquer um. Qualquer emprego, 
qualquer área, o início é sempre complicado, pesado, talvez eu tenha feito 
essa crítica à graduação porque estou muito no começo da profissão, ainda 
não estou conseguindo ver a luz da formação no meu trabalho frente às 
dificuldades que estou tendo, talvez mais pra frente eu consiga estabelecer 
uma ligação entre o que aprendi e o que preciso para trabalhar. [...] (Luciana) 

 
E não é só nessa profissão que tem essas dificuldades. Toda profissão é 
assim. O curso de graduação nunca é suficiente para o exercício da profissão 
(Gisele) 

 
Há que se problematizar essa atitude de naturalização das dificuldades que 

perpassam o processo de inserção profissional do professor na carreira docente, 

reconhecendo e questionando as suas especificidades com relação às demais profissões 

do mundo do trabalho, assim como as fragilidades básicas do processo de formação 

inicial do professor. Realmente não é possível identificar um processo de formação 

inicial com o de formação em exercício. Há que se reconhecer que a formação inicial 

não é capaz de esgotar as questões da prática profissional para a qual forma. Mas isso 

não significa que a formação deva ser “perdoada” por tudo, que a dimensão do fosso 

entre formação e prática docente, constatado pela literatura especializada e confirmado 

pelos nossos entrevistados, seja natural e inevitável. É preciso entender as razões que 

levam o distanciamento a tomar essa dimensão, de modo a se vislumbrar possibilidades 

alternativas de estruturação da formação inicial. 

Por outro lado, alguns dos depoimentos apresentados também podem ser 

entendidos a partir da tese defendida, por exemplo, por Guarnieri (1996) e também por 

Tardif (2002), segundo a qual o processo de tornar-se professor só se consolida no 

exercício da profissão, no contato com as situações da prática. No entanto, é preciso 

considerar que, se essa consolidação se dá somente no contato direto com as situações 

da prática, mais urgente se torna conhecer essas situações e trazê-las, nas formas 

possíveis e viáveis, para parametrizar a organização e a sistematização das atividades de 

formação inicial. 

Além desses elementos, há sempre que se considerar aqueles externos às 

possibilidades de ação dos processos de formação inicial. O Plano Nacional de 

Educação (PNE), Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, enfatiza como elemento 

imprescindível à melhoria da qualidade do ensino a valorização do magistério, passível 
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de ser alcançada, segundo o documento, somente mediante a criação de uma política 

global do magistério, alicerçada na articulação entre formação inicial, formação 

contínua e condições de trabalho, salário e carreira: 

[...] Ano após ano, grande número de professores abandona o magistério 
devido aos baixos salários e às condições de trabalho nas escolas. Formar 
mais e melhor os profissionais do magistério é apenas uma parte da tarefa. É 
preciso criar condições que mantenham o entusiasmo inicial, a dedicação e a 
confiança nos resultados do trabalho pedagógico. É preciso que os 
professores possam vislumbrar perspectivas de crescimento profissional e de 
continuidade de seu processo de formação. Se, de um lado, há que se 
repensar a própria formação [...] por outro lado é fundamental manter na rede 
de ensino e com perspectivas de aperfeiçoamento constante os bons 
profissionais do magistério. Salário digno e carreira de magistério entram, 
aqui, como componentes essenciais [...] (BRASIL, 2001, não paginado) 

 

Autores como Nunes (2000), Tedesco (2001), Almeida (2002), Pimenta (2002), 

Leite, Ghedin e Almeida (2008), Gatti e Barreto (2009), Souza, Diniz e Oliveira (2014), 

entre outros, abordam alguns dos atuais desafios e dilemas enfrentados pelos cursos de 

formação inicial de professores. Vários deles enfatizam a insuficiência e a inadequação 

dos processos formativos correntes, frente à nova realidade da escola pública brasileira 

e às demandas sociais contemporâneas. De modo geral, esses autores assinalam que os 

cursos de formação inicial encontram-se estruturados em torno de um currículo formal 

que, centrado no desenvolvimento de conteúdos e atividades de estágio desarticulados 

das demandas da prática docente escolar, pouco contribui efetivamente para a 

construção de uma nova identidade profissional docente. O desafio que se coloca aos 

cursos de formação inicial é o de contribuir para tornar mais suave e mais eficaz a 

transição do licenciando de uma posição de “ver o professor como aluno” para a de 

“ver-se como professor” (PIMENTA, 2002, p. 20. Grifo como no original). 

Concordando com essas ideias, entendemos que tanto mais suave e eficaz será essa 

transição do licenciando, quanto mais profundo for o mergulho na prática docente 

escolar que a licenciatura lhe vier a proporcionar. Insistimos que a ideia não é, 

evidentemente, esgotar todas as questões da prática na formação inicial, mas colocar a 

prática no centro de gravidade da formação, como recomenda Tardif. Nessa mesma 

direção, Barth4 (apud FIORENTINI; SOUZA JR; MELO, 2001, p. 320) aponta que o 

desafio mais importante em relação à formação docente é, de um lado, conhecer e 

reconhecer as questões relevantes da prática dos professores e, de outro, promover 

                                                 
4BARTH, M. O saber em construção: para uma pedagogia da compreensão. Lisboa: Instituto Piaget, 
1993 
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condições para que o professor, uma vez em exercício, reexamine critica e 

permanentemente as teorias e crenças a partir das quais exerce sua prática profissional. 

Voltando à questão posta no início desta seção, acreditamos que se trata, mais do 

que aproximar a teoria da prática (como se costuma conceber a relação entre formação e 

docência escolar), de revolucionar as próprias práticas de formação inicial do professor, 

incluindo os valores que fundamentam essas práticas formativas, valores esses 

dominantemente acadêmicos e que se refletem sobre as práticas na forma de um 

“ensino” de conhecimentos essencialmente disciplinares e assépticos, sem vínculos 

robustos com as questões que se colocam ao profissional docente no seu contexto de 

trabalho. Esse tipo de conhecimento, ainda que internalizado (o que nem sempre 

acontece) dificilmente terá força para promover e fundamentar uma reflexão crítica e 

permanente sobre a própria prática docente, quando em exercício. O que acontece é o 

que vimos nos relatos dos nossos entrevistados, também apontado por Tardif: rejeição 

ou filtragem dos saberes da formação e uma eventual naturalização da condição difícil 

de iniciante na profissão, reduzindo parte do aprendizado sobre a prática que poderia 

ocorrer com eficiência no processo de formação inicial a uma (muitas vezes 

simplificada) visão de que a profissão se aprende na prática. Se assim fosse, 

efetivamente, não precisaríamos passar quatro anos em formação inicial. 

 

3.4 Os desafios do início da carreira 

Este terceiro eixo da análise tem como objetivo apresentar e discutir os dados 

obtidos na pesquisa com relação às dificuldades, preocupações e sentimentos que os 

professores vivencia(ra)m no período de sua inserção profissional no exercício da 

docência. Procuramos, também, abordar as expectativas dos entrevistados em relação à 

permanência (ou não) na profissão docente e os aspectos que lhes trazem satisfação ou 

insatisfação no magistério. Ao serem interrogados sobre as principais dificuldades e 

desafios que enfrentaram no início da carreira docente, os entrevistados explicitaram 

questões que agrupamos em quatro categorias, para efeito deste relato. As categorias 

referem-se a questões relativas a: 

1. Processo de ensino 

2. Relacionamento professor-aluno 

3. Relacionamento com os pais dos alunos 

4. Condições de trabalho 
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Assim, na sequência desta seção, as questões levantadas pelos sujeitos serão 

apresentadas dentro de cada uma das categorias acima, ainda que reconheçamos que 

algumas delas possam se ajustar a mais de uma categoria. 

 

3.4.1 Questões relativas ao processo de ensino 

 

De acordo com García (1999), o início da docência representa uma oportunidade 

para aprender a ensinar, mas, também, é uma etapa em que o professor experimenta 

transformações de âmbito pessoal, convivendo com uma relativa insegurança nas 

decisões profissionais e, em geral, certa falta de confiança na adequação de seu trabalho 

docente. Para Tardif (2002), os primeiros anos de profissão configuram um período 

crítico da carreira docente, marcado por intensas aprendizagens que suscitam 

expectativas e sentimentos fortes – e, às vezes, contraditórios - nos novos professores. 

Outro autor que comenta essa problemática a partir de seus estudos a respeito de 

professores em início de carreira é Huberman (1995). Segundo ele, na fase de “entrada 

na carreira”, destacam-se sentimentos como a insegurança, a preocupação e a ansiedade, 

decorrentes da inexperiência e da percepção da complexidade da função que começam a 

exercer. 

Um dos elementos que compõem essa complexidade, percebida ao entrar 

efetivamente no exercício da profissão, refere-se ao trabalho docente junto a alunos com 

necessidades educacionais especiais nas classes comuns do ensino regular. Observamos, 

nas entrevistas, que algumas dificuldades daí decorrentes foram mencionadas. 

Referências a esse tipo de dificuldade também foram encontradas no trabalho de 

Mariotini (2007). Essas manifestações se devem, seguramente, à atual proposta de 

educação inclusiva, cujo princípio fundamental assenta-se na idéia de que “[...] as 

escolas devem acolher todas as crianças, independentemente de suas condições físicas, 

intelectuais, sociais, emocionais, lingüísticas ou outras” (UNESCO, 1994, p. 18), e 

buscar aprimorar suas ações a fim de garantir a aprendizagem e a participação de todos, 

atendendo às necessidades de qualquer aprendiz, sem discriminações, como explica 

Carvalho (2004). A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, além de 

prever a garantia de atendimento educacional especializado, de forma gratuita, aos 

alunos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino, 

conforme disposto no artigo 4º, traz um capítulo único sobre a Educação Especial 

(Capítulo V), entendendo-a como modalidade de educação escolar (BRASIL, 2007). De 
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acordo com a legislação, para a integração dos alunos com necessidades educacionais 

especiais, os sistemas de ensino deveriam assegurar, entre outras condições, professores 

capacitados nas classes comuns e professores com especialização adequada, em nível 

médio ou superior, para o atendimento especializado desses alunos. Entretanto, como 

escrevem Libâneo, Oliveira e Toschi (2007), o processo de inclusão no Brasil teve 

início antes mesmo que fosse tema dos processos de formação docente, o que tem 

gerado entre os professores muito desconforto por terem que responder a um conjunto 

de novas demandas para as quais não foram devidamente preparados. 

Ao examinar um conjunto de 1.498 ementas de 71 cursos presenciais de 

licenciatura em Pedagogia, Gatti et al. (2010b, p. 104) verificaram o pouco que as 

disciplinas voltadas às modalidades Educação de Jovens e Adultos e  Educação Especial 

aparecem nos currículos. Além disso, quando presentes, “[...] acentuam abordagens 

mais genéricas ou descritivas das questões educativas com pouca referência às práticas 

associadas”. E afirmam: 

 

Poucos cursos dão a devida atenção a essas modalidades educacionais. O que 
aparece é a disciplina que se tornou obrigatória relativa à linguagem de sinais 
e só, ficando a descoberto toda uma gama de questões relativas ao campo da 
Educação Especial, que é vasto, diversificado, composto de modalidades e 
abordagens variadas. Essa formação não propicia elementos concretos para o 
trabalho de inclusão das crianças e jovens portadores de necessidades 
especiais nas classes regulares e, claro, de forma alguma para sua formação 
básica, considerando as diferentes naturezas de suas necessidades formativas. 
(GATTI et al., 2010, p. 104). 

 

É nesse cenário, portanto, que, apesar de formados recentemente, os professores 

apontaram, nas entrevistas, que se sentem despreparados para atender adequadamente os 

alunos com necessidades especiais, visto que não adquiriram, durante a formação 

inicial, uma base teórica e prática que lhes permitisse reconhecer as necessidades 

educacionais desses alunos e/ou intervir de maneira adequada. Os excertos reproduzidos 

a seguir são bastante ilustrativos: 

E ainda, pra completar, por dois anos tenho trabalhado com uma aluna 
deficiente auditiva. Tenho tido dificuldades de me comunicar com ela, procuro 
alternativas na internet e ainda assim me sinto muito insegura em não estar 
ajudando em nada. [...] Eu preciso de ajuda. Os meus alunos até são muito 
preocupados em ajudar, mas eles não sabem, assim como eu. Como vou avaliar 
de maneira justa um aluno com deficiência, ele não pode se sentir beneficiado, 
nem prejudicado (Vivian) (Observação: os olhos da professora ficaram 
marejados e pude perceber claramente como essa dificuldade a afligia) 

 
Não fui preparada para isso em minha formação. Muitas vezes nem sei por 
onde começar. Acho que seria necessário uma equipe técnica preparada 
especificamente para trabalhar com esses alunos deficientes, não para ajudar o 
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professor, mas para propiciar uma educação de qualidade para eles, não fui 
preparada para lidar com tamanha dificuldade (Luciana) 

 
Não tive alunos com deficiência ainda, graças a Deus. O professor encontra-se 
perdido diante do aluno portador de necessidades especiais. Como trabalhar 
esse aluno na parte psicológica? Os professores são despreparados para atender 
melhor o aluno especial. É muito bonito na teoria da educação inclusiva, mas, 
como tudo que o governo propõe, é sem planejamento e estrutura (Soraya) 

 
Eu tenho dois alunos, ou melhor, agora um, eles são gêmeos e a escola os 
colocou em salas diferentes. Os dois têm um tipo de síndrome que os músculos 
atrofiam, são cadeirantes desde cinco anos. O meu aluno não tem deficiência 
cognitiva, o outro tem. Mas o que mais me admira é o cuidado dos outros 
alunos com eles. Eles são alunos de periferia e muitos têm uma refeição 
completa apenas na escola, por isso eles saem quase voando da sala para irem 
pras filas do refeitório, mas nunca o deixam pra trás. Comovente. Eles o 
ajudam em tudo, e com isso me ajudam também, porque na maioria das vezes 
fico perdida em como agir (Cíntia) 

 
Lembro-me de ter lido algum texto sobre educação inclusiva na graduação, 
mas acho que não saberia lidar com um aluno cego ou especial, como que faz? 
Difícil (Gisele) 

 

Embora o atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais em 

classes comuns do ensino regular não possa ser visto como responsabilidade exclusiva 

dos professores, individualmente, mas do sistema escolar, os depoimentos de 

professores em início de carreira mostram que a temática do processo de ensino voltado 

para alunos com necessidades educacionais especiais configura uma necessidade 

formativa clara e urgente. É preciso que a formação propicie aos professores 

sustentação teórica e prática para responder adequadamente a essa demanda. Nessa 

perspectiva, os docentes relatam que não faz sentido falar em inclusão se o professor 

não estiver preparado para lidar com os desafios inerentes a esse processo. Sem uma 

base que permita reconhecer as necessidades educacionais de seus alunos, para intervir 

de maneira adequada, como garantir a aprendizagem? 

Prieto (2006) defende que os sistemas de ensino devem assegurar as condições 

necessárias para que os professores estejam aptos para a elaboração e a implementação 

de novas propostas e práticas de ensino que respondam às características de seus alunos, 

incluindo aquelas evidenciadas pelos alunos com necessidades educacionais especiais. 

De acordo com o autor, 

[...] os professores devem ser capazes de analisar os domínios de 
conhecimentos atuais dos alunos, as diferentes necessidades demandadas nos 
seus processos de aprendizagem, bem como, com base pelo menos nessas 
duas referências, elaborar atividades, criar ou adaptar materiais, além de 
prever formas de avaliar os alunos para que as informações sirvam para 
retroalimentar seu planejamento e aprimorar o atendimento aos alunos. 
(PRIETO, 2006, p. 57-58, grifo nosso). 
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Os depoimentos dos professores em início de carreira são impactantes na medida 

em que revelam a “face excludente do processo de inclusão”, tal como vem se 

implementando na escola pública brasileira: os alunos com necessidades educacionais 

especiais, embora “incluídos” nas classes comuns do ensino regular, encontram-se, 

muitas vezes, excluídos do processo de ensino que ocorre no interior dessas salas de 

aula. 

Outro ponto levantado pelos professores em início de carreira se refere às 

dificuldades em dar respostas didáticas adequadas a necessidades de aprendizagem 

específicas de cada um dos alunos. Tais dificuldades se manifestam claramente em 

outras investigações realizadas no contexto brasileiro. Na pesquisa de Guarnieri (1996), 

por exemplo, a professora iniciante, participante do estudo de caso, relata que teve 

dificuldades em relação ao desenvolvimento do trabalho docente com dois grupos de 

alunos de uma mesma sala, os quais se encontravam em estágios bastante distintos de 

aprendizagem. A solução que lhe pareceu mais adequada foi propor, para uma parte das 

crianças, certo tipo de atividade e, para as demais, outro tipo de atividade, de acordo 

com a percepção (da professora) das diferenças de possibilidades de aprendizagem de 

cada grupo. Mas, pode-se perguntar: terá sido efetivamente uma solução adequada, do 

ponto de vista educativo? A percepção das diferenças entre os membros dos dois grupos 

terá sido suficientemente criteriosa e cuidada, do ponto de vista cognitivo? Terá havido 

suporte institucional amplo para esse tipo de decisão pedagógica ou a improvisação 

deve ser considerada inerente a esse período de inicio na carreira docente? Nesse 

sentido, Luciana, uma de nossas entrevistadas, comenta a necessidade de proceder a 

adaptações: 

[...] muitas vezes é preciso adaptar o que se vai ensinar para uma determinada 
turma, devido a níveis muito distintos, pois dentro de uma sala de aula os 
alunos não são iguais, não aprendem da mesma maneira e muitas vezes 
chegam com discrepâncias de conteúdos muito grandes (Luciana) 

Ainda sobre esse ponto, Vívian reclama que os alunos são promovidos às séries 

seguintes sem o amadurecimento necessário. Para ela, fica evidente que há um 

desencontro entre o que o professor deve cumprir, de acordo com o programa do 

correspondente ano de escolarização e o estágio de aprendizagem em que se encontram 

os alunos: 

É difícil pra eles copiarem do quadro e ler o que copiaram. Pra você entender 
o meu desespero,[...] outro dia precisava fatorar polinômios, no segundo ano 
do Ensino Médio. Aí um menino não entendeu porque eu havia simplificado 
a fração. Aí eu escrevi números, como se fosse 2 sobre 4 e vamos simplificar 
[...]. Ele não soube. E o pior: a grande maioria também não sabia... Fiquei em 
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choque. Como esses meninos chegaram aqui sem saber simplificar frações? E 
as mais simples... O sistema escolar não colabora, não se importa, se faz de 
cego e joga a culpa no professor. Na aula seguinte trouxe o livro do sexto ano 
e fui ensinar simplificação de frações. É esse tipo de coisas que faz 
questionar o esforço matemático que tive na graduação (Vívian) 
 
Diante de tamanha defasagem que os alunos trazem de toda sua vida escolar, 
adequar os conteúdos à série em que estão é bem difícil. Saber o que ensinar 
para determinada série de maneira que atenda o currículo exigido e em que 
seqüência ensinar para que isso se torne possível é muito difícil para quem 
acaba de sair da graduação e começa a dar aulas (Vívian) 

 
Problemas relativos ao ensino, expressos na dificuldade de administrar o tempo 

e as condições disponíveis, em função das necessidades de aprendizagem específicas de 

cada aluno, também foram encontrados no estudo de Rocha (2005), realizado em uma 

escola pública da rede municipal de São Carlos. Segundo a pesquisadora, essa teria sido 

a maior preocupação enfrentada pela professora iniciante Carmem, que participou da 

investigação: 

 
Aí então, começam as preocupações com as dificuldades de cada 
um, o que ele precisa, aquela ansiedade. [...] As preocupações 
passam a ser aquelas mais pertinentes a esse processo, essa busca 
de como resolver as questões. No diário, me refiro à dificuldade em 
trabalhar com a disparidade do desenvolvimento, é essa questão: 
um já sabe escrever, já quer coisas novas, você então não tem 
problemas desse tipo com ele e o outro lá que não sabe o que é a e o 
que é b. Aprender a trabalhar com isso também foi um desafio. 
(ROCHA, 2005, p. 91, negritos como no original). 

Vieira (2002) também se refere à dificuldade de desenvolver o processo de 

ensino de modo a atender as necessidades individuais de aprendizagem dos seus alunos. 

Semelhantemente ao que ocorreu em nossa pesquisa, a professora-pesquisadora 

associou a essa dificuldade o sentimento de insegurança: 

[...] A insegurança por não conseguir prever o tempo que levaria cada 
atividade, por não ter idéia do tempo que cada aluno gastaria para 
desenvolvê-la ou do quanto cada um seria capaz de produzir, por não 
saber o que fazer com o tempo ocioso daqueles que terminavam muito 
antes dos demais [...] (VIEIRA, 2002, p. 100). 

Essa dificuldade também se manifestou nos apontamentos da professora 

Carmem, participante da pesquisa de Rocha (2005, p. 96), que mencionou, como um 

dos aspectos para onde deveria direcionar a sua preocupação, no início do ano letivo, as 

decisões relativas à “melhor sequência do quê e do como fazer”. O mesmo tipo de 

dificuldade foi assinalada por uma das professoras do estudo de Guarnieri (1996, p. 59): 
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“Eu não tinha direções, não sabia o que era bom, o que era pertinente [...], eu me perdia 

no próprio ritmo”. 

A professora iniciante Gisele, única do nosso estudo que leciona em escola 

particular, teceu críticas à instituição em que trabalha, denunciando a existência de uma 

preocupação exacerbada com o “cumprimento do programa”, em detrimento da atenção 

em relação à aprendizagem efetiva dos alunos. Ela diz: 

Eu acho que a preocupação por dar conta de todo conteúdo se sobrepõe ao 
objetivo final que é fazer com que o aluno aprenda.[...] no final, o que 
importa é que o conteúdo tenha sido dado por completo. Às vezes, você dá 
um conteúdo e você vê que a sala não deu conta. Ah, vou dar mais atividade, 
voltar e fazer de novo, mas você não pode, isso vai atrasar, entendeu? 
(Gisele) 

A professora participante do estudo de Rocha (2005, p. 116), frente à dificuldade 

de desenvolver um trabalho mais direcionado para o grupo de alunos que necessitava de 

uma intervenção mais sistemática para progredir na aprendizagem, fez o seguinte 

comentário: “É um trabalho, no meu ponto de vista, que ficava a desejar, porque eu não 

conseguia, não tinha condições de fazer com eles o que exatamente eu queria fazer, 

aprofundar mais isso, intensificar mais essa atividade para desenvolver o andamento 

deles”. 

Apesar da ambigüidade que parece permear o significado atribuído ao “domínio 

dos conteúdos”, os relatos apresentados indicam que os professores em início de 

carreira partem de uma concepção implícita, segundo a qual os saberes relativos a 

conteúdos e a métodos são hierarquizados (é preciso primeiro saber os conteúdos para 

então saber como ensinar) e avaliam que suas dificuldades em relação ao domínio 

desses saberes se restringem à forma de trabalhar os conteúdos e não aos conteúdos em 

si. Nesse sentido, nossos dados concordam com os do estudo de Corsi (2002), em que 

foi constatada a quase inexistência de indicações de dificuldades com a compreensão do 

conteúdo por parte das duas professoras em início de carreira que participaram da 

pesquisa. Segundo a autora, nos relatos e registros das professoras, as dificuldades 

estariam mais relacionadas com o modo de trabalhar os conteúdos do que com o 

domínio deles. Nossos dados aproximam-se, também, dos obtidos no estudo 

exploratório de Guarnieri (1996): 

A maioria deles não levantou questão alguma referente aos conteúdos 
escolares em si, mas apontou problemas quanto à organização, no 
sentido de identificar o momento adequado para passar de um tópico a 
outro, isto é, de ter algum indicador seguro para ter condição de ir 
adiante com a matéria (GUARNIERI, 1996, p. 58). 
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A constatação de que, em geral, os docentes em início de carreira não relatam 

maiores dificuldades com a compreensão dos “conteúdos em si” pode aparecer como 

um dado intrigante, frente aos resultados de estudos realizados sobre os cursos de 

formação inicial de professores, os quais têm atestado a pouca importância conferida 

por esses cursos aos conteúdos das várias disciplinas que compõem a Educação Básica 

(ver, por exemplo, Gatti et al., 2010; Fiorentini et al, 2002). Aqui há que se fazer uma 

pequena, mas importante, digressão teórica que pode jogar luz sobre essa questão. 

Em primeiro lugar, é preciso ter em mente que, pelo menos para um grupo de 

estudiosos dos saberes profissionais dos professores, a separação entre os conteúdos 

específicos (conhecimento matemático, no nosso caso) e os demais componentes do 

repertório de conhecimentos de que se utilizam os professores de matemática em sua 

prática escolar serve a finalidades específicas de análise teórica da constituição do saber 

profissional docente, exatamente porque há, hoje, certo consenso em torno da ideia de 

que esse saber compõe uma totalidade complexa e de difícil acesso. Entretanto, essa 

separação não teria muito sentido em situações concretas de desenvolvimento de 

práticas formativas do professor, em cursos de licenciatura. Menos ainda, em situações 

de planejamento e execução efetiva do trabalho docente em matemática na escola 

básica, uma vez que o “conteúdo” que resulta do processo de ensino está intimamente 

relacionado com a abordagem desenvolvida pelo professor. Por exemplo, qual seria o 

“conteúdo matemático” trabalhado por um professor do sexto ano do Ensino 

Fundamental, quando desenvolve uma aula com base em resolução de diferentes tipos 

de problemas do campo multiplicativo? Seria o mesmo “conteúdo” trabalhado por um 

professor que ensina diretamente (a partir de uma aula expositiva) a reconhecer 

situações que demandam as operações do campo multiplicativo? Será que a abordagem 

via resolução de problemas resultaria na aprendizagem (potencial) do mesmo 

“conteúdo” que a aula expositiva, sendo a diferença apenas no (mais eficaz ou menos 

eficaz) “método” utilizado? As duas abordagens demandariam o conhecimento, por 

parte do professor, do mesmo “conteúdo matemático”? Observe-se, de passagem, que a 

literatura especializada tem reiteradamente se referido a uma tendência de se colocar em 

risco, afastando-se da “zona de conforto”, o professor que decide por uma abordagem 

do tipo resolução de problemas (ou modelagem, investigação em sala de aula etc.), no 

sentido de que essas abordagens alternativas à clássica aula expositiva podem trazer à 

tona questões imprevisíveis, relacionadas ao “conteúdo”, para as quais o professor (mais 

frequentemente do que nas aulas expositivas), pode não ter respostas antecipadamente 
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preparadas. Só isso já sugere fortemente que os “conteúdos” nas duas abordagens não 

seriam os mesmos. 

Em segundo lugar, é preciso perceber a concepção que está por trás da ideia 

(remanescente do modelo 3+1) de separar a formação do professor de matemática em 

conteúdos e métodos ou em “o quê” e “o como” ensinar. Segundo essa concepção, o 

professor de matemática tem que saber duas coisas distintas: “matemática” e “como 

ensinar”. A preparação do professor na parte de “conteúdos” (matemática), fica por 

conta dos especialistas em matemática enquanto a preparação nos métodos de ensino 

(ou na didática, em termos gerais) fica por conta dos especialistas em ensino ou em 

educação matemática. Como a matemática da Educação Básica é vista como a parte 

elementar (no sentido de simples ou primária) da matemática acadêmica, é natural 

deduzir que, aprendendo-se a matemática universitária, segue, por consequência, a 

aprendizagem da matemática que se ensina na escola. Por isso, não se aplicariam aos 

cursos de licenciatura em matemática as críticas de Gatti et al.(2010), referentes à 

ausência dos conteúdos escolares nos cursos de formação inicial do professor. Eles 

estariam presentes na forma de consequência do suposto aprendizado da matemática 

universitária trabalhada. 

Da mesma maneira, os comentários de professores em início de carreira, no 

sentido de que não teriam problemas com relação ao conteúdo em si, poderiam ser 

compreendidos como um argumento segundo o qual já teriam aprendido, em termos de 

conteúdos, até mais do que essa matemática da escola. Assim, teriam problemas apenas 

em relação ao “como ensinar”. Nesse sentido, ausência dos conteúdos específicos da 

Educação Básica nos currículos dos cursos de formação de professores de matemática 

justificar-se-ia, então, com base em duas pressuposições: a de que, sendo tão 

elementares, já teriam sido aprendidos pelos docentes durante o seu processo de 

escolarização básica e também a de que, aprendendo a matemática universitária, os 

futuros professores teriam aprendido, como consequência lógica, a matemática escolar. 

Ambas as premissas têm como base uma visão (3+1) do saber profissional do professor 

da escola: a matemática que os licenciandos vão ensinar eles já sabem (nesse caso não 

precisam aprender na universidade) ou vão revisitar e reaprender como consequência da 

matemática universitária trabalhada no curso. Por outro lado, a questão do como ensinar 

não se refere a conteúdos matemáticos estritos e deve ser trabalhada em instâncias 

ligadas à educação matemática (a parte 1, do 3+1). 
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Por último, caberia lembrar, neste ponto da nossa análise, os domínios 

constituintes do Conhecimento Matemático para o Ensino, segundo Ball, Thames e 

Phelps (2008). Para esses autores, o conhecimento matemático relevante para a 

profissão docente escolar em matemática é composto de pelo menos quatro tipos de 

domínios, quais sejam: o conhecimento comum do conteúdo (em inglês, common 

content knowledge, CCK), o conhecimento especializado do conteúdo (specialized 

content knowledge, SCK), o conhecimento do conteúdo e do estudante (knowledge of 

content and students, KCS) e o conhecimento do conteúdo e do ensino (knowledge of 

content and teaching, KCT). O primeiro domínio se refere ao que é efetivamente 

ensinado na escola e que se espera que os alunos saiam dela sabendo (aquilo que os 

professores em início de carreira aqui referidos chamam de “conteúdo” e dizem não ter 

problemas em relação a ele no exercício da profissão). O segundo domínio envolve o 

tipo de conhecimento que o professor deve ter para desenvolver “bem” o ensino escolar 

da matemática. É um conhecimento matemático próprio da profissão docente escolar, 

ou seja, não faz parte necessariamente da bagagem de conhecimentos matemáticos de 

um engenheiro, de um matemático ou de qualquer outro profissional que usa 

matemática, fora do ensino. Os dois últimos domínios referidos acima (KCS e KCT) são 

formas de conhecer matemática que também se prestam especificamente ao ensino, no 

sentido de que proporcionam ao professor a possibilidade de levar em conta, em suas 

atividades profissionais na escola, as relações dos estudantes com a matemática (KCS) e 

as especificidades da didática da matemática, em contraponto à didática geral (KCT). 

A diferença essencial entre essa concepção do conhecimento matemático 

relevante para o ensino escolar, descrita brevemente acima, e a visão clássica, 

predominante no senso comum e também nas licenciaturas, é que, para Ball, Thames e 

Phelps, os quatro domínios são constituídos por conhecimentos matemáticos, ou seja, 

“conteúdos” da matemática, com a especificidade de compor um saber profissional 

típico de quem exerce a profissão de professor de matemática na escola. Deste modo, 

não se separa, conceitualmente, o “saber ensinar” e o “saber matemática”, isto é, não se 

concebe o saber profissional do professor de matemática como uma soma de duas 

parcelas independentes. Nessa separação pouco refinada, a matemática relevante para a 

profissão docente escolar não possui especificidade, o que é visto como específico da 

formação do professor é o como ensinar uma matemática já supostamente aprendida. 

Entretanto, mesmo de forma obscura, do ponto de vista teórico, os licenciandos acabam 

percebendo que existe uma matemática especificamente relevante para a prática docente 
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escolar, matemática essa que não é trabalhada adequadamente na licenciatura, em 

função da matemática acadêmica. Podemos ver isso nas entrelinhas de alguns dos 

depoimentos de professores em início de carreira: 

Ao dizer que saí da graduação mais preparada do que quando entrei, me 
refiro ao fato de estar mais bem preparada para a Matemática, o que não 
necessariamente significa que tenha saído mais bem preparada para dar aula 
de Matemática. [...] Nunca precisei evocar conhecimentos da graduação para 
dar aula, no máximo evoquei os conhecimentos que adquiri nas séries finais 
do Ensino Fundamental. [...] Não faz diferença nenhuma se eu tivesse ido dar 
aula com a Matemática que tinha do Ensino Médio, tava mais que suficiente  
(Vívian) 
 
Tem que saber matemática, não aquela matemática surreal que a gente 
aprende na graduação, mas um profissional responsável deve dominar o seu 
conteúdo. Interfere muito saber julgar uma maneira mais simples de ensinar 
um determinado conteúdo, um outro caminho (Cíntia) 
 
Você tem que saber e dominar o conteúdo para que você possa julgar a 
melhor forma de ensinar, é nessa hora que os conteúdos da graduação 
poderiam se aproximar da escola básica fazendo com que os alunos reflitam, 
lá na graduação, sobre o porque de se ensinar determinados conteúdos. Às 
vezes os meus alunos me perguntam: professor pra quê preciso saber isso? E 
respondo pra mim mesmo: sinceramente não sei (Bernardo) 
 
Interfere muito. Tem que saber uai, se você não domina o conteúdo, como vai 
ensinar? O difícil não é saber pra você, o difícil mesmo é saber ensinar. É 
conseguir ensinar! (Soraya) 

No geral, talvez se possa atribuir a essa questão as principais razões que levam 

os professores em início de carreira a reclamar de um distanciamento indevido da 

formação do professor de matemática em relação às necessidades da prática docente 

escolar. Essa questão fica quase sempre nas entrelinhas, devido, a nosso ver, a essa 

percepção confusa das necessidades de conhecimentos para o ensino, dominante entre 

os formadores e, em consequência, entre os licenciandos, e reforçada pela crença 

subjacente ao modelo 3+1: para ensinar matemática (visto como transmitir 

conhecimentos) preciso saber matemática e (depois) aprender como ensinar. A forma 

mais simples e direta de expressar o distanciamento entre uma formação fundamentada 

nessa crença e uma prática docente que demanda formas mais complexas de 

conhecimentos profissionais é: como não tenho problemas com o “conteúdo”, o que 

deixa a desejar na formação é o “como ensinar”. Por outro lado, a análise apresentada 

indica fortemente que uma formação matemática centrada nos quatro domínios 

propostos por Ball, Thames e Phelps poderia contribuir para proporcionar ao licenciado 

um início de carreira (e um desenvolvimento profissional, ao longo da carreira) mais 

seguro e confiante em relação ao trabalho docente com a matemática na escola. 
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Por falar em crenças, outra dimensão do trabalho docente, quase sempre ausente 

na formação inicial dos professores (Garcia, 1999), se refere ao fato de que os 

licenciandos passam pelo curso de formação inicial em matemática sem modificar suas 

crenças sobre o ensino e a aprendizagem da matemática (e sobre a própria matemática), 

reativando-as, como professores, quando começam a trabalhar na escola. Isso também é 

uma questão importante, uma vez que é a partir dessas crenças que o professor procura 

dar solução para os problemas que identifica na sua prática docente. Os cursos de 

licenciatura poderiam contribuir com eficácia em relação a isso, mas, como no caso dos 

conhecimentos matemáticos específicos para a prática docente escolar, essa 

contribuição dependeria de uma reformulação das práticas formativas usuais nesses 

cursos, reformulação essa que não parece visível no horizonte.  

Para a busca de superação das dificuldades referidas nas entrevistas, os seis 

professores participantes desta pesquisa apontaram o livro didático como a principal 

fonte de apoio, o único material citado, ao lado de buscas eventuais na internet. 

Pesquiso nos livros que as editoras mandam para a escola, ou pesquiso na 
Internet. Procuro nesses sites de matemática, mas é uma busca sem muito 
sucesso, porque é tudo igual ao que tem nos livros didáticos (Luciana) 
 
O livro didático é a base de tudo e mente quem diz que não. Você precisa de 
um norte. Busco inspirações de exercícios e projetos na internet, mas muitas 
vezes chego à conclusão de que o negócio é bonito mesmo no papel, na hora 
de colocar em prática o trem desanda (Cíntia) 
 
Eu tenho que seguir o livro didático, inclusive tem metas pra serem 
cumpridas, até o capítulo tal em tal mês... mas busco na internet também, 
principalmente atividades (Bernardo) 

 
 Já a professora Vívian faz quase um desabafo ao ser questionada sobre suas 

fontes de consulta para preparar suas aulas: 

[...] muitas vezes coloco uma coisa no diário, porque eu preciso justificar o 

conteúdo da série, mas ensino mesmo matemática de primeiro ao quinto, de 

sexto ano, de sétimo. Do livro adotado, do programa...eu ensino as quatro 

operações. Como vou me inspirar no livro?  (Vívian) 

Ao sumarizar nossa análise com relação a esta subseção 3.4.1, constatamos que os 

professores em início de carreira se referem essencialmente aos seguintes pontos (que se 

relacionam): 

a) dificuldade de lidar com alunos em diferentes estágios de desenvolvimento da 

aprendizagem matemática, dentro de uma mesma sala de aula (turmas 

demasiadamente heterogêneas e, ao mesmo tempo, pressão pelo cumprimento 

do programa curricular proposto); 
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b) dificuldade de desenvolver abordagens satisfatórias, em relação à aprendizagem, 

dos temas e tópicos que devem ensinar, devido a problemas de formação 

universitária, em termos de conhecimentos relativos a “como ensinar”; 

Nossos comentários gerais, no que se refere aos vínculos da formação inicial com as 

dificuldades relatadas pelos professores em início de carreira são as seguintes: 

• Observamos que, no processo de formação inicial, quando este se reduz a 

transmitir “conteúdos matemáticos em si” aos licenciandos através basicamente 

de aulas expositivas, eles (os licenciandos) são tratados como iguais, quando não 

são (tanto quanto não são iguais os alunos de uma mesma sala de aula da 

escola). E se as práticas formativas na licenciatura não conseguem contemplar os 

diferentes estágios de aprendizagem existentes entre os licenciandos, como 

esperar que o licenciado vá fazer isso de maneira adequada na sua prática 

docente escolar? Provavelmente os futuros professores vão fazer como se faz na 

licenciatura e na própria escola: tratar como iguais os desiguais. E essa é a 

melhor maneira de reproduzir a desiguladade. 

• Outro problema se refere a que os professores em início de carreira têm que 

filtrar os conhecimentos adquiridos na licenciatura e adaptá-los ao estágio de 

escolarização em que estejam trabalhando a cada ano. Mas esse filtro, dada a 

formação que tiveram, parece forte demais, a distância da formação à realidade 

escolar é muito grande, fazendo com que a filtragem e a adaptação se tornem de 

difícil execução (tão difícil que a própria formação inicial não consegue 

processá-la em seu desenvolvimento). Vemos então que a licenciatura em 

matemática acaba deixando ao professor iniciante a tarefa de fazer, por si 

mesmo, o que ela própria não consegue fazer. 

• A dicotomia conteúdo e método, que está no cerne do 3+1, supõe uma hierarquia 

que privilegia o conhecimento do “conteúdo matemático em si” e atribui um 

papel importante, porém subordinado, ao conhecimento dos métodos de ensino. 

A cultura escolar aceita essa ideia, tácita ou explicitamente. Assim, um dos 

grandes desafios da licenciatura em matemática, hoje, seria combinar uma 

reestruturação do processo de formação inicial do professor (abandonando os 

fundamentos do 3+1) com práticas formativas que se equilibrem em torno de um 

centro de gravidade localizado no olho do furacão, ou seja, na prática docente 

escolar “real”. Deste modo, ainda que não seja possível, muitas vezes, produzir 

soluções para elas no âmbito da formação inicial, as dificuldades levantadas 
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pelos professores em início de carreira poderiam penetrar nos poros desse 

processo formativo e tornar mais suave e menos sofrida a transição, 

naturalmente complexa e essencialmente prática, de estudante a professor. 

Assim, no nosso entendimento, todos os aspectos das dificuldades e desafios que 

enfrentam os professores em início de carreira quanto ao desenvolvimento do processo 

de ensino na escola, em relação aos quais a licenciatura poderia agregar suas 

contribuições, andam juntos: as práticas formativas que questionam as crenças dos 

licenciandos sobre ensino e aprendizagem da matemática precisam ser compatíveis com 

práticas formativas que consideram a especificidade própria do conhecimento 

matemático relevante para o ensino escolar (e portanto para a formação do professor). E 

compatíveis também com práticas formativas que valorizam alternativas de ensino não 

centradas exclusivamente na transmissão de conhecimentos a um público genérico de 

licenciandos em matemática, tratados todos como iguais frente aos saberes que lhes são 

transmitidos, sem levar em conta os saberes que construiram (ou deixaram de construir) 

ao longo de sua formação escolar. 

 
3.4.2 Relação professor-aluno 

 

As dificuldades concernentes ao ambiente de sala de aula mais citadas pelos em 

início de carreira referem-se a lidar com a indisciplina e desinteresse dos alunos. No 

quadro dessa discussão, um aspecto relevante a destacar diz respeito às expectativas dos 

professores em início de carreira com relação à docência. Dos seis professores 

entrevistados, cinco afirmaram que, ao ingressar na docência, suas expectativas não se 

concretizaram, e a fonte maior de decepção se refere, principalmente, a problemas de 

relacionamento com os alunos em sala de aula. A fala dos entrevistados, nesse quesito, 

revela uma nítida diferença em relação às expectativas que mantinham antes do ingresso 

na profissão: 

Ver que a realidade que eu tinha, quando na idade escolar dos meus [atuais] 
alunos, era muito diferente da deles. Onde foi parar o respeito, o brilho no 
olho por aprender, as sapequices de adolescentes que não eram pra ferir nem 
agredir os outros? Ai meu Deus, tá difícil (Cíntia) 

Lidar com alunos tem sido a minha maior dificuldade, não fui educada para 
lidar com gente tão sem noção e despreparada para o convívio social, se não 
quisessem nada e não me atrapalhassem ou não me afrontassem, tudo bem. 
Muita gente me questiona: mas você sabia que ia ser assim... Não! Não sabia. 
Eu imaginava alunos agitados, falantes. Agora baderneiros, descompensados, 
sem nenhuma noção do que é um convívio, no mínimo, respeitoso, ah isso 
não (Vívian) 
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Essa disparidade observada entre a realidade da sala de aula escolar e as expectativas 

dos professores participantes da pesquisa assemelha-se à diferença entre as 

representações sobre o “aluno ideal” e o “aluno real” apontada por outras investigações, 

como, por exemplo, o estudo desenvolvido por Quintanilha (2010), que investigou as 

representações sociais de estudantes do curso de Pedagogia da UNESP e de professores 

formados em Pedagogia sobre os alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental da 

rede municipal de ensino de Presidente Prudente - SP. Nessa pesquisa, o autor constatou 

um antagonismo nas representações dos professores sobre o aluno imaginado e o aluno 

real. Com relação à imagem que, no período deformação, os professores tinham do 

aluno com o qual iriam trabalhar, foram descritas as seguintes características: um aluno 

voltado para a aprendizagem, obediente e respeitoso, acompanhado e apoiado por sua 

família. Entretanto, os dados obtidos na investigação apontaram que, após quatro anos 

ou mais de trabalho docente, essa imagem sofreu modificações, tornando-se bem mais 

negativa do que aquela correspondente às expectativas iniciais (idealizada). Os 

professores apresentaram como características do atual aluno da escola pública, as 

seguintes: falta de motivação, de comprometimento e de interesse em relação aos 

estudos, falta de disciplina e ausência de acompanhamento da família. Essa percepção 

de que a realidade da escola - e dos alunos que a frequentam - difere das expectativas 

construídas antes e/ou durante a formação inicial caracteriza o que a literatura denomina 

de “choque de realidade”, marcando o início de um complexo processo de transição do 

plano do imaginário para a realidade concreta (HUBERMAN, 1995; TARDIF, 2002; 

VEENMAN, 1984). Com base nessas considerações observemos os seguintes 

fragmentos de entrevistas: 

Na universidade, professor não chama atenção de aluno, não pede silêncio, 
não implora para que ninguém fique ali sentado. Aí você acostuma com isso. 
Aí você chega na escola para lidar com outro perfil de alunos que a gente já 
conhece por ter estado ali enquanto aluna, mas é tão diferente e tão difícil. Os 
alunos de hoje não querem nem saber, não sei se por eu ter pegado uma 
escola muito difícil e umas turmas piores ainda, entendeu? Então é muito 
complicado (Soraya) 
 
Eu acho que mesmo que a graduação tente, não consegue demonstrar o real, 
ler esse tipo de problema em um texto é bem diferente do que viver isso, né? 
Daí, quando você vai para a realidade, o que você encontra é bem diferente. E 
acho que dá aquele “baque”. Não que eu esperasse um monte de robozinhos, 
mas a gente não vai preparada para os alunos de hoje (Luciana) 

De acordo com o relato acima, esse “baque” (leia-se “choque de realidade”) sentido 

pelos professores, ao ingressarem na docência, decorreria da existência de uma “falsa” 

expectativa com relação ao aluno, construída a partir de uma representação idealizada, 
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que teria sido veiculada nos cursos de formação inicial. Estes, muitas vezes 

desvinculados do campo de atuação profissional dos futuros professores, continuariam a 

adotar, portanto, um modelo ideal de aluno que não corresponde ao aluno concreto que, 

hoje, constitui a maior parte do alunado da escola pública brasileira. Referindo-se a essa 

questão, as professoras Vívian e Bernardo expressam-se da seguinte forma: 

A realidade é dura e difícil e na minha visão a licenciatura ainda não 
consegue passar isso aos alunos. Talvez uma pessoa que tenha uma 
experiência diferente da minha veja de outra forma, mas no meu caso, o que 
aprendi na licenciatura em termos de prática diária se distancia muito da 
minha prática. Os estágios são mascarados até involuntariamente. Mesmo 
que você cumpra direitinho todas as horas ainda assim você não consegue ter 
dimensão da realidade (Vívian) 
 
Quando chega na sala de aula você percebe o tão complexo é ser professor. 
Até então estamos conjecturando. Nos estágios, por exemplo, você vai lá 
observa, prepara aulas, rege aulas, mas é completamente diferente quando 
você “tem” uma sala de aulas, tenho sentido isso esse ano. Pois até então as 
salas que eu trabalhei não eram minhas, sempre estava substituindo e os 
problemas não eram meus e sim de outros professores (Bernardo) 

Esses dados corroboram a tese, já bastante difundida na literatura educacional, 

de que a formação inicial dos professores tende a fomentar uma visão idealizada do 

ensino, que não corresponde à situação real da prática cotidiana nas escolas e salas de 

aula (Esteve,1995). Os dados apresentados indicam a necessidade de levar os 

professores a refletir sobre as contradições e as discrepâncias entre as suas 

representações e a realidade de seus alunos. Como argumentamos no aporte teórico 

deste estudo, é urgente desmistificar, nos processos de formação docente, tanto inicial 

quanto continuada, a representação do “aluno ideal”. De acordo com os Referenciais 

para Formação de Professores (BRASIL, 2002), muitos cursos de formação não só 

deixam de trabalhar essa questão como também acabam por reforçá-la, na medida em 

que tomam como referência um padrão de aluno idealizado. 

Silva (2014) comenta que a questão da indisciplina deixou de ser registrada 

como evento ocasional na sala de aula, para se transformar num dos maiores obstáculos 

ao trabalho educativo escolar. E prossegue: 

Todavia, as questões relacionadas ao trabalho disciplinar desenvolvido pelos 
professores em sala de aula têm sido bastante negligenciadas nas ações de 
formação inicial e continuada dos docentes brasileiros, os quais frequentemente 
se queixam da falta de conhecimentos e competências profissionais 
relacionadas a esse importante aspecto de suas profissões (Silva, 2015, p.187). 
 

Na sequência, esse autor destaca algumas práticas de professores experientes que 

podem contribuir para a construção e manutenção de um ambiente mais propício ao 

trabalho de ensino e à aprendizagem nas salas de aula da escola. Ele agrupa essas 
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práticas em três categorias: a) o trabalho normativo dos professores; b) o trabalho 

pedagógico dos professores; c) a relação dos professores com os estudantes. Em termos 

do trabalho normativo, Silva comenta que os professores considerados mais eficazes em 

relação à questão da disciplina não costumam esperar que seus alunos já tenham 

internalizado (através das relações familiares ou sociais em geral) uma autodisciplina 

que lhes possa dispensar o controle dos professores sobre sua conduta em sala de aula. 

Além disso, esses professores costumam atuar preventivamente sobre os atos de 

indisciplina, ou seja, quando eles ainda não chegaram a proporções drásticas, podendo, 

assim, serem contidos com menor dificuldade. Deste modo, as pesquisas mostram que, 

diferentemente dos colegas menos experientes nesse assunto, esses docentes costumam 

fazer intervenções breves, firmes e impessoais. No que concerne o trabalho pedagógico, 

Silva afirma que os estudos mostram também que as características do ensino 

ministrado pelos professores mais eficazes e o modo como supervisionam as atividades 

propostas em sala de aula favorecem o envolvimento dos estudantes, ajudando, assim, a 

prevenir situações de indisciplina. Por último, o autor constata que uma relação calorosa 

com os estudantes, que evidencia expectativas positivas do professor em relação ao  

desempenho do aluno e ao seu comportamento, de modo geral, mas que, ao mesmo 

tempo, induz uma atitude de responsabilidade pela própria aprendizagem também 

costumam favorecer que as aulas ocorram num clima de maior respeito e dedicação. 

Assim, esses seriam três aspectos do trabalho docente que afetariam o ambiente de sala 

de aula, em oposição a uma visão que privilegia apenas ações repressivas ou punitivas 

(embora a categoria referente ao trabalho normativo indique que tais ações possam ser 

eventualmente importantes). 

García (1999), por sua vez, defende que o conhecimento das características 

socioeconômicas e culturais do local onde se ensina, assim como das pessoas a quem se 

ensina, seja um componente obrigatório dos saberes que os professores devem adquirir 

para a docência. Enfatiza, porém, que esse tipo de conhecimento só se constrói a partir 

das interações dos futuros professores com os alunos e com as escolas reais, de onde se 

depreende a importância que assumem as práticas de ensino e os estágios 

supervisionados, enquanto espaços privilegiados para a construção desse saber. E para 

que se possa construir efetivamente saberes da prática, essas experiências de regência, 

embora não sejam nunca a reprodução das situações de aula da “sua” turma, como diz o 

nosso entrevistado Bernardo, devem ser suficientemente prolongadas e exercidas com 

um mínimo de autonomia, para que se aproxime da rotina escolar e possibilite a tomada 
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de decisões a respeito de eventos importantes do cotidiano da sala de aula. Assegurar 

um contato direto com a realidade escolar, que possibilite o conhecimento dos sujeitos e 

das situações reais enfrentadas na prática docente concreta, agregado a reflexões sobre 

essas situações e as decisões nelas envolvidas é, portanto, tarefa essencial que compete 

aos cursos de licenciatura na preparação dos futuros professores para a sua inserção 

profissional no magistério. 

O diálogo a seguir reproduz as críticas tecidas pelos entrevistados às atividades 

de estágio realizadas durante a formação inicial: 

Porque aquele estágio de observação é muito tranqüilo, você fica ali como 
coadjuvante, sem se envolver, só escrevendo e vendo o professor, muitas 
vezes constrangido, tentar colocar ordem e estabelecer uma condição mínima 
pra você colocar no relatório (Gisele) 
 
A realidade é outra. O estágio só pincela o que está por vir, não te prepara pra 
nada (Luciana) 
 
Porque é fácil você ficar lá julgando a professora, fazendo o seu 
relatoriozinho bacana. Mas quando você se vê mesmo, que a sala é sua e você 
é a professora... (Soraya) 
 
A falta de acompanhamento maior no estágio supervisionado, acho que ele é 
camuflado, é como se ali você estivesse representando. Não dá pra ter noção 
real da cobrança, dos problemas com alunos, com pais, e etc. etc. Eu, 
lembrando do meu estágio: o estágio supervisionado e orientado foi um dia. 
Eu acho que tinha que ter feito estágio em todos os tipos de escola, manhã, 
tarde e noite. Fiz estágio em uma escola particular e caí direto no PAV na 
periferia (Vívian) 

Os excertos apresentados corroboram, portanto, as críticas largamente 

difundidas na literatura, as quais apontam que, sob um modelo técnico e científico, a 

maior parte dos estágios não capta o cotidiano da sala de aula da escola, se reduz a 

atividades de observação dos professores em aula, com supervisão precária, seguida do 

relato das situações observadas, sem proceder a uma análise crítica, fundamentada 

teoricamente e legitimada na realidade social em que o ensino se processa (GARRIDO; 

LIMA, 2006; GATTI et al., 2010; LEITE, 2011). 

As falas dos professores em início de carreira sugerem, ainda, uma modalidade 

de estágio que, conforme pontuam Garrido e Lima (2006), se restringe a captar os 

desvios e as falhas das escolas e dos professores, configurando-se como um “criticismo 

vazio”, que não só se revela inócuo como prática efetiva para a formação de futuros 

docentes, como resulta num distanciamento cada vez maior entre a universidade e as 

instituições escolares. 

Tais fragilidades, sobretudo no que tange à ausência de uma prática efetiva na 

formação inicial, constituem mais uma lacuna, percebida pelos novos docentes, entre 
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aquilo que a instituição universitária lhes proporcionou, em termos de formação, e a 

prática escolar que passaram a vivenciar como professores. 

Voltando-nos, agora, à questão da indisciplina, é importante mencionar que, 

assim como os autores Veenman (1984), Vonk (1983), Corsi (2002), Vieira (2002) e 

Rocha (2005) constataram em seus estudos, chamou-nos a atenção o fato de a 

indisciplina ter sido explicitada com veemência pelos nossos entrevistados, ao falarem 

sobre as dificuldades que encontraram no início da docência. Quando perguntamos aos 

professores “Quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou no início de sua 

profissão?”, a indisciplina foi um dos maiores problemas no início da carreira. Somente 

Gisele ressaltou que (observe-se que é a única entrevistada que trabalha em escola 

particular) 

[...] não tenho problemas sérios com indisciplina, nada que seja muito fora da 
realidade. Eu fiz estágio em uma escola que fiquei assustada com tamanho 
desrespeito, mas onde eu trabalho as coisas são muito diferentes. Conheço a 
maioria dos alunos há anos e temos uma relação amistosa dentro e fora da 
escola (Gisele) 

Para os demais professores, porém, a questão da indisciplina se manifestou de forma 

incisiva. Entre as situações de indisciplina relatadas pelos professores em início de 

carreira, destacam-se aquelas que aludem a comportamentos agressivos (violentos) dos 

alunos. Nesse aspecto, nossos dados vão ao encontro dos achados de Souza (2005) que 

apontaram que os casos de violência, embora pouco freqüentes no cotidiano escolar, 

foram aqueles que os novos docentes mais identificaram como indisciplina. Os 

professores em início de carreira da rede municipal de ensino de Presidente Prudente - 

SP, investigados pela pesquisadora, queixaram-se de comportamentos agressivos dos 

alunos, frente aos quais disseram se sentir, por vezes, assustados e pouco preparados 

para enfrentar. 

Em uma das entrevistas realizadas em nosso estudo, a professora Vívian referiu-

se à dificuldade de lidar com os alunos que apresentavam comportamentos agressivos. E 

relatou, com riqueza de detalhes, em vários momentos das entrevistas, como se sentia 

nessas condições: 

Tenho dificuldades em lidar com várias coisas, porque é algo que vai além da 
minha capacitação. Por exemplo: o problema da violência. Outro dia um 
aluno desmontou uma cadeira na cabeça do outro, tenho horror a sangue e 
quando cheguei na sala o menino estava se esvaindo em sangue. Eu não estou 
preparada pra isso. Acho que nem a sociedade está, a universidade menos 
ainda. [...] o vocabulário que eu uso é distante demais do deles (risos), é 
sério! Não entendo o que eles dizem e acho que também não me entendem. 
[...] Outro dia teve uma “brincadeira” no corredor e eles ficavam se batendo, 
agredindo, uma coisa horrível. Aí falei assim: parece um bando de 
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orangotangos brigando. Se sentiram ofendidos, um pai foi à escola dizendo 
que chamei o filho dele de macaco (risos!) Ah me poupe! É isso sabe, coisas 
impossíveis de se imaginar, difícil mesmo para os professores da graduação 
preverem uma situação dessas para preparar o professor, isso é muito longe 
da realidade das universidades (Vívian) 

 

Ao ser questionada sobre quais estratégias está empregando no enfrentamento da 

indisciplina, a professora Vivian contou que não tem mais problemas a esse respeito. 

Todavia, apesar das melhoras percebidas nos comportamentos dos alunos, afirmou que 

lidar com essa situação dessa maneira a tem desgastado demais: 

Nos primeiros dias, na hora da troca de professores, sempre encontrava os 
alunos todos de pé, correndo pela sala, se agredindo, gritando! Entrava na 
sala e eles permaneciam desse jeito. Com o passar do tempo, não entrava 
mais na sala. Simplesmente parava na porta e assim permanecia. Durante a 
primeira semana foram 50 minutos perdidos todos os dias. Eu ficava de pé na 
porta da sala segurando o material e assistindo àquele show de horror. 
Quando tocava o sinal eu ia embora. Na semana seguinte os alunos já se 
sentavam quando me viam esperar. Foi como se eu os vencesse pelo cansaço. 
Passei a me dirigir a eles de forma semelhante àquela como eles se dirigiam a 
mim: ao invés de pedir silêncio, mandava calarem a boca, por exemplo. 
Percebi que eles só entendem a linguagem da falta de educação (Vívian) 

A realidade encontrada pela professora Marisa, participante do estudo de Corsi 

(2002), também trouxe a ela preocupações com relação à agressividade dos alunos. 

Segundo a pesquisadora, essa foi a dificuldade indicada com maior intensidade nos 

registros da professora iniciante. Seus relatos apresentavam situações difíceis, 

envolvendo embates físicos entre os alunos, destruição de materiais escolares, furtos e 

disputas entre eles. Esse tipo de dificuldade também é mencionada em Vieira (2002), 

onde a professora-pesquisadora descreve situações difíceis, relativas ao manejo da 

classe, incluindo agressões físicas e verbais entre as crianças. Entre as situações 

relatadas, destaca-se o caso de um aluno que, segundo a professora-pesquisadora, 

apresentava atitudes de extrema intolerância em relação a ela e aos colegas alunos,  

agredindo-os com socos e pontapés, além de atirar objetos como apagador e cadeira. De 

acordo com o relato da pesquisadora, episódios como esses eram rotineiros e 

contribuíam para a criação de um ambiente desfavorável à aprendizagem dos alunos, 

representando um período de sofrida aprendizagem profissional para ela. 

Ainda, na pesquisa de Corsi (2002), a professora Marisa assinalou que os 

conflitos vivenciados com relação ao comportamento dos alunos na sala de aula 

constituíram a sua principal dificuldade no início da carreira docente, sendo  

responsáveis por desencadear nela sentimentos fortes, como a solidão, o cansaço e a 

vontade de deixar a escola e abandonar a profissão. Em perspectiva semelhante, 

verificamos que a professora Cíntia, uma de nossas entrevistadas, associou o sentimento 
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de medo, vivenciado em suas primeiras experiências profissionais na docência, à 

dificuldade de “controlar” os alunos: 

Eu tive medo de todo tipo. De ensinar coisa errada, de ser um desastre como 
professora, de não me fazer entender, de não dar conta nunca daquela 
indisciplina (Cíntia) 

Conquanto a indisciplina seja uma questão presente no cotidiano da escola como 

um todo, os dados a seguir sugerem ser os professores em início de carreira aqueles que 

mais sofrem com ela. Observe-se os depoimentos de Cíntia e de Bernardo: 

A indisciplina é um problema bem difícil pra mim. Achei que ia conseguir 
superar, mas não dá. Não consigo dar aula com bagunça. [...] percebo que 
meus colegas de trabalho não sofrem com isso, fazem o que podem e vão 
embora. Eu fico sofrendo tentando arrumar um jeito, isso realmente me 
incomoda (Cíntia) 

 
[...] sem contar os problemas de disciplina e desrespeito, por estar começando 
eles me testam o tempo todo. Querem ver se eu sei a matéria, se eu consigo 
manter a ordem. Um professor, amigo meu, disse que isso vai passar, mas 
que eu preciso me impor. Mas não é muito meu jeito (Bernardo) 
 

Ecchelli (2008) considera que o professor, enquanto organizador das situações 

de aprendizagem, pode, sim, influenciar o nível de motivação dos alunos através das 

atividades propostas, que devem apresentar um nível de dificuldade adequado aos 

alunos, e das formas de avaliação sobre o desempenho obtido nas atividades realizadas. 

O desafio que se coloca, então, é saber qual tarefa apresenta um nível adequado de 

dificuldade diante de uma turma heterogênea e, muitas vezes, numerosa. Como vimos, 

esta é uma dificuldade que afeta muitos professores em início de carreira, inclusive os 

participantes de nossa pesquisa. 

Ao refletir sobre a indisciplina na escola, Aquino (1998) propõe cinco regras 

éticas a serem consideradas pelos professores como possíveis balizas para a convivência 

no trabalho cotidiano: a compreensão do “aluno-problema” como um porta voz das 

relações estabelecidas em sala de aula; a “des-idealização” do perfil de aluno; a 

fidelidade ao contrato pedagógico; a competência e o prazer; e a experimentação de 

novas estratégias de trabalho. Sobre essa última, o autor afirma: 

Não é o aluno que não se encaixa no que nós oferecemos; somos nós 
que, de certa forma, não nos adequamos às suas possibilidades. 
Precisamos, então, reinventar os métodos, precisamos reinventar os 
conteúdos em certa medida, precisamos reinventar nossa relação com 
eles, para que se possa, enfim, preservar o escopo ético do trabalho 
pedagógico (AQUINO, 1998, p. 11). 
 

Conquanto a proposta pedagógica do professor possa afetar (positiva ou 

negativamente) a criação e a manutenção de um ambiente propício ao ensino e à 
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aprendizagem na sala de aula da escola, a problemática da indisciplina não se esgota na 

competência pedagógica do professor, mas requer, também, habilidade ética, moral e 

afetiva, bem como o reconhecimento dos condicionantes sociais das relações em que 

alunos, professores e escola se inserem (Souza, 2005). Nesse sentido, percebe-se, 

especialmente a partir dos relatos dos nossos entrevistados, a importância de se 

desenvolver uma compreensão das mudanças ocorridas, ao longo das últimas décadas, 

no perfil do alunado que frequenta a escola pública brasileira. Tal compreensão, 

conectada concretamente às questões práticas colocadas pela literatura, no que se refere 

a episódios de indisciplina na escola, e tomada como objeto de trabalho em práticas 

formativas nos cursos de licenciatura, certamente contribuiria para um olhar mais 

objetivo e menos perplexo dos professores em início de carreira para o problema da 

indisciplina escolar, especialmente quando esse olhar tem origem na ingênua 

expectativa de lidar com o “aluno ideal”, como comentado anteriormente. 

 

3.4.3 Relacionamento com os pais dos alunos 

Quanto às dificuldades que os professores em início de carreira enfrentaram na 

relação com os pais dos alunos, foram destacadas as decorrentes da falta de interesse ou 

omissão dos pais em relação à vida escolar dos filhos, da falta de apoio ou de 

complemento ao trabalho que os professores desenvolvem junto aos filhos na escola e 

das constantes críticas e cobranças feitas aos professores pelos pais. Verificamos, 

portanto, que os problemas indicados pelos professores em início de carreira na relação 

com as famílias dos alunos são muito semelhantes, quer quando se referem, 

especificamente, às dificuldades do período inicial da docência, quer quando se 

reportam aos aspectos que dificultam o exercício do trabalho docente em geral. Isso 

sugere que os problemas que abrangem a relação pais e professores configuram, no 

atual cenário educacional, uma dificuldade comum ao professorado das escolas, 

especialmente as públicas, e não um problema exclusivo daqueles que acabaram de 

ingressar na docência, ainda que, segundo os próprios docentes em início de carreira, as 

cobranças dos pais sejam maiores sobre os novos professores: 

Como os pais sabiam que era meu primeiro ano como professora, senti uma 
cobrança e uma avaliação maior do meu trabalho. Um deles questionou uma 
atividade que mandei para casa, alegou que eu estava sobrecarregando os 
meninos, mas percebi que era mais uma forma de me testar. A supervisora 
me disse que muitos iam até ela perguntar se eu daria conta dos meninos. 
(Gisele)  



93 
 

Casos relacionados às famílias dos alunos também foram mencionados pelos 

professores, nas entrevistas, ao exemplificarem situações difíceis que eles viveram no 

início da carreira docente. Nesse tópico, eles ressaltaram, além da falta de interesse dos 

pais em relação à vida escolar dos filhos, situações envolvendo a separação dos pais, a 

ausência de um dos responsáveis e a violência doméstica como aspectos geradores de 

dificuldades no trabalho em sala de aula, na medida em que interferem no 

comportamento e na aprendizagem das crianças. 

Há bem pouco tempo me deparei com uma situação difícil. Entrei em sala de 
aula e uma menina não parava de chorar. Os alunos, quando entrei, tentavam 
consolá-la. Me aproximei e perguntei o que estava acontecendo. A menina 
chorou ainda mais. Saímos um pouco da sala e ela me contou que seus pais 
estavam se separando e a mãe não queria deixá-la ver o pai. Pensei: e agora? 
O que dizer? O que fazer? Você pensa que lecionar é só ensinar seu 
conteúdo, mas na realidade é muito mais complexo.Você lida com seres 
humanos, no meu caso adolescentes com hormônios em ebulição e problemas 
como todo mundo (Bernardo) 
 
Tenho dois alunos muito difíceis em sala, pensei em chamar os pais, mas os 
outros professores e a própria diretora me disseram que o pai bate muito na 
mãe e nos meninos. O Conselho Tutelar já interveio, mas, ainda assim, tive 
receio e não os chamei (Luciana) 

 
De modo geral, as dificuldades decorrentes da relação dos professores em início 

de carreira entrevistados com os pais dos alunos corroboram os resultados de pesquisas 

realizadas em âmbito internacional, por autores como Veenman (1984) e Vonk (1983), e 

nacional, como o trabalho de Vieira (2002) e o de Mariano (2006). Este autor, ao 

recorrer à metáfora teatral para descrever o início da carreira docente, assim se refere à 

relação entre professores e pais de alunos: 

O que dizer, ainda, quando os pais deixam seus filhos no teatro? Há 
aqueles que, ao voltarem e olharem para a sinopse da peça descobrem 
que não gostaram do texto; que, na visão deles, nossa atuação ficou 
abaixo do esperado ou que o preço da entrada estava muito alto. 
Assistimos, a partir de então, ao início de um duelo. E não só 
assistimos a ele, mas o vivenciamos (MARIANO, 2006, p. 23). 

 
Essa análise também se dirige às manifestações quanto à falta de interesse ou omissão 

dos pais em relação à vida escolar dos filhos, apontada por alguns professores em início 

de carreira, na entrevista, como fonte de insatisfação profissional na docência. Sobre 

essa questão, as professoras Cíntia, Vívian e Soraya fizeram os seguintes comentários: 

Pais na escola são raros, raríssimos. Outro dia me surpreendi com a mãe de 
uma aluna que foi lá e ela gosta de conversar com os professores, e ela olha o 
caderno da filha todo dia. Raro, a escola que eu trabalho é de periferia, e você 
não vê muitos pais interessados, mas essa me chamou atenção (Soraya) 
 
Tem um pai que chegou aqui na escola, agora em outubro: “Você sabe quem 
é a professora de Matemática do meu filho, que me chamou aqui?”. “Mas em 
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que ano ele estuda? – perguntou a supervisora”. “Não sei”. Então, não sabe 
em que série o filho estuda, gente? Já estamos quase no final do ano, e não 
sabe? (Luciana) 
 
As vezes quando chamo o pai ou mãe agradeço a Deus do menino ser assim... 
ele podia ser bem pior... (Cintia) 

 
Polônia e Dessen (apud SILVEIRA, 2009) assinalam que as percepções dos pais 

acerca da escola e as dos professores em relação às famílias constituem-se como 

elementos dificultadores da aproximação entre os pais e a escola. Dentre essas 

percepções, os autores salientam a crença dos professores a respeito dos pais de nível 

sócio-econômico menos favorecido, os quais, segundo reza a crença, não estariam 

preocupados com seus filhos e, por essa razão, seriam negligentes e pouco participativos 

na escola. Essa crença se manifestou na pesquisa realizada por Oliveira e Marinho-

Araújo (2010), cujos resultados indicaram que, na visão dos professores, apesar de a 

escola abrir suas portas à participação dos pais, estes não demonstram interesse em 

participar da educação de seus filhos. Alguns autores, como Oliveira e Marinho-Araújo 

(2010) e Silveira (2009), afirmam que os encontros entre pais e professores ocorrem, 

primordialmente, em razão de problemas comportamentais dos alunos e que, muito 

frequentemente, o envolvimento desses pais circunscreve-se à participação em reuniões 

para a entrega de notas e boletins de ocorrência de mau comportamento. Afinal, que 

expectativas as escolas possuem quanto à participação dos pais na vida escolar dos 

filhos? 

Em seu estudo autobiográfico, Vieira (2002) também relata que os conflitos com 

os pais de alunos sempre estiveram presentes em suas primeiras experiências 

profissionais na docência, ainda que, muitas vezes, em decorrência dos dilemas 

enfrentados na relação com os alunos em sala de aula, eles se mantivessem em segundo 

plano. 

As informações obtidas em nossa investigação sugerem, ainda, a relevânciae a 

necessidade de que o professor que está iniciando a carreira docente conheça as 

experiências familiares de seus alunos, não apenas para buscar elementos explicativos 

das dificuldades que apresentam, mas para buscar uma aproximação, na medida do 

possível, entre os valores educativos da escola e os da família. Na entrevista de 

aprofundamento, por exemplo, quando questionamos a professora Cíntia sobre como a 

sua formação inicial poderia tê-la ajudado a lidar com as dificuldades iniciais da 

docência, ela apontou a necessidade de um projeto ou estudo que incluísse os pais dos 

alunos, para troca de informações a respeito da educação escolar de seus filhos, da 
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importância dessa educação escolar no desenho do futuro dos filhos e da própria família 

etc. Cíntia diz que a graduação deveria abordar questões específicas em discussões de 

sala de aula para que o professor não seja tão surpreendido ao chegar à escola. Uma 

dessas questões específicas poderia ser a reflexão a respeito de um conjunto de 

episódios que apontam para as dificuldades de relacionamento com os pais de alunos. 

Nesse aspecto, porém, cabe ressalvar que, conquanto a disposição e o empenho 

da família sejam fundamentais para o engajamento do aluno e dos professores na 

construção de uma formação escolar de qualidade, partilhamos com Oliveira, Marinho-

Araújo (2010, p. 107) o entendimento de que, ao “[...] contrário dos professores que 

acreditam que os pais é que devem ir à escola mostrando-se interessados pelo 

desenvolvimento de seus filhos e pela relação entre família e escola”, essa iniciativa 

deve ser de responsabilidade da escola e de seus profissionais, pois, por mais difícil que 

se apresente a concretização dessa proposta, são esses profissionais que possuem uma 

formação específica na área da educação. As autoras acrescentam: 

[...] a construção da parceria entre escola e família é função inicial dos 
professores, pois eles são elementos-chave no processo de 
aprendizagem. Dada a formação profissional específica que têm, as 
tentativas de aproximação e de melhoria das relações estabelecidas 
com as famílias devem partir, preferencialmente, da escola, pois 
“transferir essa função à família somente reforça sentimentos de 
ansiedade, vergonha e incapacidade aos pais, uma vez que não são 
eles os especialistas em educação” (Caetano, 2004, p. 58). 
(OLIVEIRA; MARINHO-ARAÚJO, 2010, p. 107). 

Tal posicionamento reafirma, uma vez mais, a necessidade de que os vários 

aspectos que permeiam a relação família-escola, envolvendo as crenças, os pré-

conceitos, as contradições e os discursos culpabilizantes, sejam considerados, refletidos 

e analisados, criticamente, nos processos de formação de professores, tanto inicial 

quanto contínua. 

 
3.4.4 Condições de trabalho 

 

No que diz respeito às dificuldades relativas à infraestrutura das escolas, foram 

indicadas as seguintes: a ausência e/ou a inadequação dos recursos materiais, a falta de 

espaço físico, o número de alunos por sala, bem como a falta de tempo para a 

preparação das aulas e para atendimento dos alunos. Situações concretas em que se 

mostram as condições objetivas de trabalho dos professores também foram explicitadas 

nas entrevistas. Nestas, os professores em início de carreira se reportam, por exemplo, à 
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questão salarial e ao tempo que é despendido no planejamento das aulas e na preparação 

das atividades escolares como fatores principais que contribuem para o sentimento de 

insatisfação na profissão docente. 

Não gosto do salário, das condições de trabalho (Cíntia) 
 
O salário. O maior problema. É muito ruim e a gente não tem incentivo 
nenhum pra nada, isso tinha que ser revisto. No Estado, fazer ou não Pós, 
mestrado, financeiramente não significa nada. Como pode a carreira da 
educação não valorizar e incentivar a qualificação? É muito contraditório 
(Soraya) 
 
Pra te falar de coração, eu queria muito continuar na escola básica, queria 
poder trabalhar com Ensino Fundamental e Médio a minha vida toda, mas 
vejo que não dá, o salário não permite. [...] Me sinto feliz à beça por ter 
voltado a esta escola como professor, mas até quando vou viver com esse 
salário? Hoje moro com meus pais, tenho toda uma estrutura familiar, mas 
quando for viver minha vida talvez eu não consiga mais (Bernardo) 
 
O salário é péssimo, vergonhoso e outro motivo pelo qual não vou mais me 
desgastar tanto. Mas não é o motivo principal pelo qual estou decidida a 
largar de vez a profissão. O salário, por pior que seja, não é o pior da 
profissão docente (Vívian) 
 

A insatisfação das professoras em início de carreira com os baixos salários 

também foi mencionado no autoestudo de Silveira (2002) e nos registros da professora 

Alice, participante da pesquisa de Corsi (2002). Ademais, à semelhança de nossa 

investigação, verificamos, em outros estudos, que a questão salarial aparece 

frequentemente relacionada à discussão sobre a ausência, a inadequação e/ou a 

precariedade dos recursos materiais existentes nas instituições escolares. Nesse aspecto, 

a professora Marisa, por exemplo, também participante da pesquisa de Corsi (2002; 

2006), relatou que, na escola onde trabalhava, não havia biblioteca e, diante dos poucos 

recursos materiais existentes, muitas vezes ela acabava por dispor de seu próprio salário 

para providenciá-los: 

Então a gente muitas vezes tem que dispor do nosso salário para poder 
comprar as coisas e para poder desenvolver as atividades que a gente 
pretende, embora a gente trabalhe com vários materiais que estão ali, 
sucata e tudo mais, mas muitas vezes só isso não é suficiente. Então é 
complicado...(In: CORSI, 2006, p. 57-58) 
 

A falta de materiais para o desenvolvimento das atividades com os alunos 

também foi indicada por Vieira (2002). Em seu autoestudo, a professora pesquisadora 

afirmou que, uma vez que a Secretaria Municipal de Educação não realizava o 

suprimento dos materiais escolares necessários ao trabalho (como lápis preto, lápis de 

cor, papel etc.), ela se via diante da obrigação de garantir o provimento desse material 

aos alunos. No tocante a essa questão, Silveira (2002) fez uma crítica bastante incisiva 



97 
 

aos discursos de certas agências governamentais - no caso, uma secretaria municipal - 

que, segundo ela, insistem na necessidade de que a escola trabalhe de forma mais 

significativa com os alunos, mas se “esquecem”, muitas vezes, de que, para isso, é 

necessário garantir-lhes determinadas condições materiais. Nesse sentido, ao analisar a 

sua própria experiência como professora iniciante, Silveira (2002) relata dificuldades 

com relação ao material escolar, por ela considerado insuficiente ou inapropriado, e a 

conseqüente necessidade de adquirir, com verba própria, os materiais a serem utilizados 

nas aulas: “[...] ao trabalhar um conteúdo de forma diferenciada, o professor necessita 

produzir o próprio material, artesanalmente. Ao trabalhar dramatizações com meus 

alunos, o material utilizado, na maioria das vezes, era produzido ou providenciado por 

mim” (SILVEIRA, 2002, p. 138). E acrescenta, ainda, que, assim como ela, outros 

professores fazem o mesmo. 

Associado à questão salarial, outro aspecto indicado pelos professores em início 

de carreira como gerador do sentimento de insatisfação na profissão docente diz respeito 

ao tempo que é despendido no planejamento das aulas e na preparação das atividades 

escolares, que os leva, até mesmo, a abdicar de seu tempo livre e dos momentos de lazer 

com a família, sem que, em contrapartida, tal investimento e dedicação sejam 

reconhecidos e valorizados. O trecho, a seguir, revela essa insatisfação manifestada 

pelas professoras: 

O professor não trabalha só na escola, na verdade a gente vive em função da 
escola. São notas, diários, provas para elaborar e corrigir. A jornada em casa 
não termina (Luciana) 
 
As pessoas falam assim: você não pode reclamar só trabalha meio período, 
ganha bem por trabalhar quatro horas. Mas gente, eu trabalho meio período, 
cinco horas na escola, mas dez em casa, preparando aula, atividades... 
(Gisele) 
 
 Quando eu fico sábado e domingo fazendo as coisas, preparando aula, 
ninguém enxerga (Cíntia) 

 
A partir desses fragmentos, observamos que o motivo da insatisfação dessas 

professoras aproxima-se daqueles apresentados nos relatos do estudo de Vonk (1983) e 

de Veenman (1984), onde a falta de tempo livre também foi explicitada como um dos 

problemas percebidos pelos docentes em início de carreira. Entendemos, porém, que o 

sentido do descontentamento manifestado pelos professores de nossa pesquisa vai além 

das questões pontuadas por esses dois autores, pois se vincula à insatisfação decorrente 

da pouca valorização social e salarial atribuída ao trabalho que realizam. Articula-se, 
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nessa perspectiva, a idéia desenvolvida por Esteve (1995, p. 34, grifo nosso), segundo a 

qual: 

Se um professor faz um trabalho de qualidade dedicando-lhe maior 
número de horas além das que configuram sua jornada de trabalho, 
poucas vezes se valoriza expressamente esse esforço suplementar; não 
obstante, quando o ensino fracassa, às vezes por um acúmulo de 
circunstâncias ante as quais o professor não pode operar com êxito, o 
fracasso se personaliza imediatamente, fazendo-o responsável direto 
com todas as consequências. 

 

Estudos apresentados no relatório da OCDE (2006) revelam que os problemas 

referentes à consideração social do trabalho docente levam a uma autêntica crise de 

identidade, na qual os professores questionam a si mesmos e ao sentido de seu próprio 

trabalho. Acerca dessa questão, Esteve (1995, p. 105) também afirma que a situação de 

desvalorização social que os professores enfrentam atualmente tem levado muitos 

desses profissionais a “[...] abandonar a docência, procurando uma promoção social 

noutros campos profissionais ou em actividades exteriores à sala de aula”. 

Em nossa investigação, quando perguntamos aos professores em início de 

carreira se eles mudariam de profissão caso tivessem oportunidade e condições, 

constatamos que, dos seis docentes que participaram, quatro afirmaram que sim. E, 

significativamente, entre as justificativas por eles apresentadas para a não permanência 

no magistério, predominam aspectos relativos às condições objetivas de trabalho nas 

instituições escolares e à desvalorização social e econômica da profissão docente na 

atualidade: 

Não pretendo continuar já está planejado e eu não pretendo mudar de 
opinião. Em nenhum nível de ensino eu quero dar aulas mais, nem pra 
superior. Um desgaste imenso, eu estou adoecendo. [...] Sinto que a cada dia 
estou mais estressada e psicologicamente cansada e abatida. Acredito que a 
única coisa que me salva de estar em depressão é o fato de realmente não ter 
tendência depressiva, caso contrário... Eu não grito, então não tenho 
problemas com voz. É emocional mesmo... fico me questionando: o que 
estou fazendo aqui? Se eu mereço isso? Se quero isso? Se preciso disso? 
(Vívian) 
 
Sim. Decidi que não quero mais. Como já disse vou me preparar, gastar todo 
o meu salário pequeno para tentar sair da escola básica. Até que se eu 
passasse em uma escola técnica, acho que as condições mudariam. Mas 
escola básica, não quero mais (Cíntia) 
 
É como falei antes, quero melhorar, não que eu queira deixar de ser 
professor, quero ganhar dinheiro, realizar as minhas coisas. Se não for 
possível sendo professor vou procurar outros caminhos (Bernardo) 
 
Tenho refletido muito com relação à profissão... tenho amigos que também se 
formaram para serem professores e acabaram por procurar outros caminhos 
como carreira pública e hoje estão tão mais realizados e satisfeitos e mais 
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tranquilos. Não levam trabalho para casa, não enfrentam diversidades tão 
grandes como eu. Mas, ao mesmo tempo, penso se eu seria feliz. Mas tenho 
considerado essa hipótese cada dia mais. Não é por desamor ao que eu faço, 
mas por não saber se vou agüentar por muito tempo (Luciana) 
 

As respostas dos professores em início de carreira vão ao encontro, portanto, das 

afirmações presentes no Plano Nacional de Educação: 

 

[...] Ano após ano, grande número de professores abandona o 
magistério devido aos baixos salários e às condições de trabalho nas 
escolas. Formar mais e melhor os profissionais do magistério é apenas 
uma parte da tarefa. É preciso criar condições que mantenham o 
entusiasmo inicial, a dedicação e a confiança nos resultados do 
trabalho pedagógico. É preciso que os professores possam vislumbrar 
perspectivas de crescimento profissional e de continuidade de seu 
processo de formação. Se, de um lado, há que se repensar a própria 
formação [...] por outro lado é fundamental manter na rede de ensino e 
com perspectivas de aperfeiçoamento constante os bons profissionais 
do magistério. Salário digno e carreira de magistério entram aqui, 
como componentes essenciais [...]. (BRASIL, 2001, não paginado, 
grifo nosso) 

 
Os dados confirmam, também, o posicionamento de autores como Libâneo, 

Oliveira e Toschi (2007) que afirmam que a política educacional não tem demonstrado 

preocupações concretas com a situação em que se encontra a profissão docente, 

marcada pelo desprestígio social, salários humilhantes, péssimas condições de trabalho 

etc. 

Essa conjuntura reflete, pois, a urgência de se definir políticas públicas para a 

educação que incidam sobre questões estruturais da docência, a fim de melhorar as 

condições de realização do trabalho docente e, dessa forma, contribuir para a 

permanência dos professores no magistério. Entendemos que tais iniciativas têm um 

peso fundamental sobre a atratividade da carreira docente, tanto no que diz respeito à 

opção que por ela se faz, quanto - e sobretudo - à decisão de nela permanecer, conforme 

indicaram nossos dados. Essa necessidade fica ainda mais evidente quando nos 

atentamos, particularmente, para os registros das professoras Cíntia e Vívian, 

anteriormente apresentados, nos quais elas afirmaram que, apesar de se identificarem 

com a docência, provavelmente vão mudar de profissão, devido a essas condições. 

Além disso, não podemos ignorar o fato, também mencionado por Esteve (1995), de 

que vivemos numa sociedade que tende a estabelecer o status social com base no nível 

de renda salarial. Desse modo, como afirma o autor, o salário passa a constituir mais um 

elemento para a crise de identidade que afeta os professores, especialmente quando 
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associado ao aumento de exigências e de responsabilidades direcionadas ao seu trabalho 

na atualidade. Sobre esse aspecto, as professoras Vívian, Cíntia e Gisele fizeram as 

seguintes considerações nas entrevistas: 

Não. Não quero mais ser cobrada e responder por responsabilidades que não 
são minhas. Não quero levar serviço pra minha casa, perder fins de semana 
inteiros traçando estratégias para ajudar quem não quer ser ajudado. Enfim, 
quero um trabalho que eu o faça e quando sair de lá, ele não me assombre e 
me acompanhe. Mesmo em escola particular, ser professor exige demais 
(Vívian) 
 
Gosto de ensinar, do ambiente escolar, mas não quero mais ter que ser 
psicóloga, mãe, terapeuta e muito mais e ganhar apenas por professora. E 
ganhar mal por isso, muito mal (Cíntia) 
 
Na verdade ser professor é muito mais que ensinar, você tem atribuições e 
responsabilidades que muitas vezes nem os pais têm (Gisele) 

De acordo com Esteve (1995), esse aumento de responsabilidades educativas 

tem resultado numa sobrecarga de trabalho e na consequente impossibilidade de o 

professor cumprir, simultaneamente, a enorme diversidade de funções que lhe são 

atribuídas. Além disso, conforme Oliveira (2003), esse somatório de funções, que não 

dizem respeito à natureza específica da docência, mas têm sido imputadas ao professor 

no atual contexto educacional, contribui para o aparecimento do sentimento de 

desprofissionalização, de perda da identidade profissional e da constatação de que 

ensinar, às vezes, não é o mais importante. Interpretamos esses dados como indicadores 

da necessidade de que tais questões sejam consideradas e criticamente analisadas 

também nos processos de formação de professores, uma vez que elas põem em causa a 

própria especificidade da função docente. 

A despeito das muitas situações difíceis que os professores em início de carreira 

relatam vivenciar no exercício da docência, a análise dos dados da pesquisa permite 

constatar, também, a existência de um conjunto de elementos que lhes traz satisfação na 

profissão docente, exercendo significativa influência sobre as suas perspectivas 

profissionais. Fundamentados na literatura pertinente à área, entendemos que esses 

elementos compõem o aspecto da “descoberta”, permitindo ao professor iniciante 

suportar o “choque de realidade” e, dessa forma, estimulando a permanência no 

magistério. Segundo Lapo (2008), o trabalho docente também é fonte de satisfação, de 

prazer e de “bem-estar”. Não fosse assim, não mais haveria professores que, mesmo 

com todos os desafios e as dificuldades que encontram, dia após dia, em seu trabalho, 

insistem em exercer a sua função. Para a autora, são essas fontes de satisfação que 

possibilitam ao professor estabelecer vínculos prazerosos com o trabalho e a escola. 
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Mas, afinal, o que os professores em início de carreira de nosso estudo 

identificam como fontes de satisfação profissional na docência? Que aspectos os 

motivam a permanecer na profissão, apesar dos problemas enfrentados? Propusemo-nos 

a apresentar essa discussão porque 

[...] buscar compreender e explicitar as fontes e dinâmicas que geram 
e mantêm o bem-estar seja relevante, pois, o estado de bem-estar pode 
propiciar aos professores condições mais favoráveis para que, ao 
depararem-se com os conflitos e as dificuldades do trabalho docente, 
possam vislumbrar possibilidades de reestruturação adequada de suas 
práticas e modos de ser e estar na profissão. Hargreaves e Fullan 
(2000) destacam a importância de se identificar as fontes de satisfação 
do trabalho para que estas possam servir de “encorajamento dos 
professores”, no sentido de auxiliarem no enfrentamento das 
dificuldades encontradas no exercício do magistério (Lapo, 2008, p. 3) 

 
 

3.5 As fontes de apoio e as motivações para a permanência no trabalho docente 

 

3.5.1 As motivações para a permanência 

 

Quando perguntamos aos professores em início de carreira “Se tivesse oportunidade e 

condições, você mudaria de profissão?”, verificamos que, dos seis, quatro participantes 

da pesquisa disseram que sim e dois disseram que não mudariam de profissão. Esses 

dois explicitaram razões ligadas primordialmente à natureza da docência, como o amor 

ao ensino, o gosto por trabalhar com crianças e o sentimento de realização profissional. 

De modo geral, esses dados corroboram as indicações presentes no relatório da OCDE 

(2006) que atestam a importância dos benefícios intrínsecos ao trabalho docente para a 

satisfação profissional dos professores.Eis o que disseram nossos dois entrevistados: 

Quase desisti da profissão na graduação. Tive muitos problemas, 
dificuldades. Cheguei a pensar que isso não era pra mim, esse curso pesado 
desse jeito. Agora que já passou e com a minha idade e vida, penso que me 
estabelecer na carreira de professor seria interessante pela flexibilidade de 
horários (Soraya) 
 
Não saberia fazer outra coisa na vida. É isso que quero para mim, me sinto 
bem, feliz, realizada, mas tenho consciência de que ainda não enfrentei uma 
escola pública. Amo matemática, amo lidar com crianças e adolescentes e 
tenho muito prazer em ensinar (Gisele) 

 
A partir desses registros, observamos que os motivos alegados pelos professores 

em início de carreira para a sua decisão de permanecer na profissão coincidem com 

algumas das razões, antes indicadas, para a sua opção pela docência, como, por 

exemplo, o desejo de trabalhar com pessoas e a identificação com a profissão e 
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afinidade com a área de conhecimento. Daí, podemos inferir que as motivações que 

levaram os professores em início de carreira à escolha do magistério exercem influência 

significativa sobre suas decisões quanto à permanência nele. Essa inferência se sustenta 

frente aos resultados de estudos que revelam que, muitas vezes, o abandono da profissão 

docente decorre de que os fatores que atraíram os professores para a docência 

mostraram-se cada vez mais impraticáveis na realidade cotidiana do trabalho, conforme 

discussão apontada no relatório da OCDE (2006). Entretanto, é importante mencionar 

que, mesmo entre os professores em início de carreira que manifestaram interesse em 

mudar de profissão, encontramos referências a aspectos que lhes trazem satisfação no 

exercício do magistério, contribuindo, desse modo, para o não rompimento com o 

trabalho, pelo menos até o momento das entrevistas. Esse dado é coerente com o 

argumento de Lapo (2008, p. 10) que percebe o bem-estar na profissão como “um 

estado que não exclui insatisfações e, mesmo quando o professor não se sente feliz, há 

satisfação com alguns aspectos do trabalho”. 

Com o intuito de esclarecer e aprofundar as informações relativas às suas 

perspectivas profissionais apresentamos aos professores em início de carreira a seguinte 

pergunta: Na opinião de vocês, o que motiva um professor iniciante a permanecer na 

profissão? Em suas respostas mencionaram aspectos como: o amor à profissão; a 

esperança de que o próximo ano será melhor; o carinho das crianças; o apoio e o retorno 

dos pais; ver os resultados alcançados no trabalho; o próprio crescimento profissional; e 

a certeza do que se quer. A seguir, reproduzimos um trecho da entrevista com a 

professora Gisele, em que ela explicita o amor e o dom como um dos principais 

motivadores do professor: 

Você precisa gostar do que faz para se sentir realizado. Ser professor, mesmo 
com tantos desafios que na profissão se apresentam, é um dom, uma missão. 
É muito satisfatório perceber que o aluno aprendeu (Gisele) 

 
Cortella (2009) denomina essa concepção da docência de “otimismo ingênuo” e 

considera que ela se encontra ainda muito presente no cotidiano pedagógico e social em 

geral. Para o autor, 

[...] muitos entendem a docência como um chamamento missionário e 
apartada do mundo profissional. Não é incomum alunos perguntarem: 
“Professor, o senhor não trabalha? Só dá aulas?”, com um misto de 
admiração e estranheza. Também tem sido uma constante a rejeição a 
movimentos sindicais ou corporativos de educadores, sob o pretexto 
do caráter vocacionado da prática do magistério que, por isso, deveria 
estar imune às interferências do campo material ou econômico. Afinal, 
“as criancinhas não podem ficar abandonadas”... (CORTELLA, 
2009, p. 111, grifo no original). 
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Essa visão de otimismo ingênuo também foi manifestada pelas professoras experientes 

do estudo de Pizzo (2004). As seis docentes apontaram que, apesar dos desafios e das 

dificuldades enfrentadas no decorrer de sua trajetória profissional, elas permaneceram 

na profissão por amarem o seu ofício. O trecho, a seguir, é ilustrativo desse 

posicionamento: 

Eu estou acostumada a vir aqui na escola, estou acostumada a 
trabalhar cedo, eu adoro as crianças, embora elas dão trabalho, eu saio 
daqui sem voz, rouca, cansada, com raiva, mas eu adoro aquilo que eu 
faço. É por isso que eu ainda não saí da escola. Porque eu amo isso 
mesmo. É isso mesmo que eu queria, entendeu? (in: PIZZO, 2004, p. 
57). 

Neste mesmo estudo, quando questionadas sobre o que consideram necessário 

para o exercício da profissão docente, algumas professoras enfatizaram, à semelhança 

do que aconteceu na nossa investigação, a importância do amor à docência, também 

compreendido no sentido de “gostar daquilo que faz”, como exemplifica esse relato: 

Primeira coisa: você tem que amar, gostar do que faz. É importante, você 
entendeu? Gostar daquilo que faz. Ter segurança daquilo que vai fazer, certo? 
E trabalhar com amor e carinho (in: PIZZO, 2004, p. 58) 

Todavia, muitos estudiosos defendem a ideia de que a especificidade do trabalho 

docente não se define pelo amor, muito menos no sentido missionário. Fundamentando-

se na perspectiva histórico-social, Basso (1998) argumenta que o significado social do 

trabalho do professor é constituído pela finalidade da ação de ensinar, ou seja, pelo seu 

objetivo e conteúdo concreto, efetivados conscientemente pelo professor, tendo em 

consideração as condições reais e objetivas para a apropriação do conhecimento pelo 

aluno. A autora coloca a pergunta e a responde, com base nos estudos realizados: 

O que incita, motiva o professor a realizar seu trabalho? Este motivo 
não é totalmente subjetivo (interesse, vocação, amor pelas crianças 
etc.), mas relacionado à necessidade real instigadora da ação do 
professor, captada por sua consciência e ligada às condições materiais 
ou objetivas em que a atividade se efetiva. Essas condições referem-se 
aos recursos físicos das escolas, aos materiais didáticos, à organização 
da escola em termos de planejamento, gestão e possibilidades de 
trocas de experiência, estudo coletivo, à duração da jornada de 
trabalho, ao tipo de contrato de trabalho, ao salário etc. (BASSO, 
1998, não paginado) 
 

Em consonância com essa interpretação mais crítica e profissional do trabalho 

docente, encontramos relatos de alguns professores em início de carreira de nossa 

investigação que destoam claramente da perspectiva que perpassa os depoimentos antes 

apresentados. Em uma das entrevistas, quando solicitamos aos professores que nos 
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esclarecessem, no contexto de suas respostas sobre os saberes necessários à docência, o 

significado atribuído ao “amor” no exercício da profissão, Cíntia e Vívian logo se 

pronunciaram: 

 

Não acho que tenha que amar meus alunos, cuidar deles para ser uma boa 
profissional. Essa relação que às vezes tentam nos colocar garganta abaixo é 
também surreal. Eu sou uma profissional. Estudei para isso. E ninguém me 
falou que precisava ter um amor incondicional ao trabalho (Cíntia) 
 
Não quero me envolver emocionalmente com os problemas que encontro na 
escola, isso não cabe a mim. Eu não estou ali para gostar ou desgostar de 
ninguém. Preciso exercer a minha função o melhor possível, mas parece que 
isso não basta (Vívian) 

O que elas enfatizam em seus relatos, direta ou indiretamente, é que não são 

essas as características que definem a natureza específica da função docente. Como diz 

Cortella (2009, p. 115, grifo no original), “gostar é um passo imprescindível para o 

desempenho da tarefa pedagógica, mas não se esgota nisso; para além do gosto, há 

necessidade de, também, qualificar-se para um exercício socialmente competente da 

profissão docente”. 

Outro motivo explicitado para a permanência do professor iniciante no 

magistério circunscreve-se ao âmbito do projeto de vida de cada sujeito, apontando para 

a importância de se delinear metas a serem alcançadas: 

Nessa altura da minha vida e já tendo mudado de profissão, e já buscando 
mais qualidade de vida que qualquer outra coisa, vejo a profissão docente 
como um porto seguro e uma possibilidade de poder dar mais atenção à 
minha família. E, depois de tanto sofrimento e esforço no curso de 
graduação, não quero e não posso desistir (Soraya) 

 
A nosso ver, a fala da professora Soraya pode ser interpretada à luz das 

considerações de Lapo e Bueno (2003). De acordo com essas autoras, a ruptura total e 

definitiva dos vínculos estabelecidos com a escola e com o trabalho docente, mesmo 

quando já enfraquecidos pelas dificuldades e insatisfações, é muito difícil de ser 

realizada, por vários fatores, entre os quais se colocam: 

[...] o fato de que o estabelecimento desses vínculos custou esforços 
por parte da pessoa, e ter de afastar-se provocará, além da frustração, a 
sensação de fracasso, de ter sido mal sucedida em seus esforços. 
Outro fator são as perdas que o abandono implica. Tudo o que foi 
conquistado será perdido: o cargo, o trabalho, as pessoas. Serão 
perdidos também os sonhos e ideais relacionados ao ser professor, 
uma parte da identidade e uma parte da vida [...] (LAPO; BUENO 
2003, p. 78-79, grifo nosso). 
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Entretanto, apesar de todas essas perdas, é muito provável que novos sonhos se 

coloquem no horizonte.... 

Devemos comentar ainda as demais motivações para a permanência no 

magistério que foram mencionadas como fontes de satisfação profissional e que, então, 

se converteriam, segundo os professores participantes desta pesquisa, em razões para a 

não desistência da profissão. Como disse uma das professoras em início de carreira, a 

profissão docente “é gratificante, apesar de tudo” (Gisele). Entre os aspectos que lhes 

trazem satisfação na docência, as professoras em início de carreira explicitaram, 

primordialmente, a aprendizagem dos alunos: 

É muito gratificante ver o seu trabalho aparecendo, sentir que você realmente 
acrescentou algo no conhecimento deles. Mesmo que seja pouca coisa. Dá 
um prazer e uma sensação de dever cumprido (Gisele) 

 
Muito feliz em perceber a aprendizagem deles, mesmo que seja só um, dois, 
não importa. O bom é perceber que aprenderam (Luciana) 

Esse comprometimento também pôde ser observado nos depoimentos da 

professora iniciante do trabalho de Rocha (2005), assim como no autoestudo de Silveira 

(2002). Nesse último, a professora-pesquisadora escreve: 

[...] o mais importante é quando constatamos que pudemos proporcionar uma 
experiência de sucesso junto aos nossos alunos. O outro lado da moeda, 
também somos nós que experimentamos: a frustração de nem sempre poder 
proporcionar o melhor às nossas crianças, pois mesmo sabendo de nossas 
condições, temos um desejo imenso de mudar tal situação e nem sempre é 
possível! (SILVEIRA, 2002, p. 139) 

Outro aspecto citado pelos professores em início de carreira como fonte de 

satisfação profissional foi o apoio e o reconhecimento dos pais dos alunos ao seu 

trabalho. Quanto a isso, cabe sublinhar que, se os conflitos vivenciados na relação com 

os pais e/ou responsáveis representam uma das principais dificuldades enfrentadas por 

professores em início de carreira, em contrapartida, ter o apoio e o reconhecimento dos 

pais dos alunos ao trabalho que desenvolvem constituiria uma importante motivação 

para a sua permanência na profissão: 

Apesar de ser recém formada e trabalhar em escola particular, percebi que 
muitos pais confiam em mim, no meu potencial e no meu trabalho, alguns 
disseram que os filhos passaram a gostar de matemática por minha causa. 
Isso me estimula e me deixa muito feliz (Gisele) 

Lapo (2008), conclui que o retorno positivo que o professor recebe da 

comunidade mais próxima, como os alunos, os pais e os colegas de trabalho, e o saber 

usufruir das possibilidades de satisfação que o trabalho em si oferece, são elementos 

fundamentais para o bem estar na profissão. Segundo a autora, mesmo quando as 
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condições de infra-estrutura e de recursos materiais nas escolas são precários, se houver 

o reconhecimento do trabalho realizado, o sentimento de aceitação e de pertencimento 

ao grupo e a percepção de que a tarefa que se está desenvolvendo é útil, torna-se 

possível alcançar o “bem-estar” na docência. 

 

3.5.2 Fontes de Apoio 

 

Ao interrogarmos os professores em início de carreira sobre se eles tiveram 

algum tipo de apoio e/ou orientação que os auxiliasse quando começaram a dar aulas, 

todos responderam positivamente. Afirmaram ter recebido alguma ajuda no período 

inicial da carreira docente, seja para lidar com a novidade das situações vividas ou para 

tentar solucionar os problemas encontrados. Esse dado nos causou estranheza, visto que 

a literatura concernente à área vem indicando a escassez de ações empreendidas no 

sentido de a escola, como instituição, apoiar as dificuldades dos professores em início 

de carreira. De modo geral, o início da carreira docente tem sido caracterizado pela 

solidão, pelo isolamento e, até mesmo, por certo sentimento de abandono, decorrentes 

da ausência ou do pouco apoio institucional que é oferecido aos professores nesse 

período, conforme ressaltam Lima et al. (2006). Entretanto, o aprofundamento da 

análise dos dados permitiu-nos perceber um conjunto de incongruências, as quais 

sugerem a fragilidade desse apoio aos professores em início de carreira, em termos de 

sua insuficiência e inadequação, dado o caráter assistemático e pontual que assume. 

Vejamos. 

Retomando os dados produzidos a partir das nossas entrevistas, observamos a 

menção às seguintes fontes de apoio: a coordenação pedagógica da escola; os colegas de 

trabalho (professores de matemática); a direção da escola; professores não ligados à 

escola onde o professor iniciante trabalha. Ao olharmos para o conjunto desses dados, o 

primeiro aspecto que se evidencia é a quase ausência de menção às instituições de 

formação docente, de nível superior. Apenas um professor relatou ter tido apoio de um 

professor da graduação. Nesse aspecto, nossos dados coincidem com os apontamentos 

de Zimpher (apud GARCÍA, 1999b) que indicam a falta de compromisso da instituição 

formadora com o planejamento de apoio sistemático ao recém formado na licenciatura, 

durante a fase de iniciação à docência escolar. Como afirma García (1999b, p. 113), 

conquanto a iniciação seja “uma actividade na qual a escola, enquanto unidade, 
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desempenha um papel fundamental como serviço de apoio aos professores 

principiantes”, outros sistemas, como as universidades, podem - e devem - estar 

implicados no desenvolvimento de programas de iniciação ao exercício profissional da 

docência. Cabe então o seguinte questionamento: afinal, a que se deve o silêncio dessas 

instituições no sentido de proporcionar apoio sustentável aos egressos nos seus 

primeiros anos de exercício da função docente? Será que as instituições formadoras não 

atribuem a si mesmas parte da responsabilidade de mediar o processo de transição da 

formação inicial para o início da carreira docente? 

Diferentemente dos resultados obtidos em nosso estudo, verificamos que os 

professores em início de carreira da pesquisa de Guarnieri (1996), além de procurarem o 

auxílio dos colegas de trabalho, de professores não ligados à escola, da assistente de 

direção e da coordenadora pedagógica, recorreram frequentemente a professores da 

faculdade para ajudá-los. A busca de espaços de interlocução fora da escola, mediada 

por professores da universidade, também foi apontada no trabalho de Fontana (2000): 

[...] eu fui sua professora na universidade e as relações que 
construímos como professora e aluna possibilitaram que, 
reencontrando-nos dois anos depois, compartilhássemos as 
dificuldades e ansiedades de seu noviciado profissional e que, 
refletindo sobre ele, refletíssemos sobre nosso “ser professora” em 
constituição, dizendo-nos e sendo ditas, significando e ressignificando 
a nós próprias (FONTANA, 2000, p. 107). 

Nos trabalhos de Corsi (2002), Vieira (2002) e Silveira (2002), as professoras 

em início de carreira também buscaram, algumas vezes, apoio pedagógico em conversas 

com professores da universidade onde estudaram. 

Por reconhecermos a importância que as instituições de formação docente 

assumem (ou poderiam vir a assumir) no processo de inserção profissional na docência 

e, percebendo nas entrevistas iniciais a ausência de participação dessas instituições no 

sentido de oferecer suporte institucional aos novos docentes participantes da pesquisa, 

apresentamos a eles, nas entrevistas de aprofundamento, a seguinte questão: “Vocês 

acham que as instituições de Ensino Superior poderiam auxiliar os professores em início 

de carreira nesse sentido?” Diante de resposta afirmativa, acrescentamos: “De que 

maneira? Como vocês vêem isso?” Pelas respostas, há indicações de que os professores 

em início de carreira reconhecem a importância que as instituições de ensino superior 

poderiam ter no acompanhamento dos egressos em sua inserção no trabalho docente. 

Apesar disso, o caráter reticente de seus relatos sugere que ainda não têm clareza quanto 

às formas possíveis de se viabilizar esse acompanhamento: 
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O que ocorre é que fica meio difícil para a instituição também, quando forma 
cada um vai pra um lado, cidades distantes, é difícil sugerir alguma coisa. É 
como eu disse na outra entrevista teria de ser como residentes de medicina, 
mas onde? Em qual escola? (Cíntia) 
 
Eu acho que seria ótimo essa ajuda, esse acompanhamento, mas não vejo 
como. Só se tivéssemos mais um período como obrigatório depois de 
formados e só recebesse diploma no final do primeiro semestre como 
professores. Mas como íamos conseguir emprego? Difícil isso (Bernardo) 

 
Diante disso, acabam por concluir que o ideal seria ter uma boa formação inicial 

em que a prática estivesse mais presente: 

Mostrar a prática ou aproximar dela poderia ajudar muito. Levar professores 
que estão atuando em escolas difíceis para conversar com os alunos da 
graduação pode ser um caminho. O relato de quem vive uma situação difícil 
pode aproximar esses futuros profissionais da realidade que os esperam. Mas 
tem que ser professor de todo tipo de escola, de preferência (Vívian) 
 
Esse tipo de preocupação não caberia se o curso desse conta de suprir as 
necessidades que encontramos quando vamos trabalhar de fato. Salas lotadas, 
alunos insubordinados e sem maturidade, escolas precárias. Ficar no bláblá 
de resenhas de textos, de teorias não ajuda muito (Luciana) 

Entendemos a formação do professor como um processo contínuo. Nessa 

perspectiva, a formação inicial, apesar de ter importância fundamental na constituição 

da profissionalidade docente, bem como na construção de um conjunto de saberes 

necessários para iniciar a docência, possui limitações por ser uma etapa restrita a 

determinado período desse processo que continua ao longo dos anos de trabalho escolar. 

Mas, ainda que não se coloque como tarefa fácil, não deixa de ser produtivo, tanto para 

a escola como para o próprio processo de formação, ponderar as possibilidades e a 

viabilidade de institucionalização de alguma forma de acompanhamento dos egressos 

nos seus primeiros anos de inserção profissional, aproximando as duas instituições: as 

formadoras e as de destino profissional dos formados. 

Nesta seção, propusemo-nos a discutir as informações relacionadas ao apoio 

e/ou orientação que os professores participantes da investigação receberam por parte da 

equipe gestora (direção e coordenação pedagógica) das escolas onde trabalham (ou 

trabalhavam). Convém deixar registrado que esses dados dizem respeito, sobretudo, ao 

apoio proporcionado pelos coordenadores pedagógicos e pelos diretores das escolas. 

Conforme descrevemos anteriormente, entre os seis professores que afirmaram 

ter recebido algum tipo de apoio/orientação em sua inserção profissional, a direção da 

escola obteve quatro indicações, enquanto que a supervisão pedagógica foi mencionada 

uma única vez, e apenas a professora Cíntia relatou não ter tido apoio da direção nem da 

supervisão em sua inserção profissional: “A direção e supervisão tentaram me 
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atrapalhar, me sabotar! Já entrei como concursada e “tirei” uma professora antiga e 

queridinha da direção”. 

A participação da direção das escolas no sentido de proporcionar apoio e/ou 

orientação aos professores em início de carreira entrevistados foi mencionada nos 

depoimentos de Vívian e de Bernardo: 

O apoio da direção foi muito importante. Não que eles dissessem: calma que 
vai melhorar! Não. Mas sempre apoiavam minhas atitudes. O problema é que 
a direção da escola é muito difícil e as pessoas não aguentam a pressão e com 
isso muda muito. Não se estabelece um trabalho contínuo. Mas no meu 
primeiro ano tive grande ajuda da direção (Vívian) 
 
A direção é muito atenciosa, o pedagogo interessado e muito disposto a 
ajudar. E isso faz toda diferença. Não que me ajude efetivamente, mas pelo 
menos sinto que eles valorizam o meu trabalho e apoiam as minhas atitudes 
(Bernardo) 

 
Libâneo (2003, p. 201), entende que diretores e coordenadores recebem as 

tarefas de “coordenar o trabalho coletivo e a de coordenar e organizar um ambiente que 

favoreça o desenvolvimento pessoal e profissional dos envolvidos”. Entretanto, na 

maioria das vezes, “o diretor acaba desempenhando as funções administrativas, mais 

‘urgentes’, deixando ao coordenador a organização pedagógica”. Segundo o autor, essa 

divisão das tarefas de administrar e de coordenar tem sido uma prática comum nas 

escolas brasileiras. 

Por outro lado, segundo o relato da professora Vívian, a rotatividade nos cargos 

de gestão escolar no município configuraria um obstáculo à experiência de apoio ao 

iniciante, na medida em que essa rotatividade dificulta a criação dos vínculos 

necessários à construção de uma relação de confiança, na qual o novo professor possa se 

sentir confortável para se expor e compartilhar as suas dúvidas e dificuldades. A fala da 

professora Vívian coincide com os dados obtidos em outros estudos envolvendo a 

temática. Refere-se, também, ao que Marcelo García (1999b) denomina de “amigos 

críticos”. É preciso que o professor iniciante se sinta seguro para solicitar auxílio. Nessa 

perspectiva, observa-se que a experiência de apoio vindo de outros profissionais, sejam 

eles os gestores ou os pares, não ocorre de forma imediata, mas é algo que precisa ser 

construído e conquistado, a partir de uma relação de confiança, como afirma Rocha 

(2005). A esse respeito, a professora iniciante de seu estudo fez o seguinte comentário: 

“[...] eu acho que isso é a questão do novo, do estranho, eu não conheço essa professora, 

eu não sei quem ela é, então eu não vou me abrir. Depois, quando percebem que você 

não oferece nenhuma ameaça, as trocas começam a acontecer.” (ROCHA, 2005, p. 
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184). Dados semelhantes foram encontrados na pesquisa desenvolvida por Pieri (2007). 

Todavia, se a rotatividade nos cargos de gestão escolar foi assinalada como um aspecto 

dificultador da criação dos vínculos necessários à construção dessa relação de 

confiança, outro aspecto indicado pelos professores em início de carreira, nessa mesma 

direção, foi a mobilidade deles entre as unidades escolares, em decorrência de sua 

situação contratual. Observe-se as falas de Bernardo e Soraya: 

Não ser efetivo e não ter garantias de onde você vai trabalhar te distancia 
ainda mais da gestão da escola. O vínculo não se estabelece porque você 
certamente vai estar em outra escola o ano que vem (Bernardo) 
 
Ficar pulando de escola em escola em substituições curtas, de sala em sala, 
não é bom. Seu trabalho não tem visibilidade e você é como se fosse intrusa 
na escola (Soraya) 

Quanto a isso, o perfil dos professores participantes da pesquisa revelou que 

cinco deles são contratados (contrato temporário), colocando em foco as implicações 

que essa situação de trabalho poderia acarretar sobre os processos de consolidação e 

estabilização na carreira docente. Entendendo que o desenvolvimento profissional se 

processa de forma articulada às condições de exercício da profissão, é claro que essa 

consolidação demanda um vínculo profissional efetivo, ou seja, a conquista de um cargo 

regular, estável. Tais implicações ficam claras, nesse momento de início na carreira, a 

partir das citações acima. 

A intensa rotatividade dos docentes entre as escolas também aparece como um 

problema para os em início de carreira na pesquisa desenvolvida por Ferreira (2005), 

sendo essa rotatividade apontada como uma questão especialmente complicadora na 

escola pública, pois contribui para dificultar a construção de uma identidade com a 

profissão e de compromisso com a mesma. Diante disso, defende-se a permanência do 

professor na unidade escolar, integrado a um núcleo docente consistente, no qual possa 

se reconhecer como profissionale criar os vínculos necessários à construção de um 

trabalho coletivo voltado ao atendimento de suas necessidades formativas e às 

necessidades específicas de aprendizagem dos alunos daquela escola. Afinal, se o local 

de trabalho do professor é a escola, enquanto unidade, nada mais plausível do que ele 

sentir-se como um sujeito que a ela pertence. 

Numa outra direção, vejamos o depoimento de Vivian: 

Eu chorava muito, muito mesmo. Uma vez, o diretor teve a 
sensibilidade de ficar comigo umas duas horas me consolando. Mas a 
maior ajuda que tive e tenho é o apoio, minhas ações não são 
questionadas e nem direcionadas a melhorar. Se tirei um aluno da sala, 
ninguém vai lá me perguntar o motivo, tá fora, tá fora. Se um pai 
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reclama de mim, o diretor de maneira alguma se opõe a mim ou 
questiona uma atitude minha na frente dos pais. Sinto-me segura e 
amparada. Mas só.[...]o pedagogo parecia mais perdido que eu e às 
vezes até me pedia ajuda. No inicinho perguntei a ele o que poderia 
fazer com os meninos que não sabiam o básico do básico, ele disse 
que não tinha ideia e que o problema não era só com a Matemática. 
Depois que eu “controlei” as salas, ele fica indo atrás de mim para ver 
como são minhas aulas como consigo ter tanto controle... (risos) 
(Vívian) 

 
Depreende-se desse fragmento que o apoio que os professores em início de 

carreira encontram junto à equipe gestora das escolas onde trabalham pode revelar-se, 

por vezes, insuficiente frente àquilo que eles necessitam para superar as suas 

dificuldades iniciais. Com base nos resultados obtidos em seu estudo sobre o papel da 

equipe pedagógica e de direção na atuação de professores em início de carreira dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental do município de São Carlos - SP, Pieri (2007, p. 41, 

grifo nosso) conclui: 

As escolas, no papel de seus dirigentes e equipe de coordenação, não 
oferecem aos professores em início de carreira o apoio que 
necessitam para se tornarem bem sucedidos e sentirem satisfação em 
sua atuação. E sequer conhecem, com raras exceções, que os 
professores em início de carreira têm necessidades formativas 
específicas que lhes cabe atender para que o sucesso escolar possa 
ocorrer para todos os alunos. 

Como esperar, então, que esses profissionais ofereçam apoio e orientação adequada aos 

professores que iniciam a carreira docente se, muitas vezes, eles desconhecem as 

dificuldades e os problemas que estes vivenciam em sua prática cotidiana? 

Há indícios, no entanto, que essa insuficiência do apoio proporcionado pelos 

gestores aos novos docentes decorre não apenas do desconhecimento das dificuldades e 

necessidades específicas que os em início de carreira têm, como também da falta de 

preparo desses gestores para lidar com elas. Sobre isso, vejamos a fala de uma de nossas 

entrevistadas (Luciana), que reforça a citação anterior de Vivian: 

A coordenação pedagógica da escola não tem uma preparação para ajudar os 
professores. Eles querem saber de projetos, mas quando você pede ajuda para 
sua matéria específca eles não sabem. Na feira de ciências, este ano, o tema 
era “movimentando o corpo”. Pedi que me desse uma ajuda para adequar o 
tema à Matemática. Ela ficou indignada e disse que se fosse sugerir uma 
coisa para cada matéria ela só faria isso. De fato. Mas para mim ainda é 
difícil. Fiquei até com vergonha (Luciana) 

Esses dados colocam em destaque a questão da preparação da equipe gestora das 

escolas, em particular dos coordenadores pedagógicos, para o exercício de suas 

atribuições, sinalizando a necessidade de se desenvolverem iniciativas voltadas à 
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formação continuada desses profissionais, a fim de que estejam mais bem preparados 

para oferecer orientação e apoio aos professores em geral - e, em especial, àqueles que 

estão iniciando a carreira docente. Essa necessidade também foi indicada no trabalho de 

Ferreira (2005). 

No quadro dessa temática, outro ponto a ressaltar diz respeito à natureza da 

função do coordenador pedagógico. De acordo com Libâneo, Oliveira e Toschi (2007, 

p.342), o coordenador pedagógico é aquele que “[...] coordena, acompanha, assessora, 

apóia e avalia as atividades pedagógico-curriculares. Sua atribuição prioritária é prestar 

assistência pedagógico-didática aos professores em suas respectivas disciplinas, no que 

diz respeito ao trabalho interativo com os alunos”. Nessa mesma direção, Pieri (2007) 

afirma que as atividades do coordenador pedagógico referem-se, sobretudo, ao âmbito 

pedagógico do trabalho da instituição, isto é, voltam-se ao atendimento de professores e 

alunos com o intuito de melhorar e garantir a qualidade do processo de ensino-

aprendizagem. Todavia, como mostra a pesquisa de Pieri (2007), não é isso o que 

efetivamente tem ocorrido nas escolas, onde a maior do tempo de trabalho dos 

coordenadores é destinada, muitas vezes, a questões administrativas. Notamos que a 

professora Vivian, no depoimento citado anteriormente, nesta subseção, atribui parte de 

suas dificuldades iniciais à ausência do apoio pedagógico do coordenador que, segundo 

ela, apesar de ser uma “excelente pessoa” e um “ótimo profissional”, parecia não ter 

clareza de seu papel na coordenação pedagógica de uma escola. 

Podemos inferir, então, a partir dessa análise, que se reforça a ideia de uma 

maior interação dos cursos de formação com a escola básica, especificamente no que 

concerne o acompanhamento dos egressos durante o período inicial de docência. Essa 

aproximação, se bem planejada, poderia proporcionar a troca de informações e de 

experiência também entre os formadores universitários e os gestores das escolas 

(especialmente os coordenadores pedagógicos), visando a maior qualificação de ambos 

os profissionais. 

Apresentamos, a seguir, os dados relativos ao apoio e/ou orientação 

proporcionados aos docentes em início de carreira por seus colegas de trabalho na 

escola. Quanto às formas do apoio proporcionado, as falas dos professores indicam as 

seguintes: “dicas” sobre a rotina escolar e os modos de trabalho, sugestões e provimento 

de material didático (atividades) e troca de experiências. Observemos alguns trechos das 

entrevistas: 
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Meus amigos colegas são as pessoas que mais me apoiaram e me deram 
força, conselhos e me acalmaram em momentos difícieis (Bernardo) 

Tive muita ajuda. Eu falo que gosto de dar aulas nessa escola e as pessoas 
riem e se surpreendem. É uma escola difícil, mas, às vezes por isso, tive tanto 
apoio. Eu sentia que os professores passavam pelas mesmas situações que eu 
passava, então a dificuldade não era por eu estar começando. Mesmo tendo 
mais experiência, a gente tem lá um ambiente de amizade, muito bom. Me 
deram vários toques... Oh, com esse aluno você trata dessa forma, com esse 
outro assim e tal, tive uma recepção muito boa (Soraya) 

 
[...] meus colegas foram sensacionais, ai de mim se não fossem eles. Meus 
amigos da graduação, a grande maioria não formou junto comigo e, então, 
não tinha como me ajudarem, só escutando mesmo (Cíntia) 
 
Tive um grande apoio dos meus colegas que me ajudaram muito e ainda 
ajudam dando dicas, confortando e me auxiliando quando preciso, apesar de 
muitas vezes sentir uma certa piedade exagerada por parte deles diante da 
minha fragilidade (Vívian) 
 
Meus colegas são muito generosos comigo. Já tinha contato com eles, pois já 
trabalhava na escola. Trabalhamos juntos, mas não coletivamente (Gisele) 

Nesse aspecto, os dados obtidos na pesquisa sugerem que, para os em início de 

carreira, a troca de experiências entre colegas professores pode ser de grande valia. Por 

conseguinte, a impossibilidade dessa troca constituiria um elemento dificultador na 

construção das experiências de apoio que parecem ser tão valorizadas - e necessárias - 

no período inicial da docência. A professora Cíntia afirma que: 

[...] foram os colegas de trabalho que abriram os meus olhos quanto ao 
desgaste a que eu mesma estava me submetendo e me ajudaram demais a ter 
distanciamento dos problemas da escola, a não levá-los para casa e, mais 
engraçado, são os que mais me estimulam a mudar de profissão (Cíntia) 

A professora Vívian também se referiu à importância da troca de experiências e 

informações com colegas professores, no início da carreira docente. O trecho, a seguir, é 

ilustrativo: 

[...] Meus colegas da graduação também foram muito importantes, trocamos 
muitas ideias sobre estratégias para lidar com alunos, projetos, atividades. 
Esse apoio no início é fundamental para que você comece a encontrar 
soluções para os problemas. O professor, quando está começando, se sente 
muito desorientado porque saiu da graduação cheio de planos e expectativas 
e chega em sala de aula, as vezes como eu, as vezes nem tão ruim ou 
traumático, mas, ainda assim, precisa de orientação. A adaptação à carreira é 
difícil pra qualquer profissional (Vívian) 

De modo geral, podemos afirmar que as informações relativas às formas de 

apoio encontradas pelos professores de nossa pesquisa junto aos seus pares são 

convergentes com os resultados do estudo de Guarnieri (1996), em que as professoras 

em início de carreira também relataram ter procurado, na troca com os colegas de 

trabalho, receber dicas sobre os alunos, materiais para a sala de aula e saber se estavam 
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realizando de maneira adequada o trabalho com a classe. Em seu autoestudo, Vieira 

(2002) também ressalta a importância significativa que os colegas de trabalho tiveram 

na sua aprendizagem profissional da docência. Entre eles, a professora-pesquisadora 

destaca a influência de duas docentes: uma, mais experiente, que durante os seus 

primeiros dois anos no magistério lhe ofereceu apoio e dicas para a realização do 

trabalho; e outra, menos experiente, com quem a sua aproximação ocorreu em seu 

terceiro ano na docência, período em que sua colega anterior deixara a escola onde 

trabalhavam. Também na pesquisa de Rocha (2005), os depoimentos da professora 

Carmem indicaram que ela encontrou, na escola onde trabalhava, espaço para a troca de 

experiências com os pares, constituindo esta uma importante segunda fonte de 

aprendizagem no exercício da profissão docente. A esse respeito, a pesquisadora 

descreve uma situação vivenciada pela professora iniciante, em que, diante da 

necessidade de organizar o ambiente para o desenvolvimento do trabalho com os 

alunos, “[...] as dicas das professoras constituíram o caminho mais seguro naquele 

momento, para depois ela começar a agir de acordo com a forma com a qual ela se 

identificava” (ROCHA, 2005, p. 180). 

Esses dados mostram que a colaboração entre os pares é uma forma de apoio 

bastante valorizada pelos professores que estão iniciando a carreira docente, como 

também indica o estudo dePieri (2007). Isso pôde ser observado também quando os 

professores em início de carreira se reportaram à falta que sentiram/sentem do 

“conhecimento pedagógico do conteúdo” no início da carreira docente. Ao explicitarem 

a dificuldade em apresentar os conteúdos de forma a facilitar a compreensão do aluno, 

perguntamos aos professores como eles fazem para suprir a falta desse saber. Suas 

respostas apontaram que é por meio da ajuda mútua e da troca de informações entre os 

professores que essa dificuldade se torna passível de ser superada: 

A troca de experiências é realmente um alento em dias difíceis. Me senti 
sozinho em vários momentos, mas uma conversa no intervalo, uma palavra 
de incentivo faz com que você tenha forças para continuar (Bernardo) 

Nesse sentido, as informações obtidas em nossa investigação vão ao encontro 

dos apontamentos de Tardif (2002), indicando que a maior parte dos professores sente a 

necessidade de partilhar sua experiência, de dividir com os outros um saber prático 

sobre a sua atuação. Assim, cotidianamente, “[...] os professores partilham seus saberes 

uns com os outros através do material didático, dos “macetes”, dos modos de fazer, dos 

modos de organizar a sala de aula etc.” (TARDIF, 2002, p. 52-53). 
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Na esteira dessa discussão, uma questão importante a ser enfatizada diz respeito 

à forma como os professores em início de carreira se apropriam dos saberes que são 

partilhados em seu espaço cotidiano de trabalho. Segundo Valli (apud GARCÍA, 

1999b), a imitação acrítica de condutas observadas em outros professores seria um dos 

principais problemas que ameaçam os docentes ingressantes no magistério. Quanto a 

esse ponto, os dados obtidos junto aos entrevistados não permitem afirmações 

categóricas. Contudo, alguns trechos das entrevistas mostram indícios de determinadas 

posturas que parecem indicar que essa ameaça, legitimamente considerada por Valli, 

pode não se concretizar, pelo menos de modo generalizado, entre os em início de 

carreira da docência escolar em matemática. Observemos as palavras de Cíntia: 

[...] no meu primeiro ano, não sabia que rumo tomar. Você chama a 
coordenadora, pergunta para um professor, mas cada um trabalha de um jeito 
e você tem que achar o seu (Cíntia, grifo nosso). 

 
Ao especificar que “cada um trabalha de um jeito e você tem que achar o seu”, 

podemos presumir que a professora iniciante não procurava imitar, acriticamente, as 

condutas dos outros professores - e mesmo da coordenadora pedagógica - que 

trabalhavam com ela na escola. Ainda que Cíntia recorresse a esses profissionais na 

tentativa de encontrar auxílio para lidar com as dificuldades do trabalho, seu 

depoimento sugere que as orientações recebidas constituíam apenas subsídios para a 

construção de uma forma particular e pessoal de “ser professor(a)”. Esse é um dado que 

consideramos de grande relevância para a compreensão do processo de aprendizagem 

profissional no trabalho docente. 

Entretanto, não obstante os professores em início de carreira valorizarem o 

auxílio de seus pares e a troca de experiências como uma importante fonte de 

aprendizagem docente, o conjunto das nossas entrevistas revelou um espectro 

relativamente amplo de elementos que se apresentam como entraves para a construção 

de uma relação harmoniosa com os colegas de trabalho. Dentre esses elementos, 

destacam-se: críticas excessivamente negativas, preconceito, concorrência e 

individualismo, excesso de cobrança por resultados e medo de não atender às 

expectativas da comunidade escolar.  

No âmbito dessa problemática, notamos que as falas dos professores em início 

de carreira foram bastante expressivas e intensas, trazendo à tona elementos que 

consideramos cruciais para pensar a maneira como a inserção profissional dos novos 

professores tem ocorrido nas escolas, de modo especial nas públicas. Nesse sentido, a 
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análise de seus depoimentos indica a existência de um “rito de passagem” que marcaria 

a iniciação à docência, apresentando-se como um “teste diário de sobrevivência” 

(MARIANO, 2006b), no qual o professor iniciante, para ser aceito no grupo e 

reconhecido como profissional, precisaria provar, a si próprio e aos outros, a sua 

competência na profissão. Entendemos que essa situação de compromisso do iniciante 

com o provar-se a si mesmo e aos pares parece tornar-se ainda mais complexa e 

angustiante, uma vez que, em meio a esse “teste”, o novo docente, por vezes, é deixado 

sozinho, tendo que aprender a lidar, individualmente, com todos os desafios e as 

dificuldades que o ingresso na profissão lhe apresenta. Sobre isso, duas professoras se 

manifestaram: 

Apesar dos meus colegas de trabalhos serem muito prestativos e solidários, 
me confortam muito, sinto como se houvesse uma avaliação do meu trabalho 
um preconceito por eu estar começando e uma crítica velada do tipo: “Ela 
não agüenta isso por muito tempo”. Eles tem razão [risos]. Acho que pela 
minha fragilidade e por eu demonstrar os meus sentimentos eles se sentem no 
direito de julgar (Vívian) 
 
A minha escola é particular, temos um bom convívio, mas me sinto 
envergonhada de demonstrar todas as minhas dificuldades. Acho que eles 
podem pensar assim: essa menina não devia estar aqui, não tem capacidade. 
Por isso falei que trabalhamos juntos e não coletivamente (Gisele) 

 
Na continuidade da entrevista, a professora Vívian reportou-se, novamente, a 

essa temática, indicando aspectos relacionados à falta do apoio sistemático, à quase 

inexistência do trabalho conjunto e à ausência de preocupação, no coletivo da escola, 

em partilhar as dificuldades. Tais costumes, caso existissem, poderiam proporcionar 

maior segurança ao professor iniciante, de acordo com Vivian. Como afirma Tardif 

(2002), ter colegas de trabalho acessíveis e com os quais se possa colaborar é uma das 

condições necessárias para que o ingresso na profissão se torne mais fácil e para que 

ocorra a consolidação e a estabilização na carreira docente. 

Os professores de uma maneira geral se fecham em casulos, ou para não 
demonstrarem suas fragilidades ou dificuldades ou por receio de serem 
expostos negativamente. Dessa forma, a maioria trabalha sozinho. Não se 
trabalha coletivamente e não demonstram tanto sofrimento como eu. Você se 
vira com a sua matéria, eu me viro com a minha. Apesar que agora todo 
mundo quer saber como eu matenho a disciplina [risos] (Vívian)   

 
O relato de Vivian se aproxima daquilo que a professora iniciante do estudo de 

Rocha (2005, p. 204) afirma ter encontrado na instituição escolar onde passou a 

trabalhar em seu segundo ano no magistério. Carmem conta que, nesse novo espaço, as 

trocas entre os pares não aconteciam e o recado implícito que ela percebia era o de que 

“cada um deveria fechar a sua porta e fazer o seu trabalho”. A professora iniciante 
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expressou a maneira como se sentia nos seguintes termos: “você é nova, está chegando 

agora, então vamos ver como se sai” (in: ROCHA, 2005, p. 204). Esse tipo de situação - 

e os sentimentos que dela decorrem - parece ser comum no início da carreira docente, 

visto que, de modo bastante semelhante, a professora Gisele, participante de nossa 

pesquisa, fez a seguinte colocação: 

É engraçado como a gente chega cheia de gás e os colegas já vão te 
desanimando... calma não é bem assim, você ainda não se deparou com a 
realidade. .. a impressão que tenho é que pensam: tão nova e inexperiente que 
não sabe de nada (Gisele) 

O trecho apresentado traduz, mais uma vez, a existência de um ritual de 

passagem que caracterizaria o ingresso na profissão docente em muitas instituições 

escolares; e a mensagem que dele podemos depreender é a de que “[...] se você aguentar 

esta prova, estará inserido na comunidade escolar” (SILVEIRA, 2002, p. 55). 

No relato de Gisele, a visão do professor que está iniciando a carreira docente 

parece ser a de quem é “cheio de idéia” ou um “sonhador”, conforme também indicaram 

alguns dos integrantes das equipes gestoras investigadas no estudo de Pieri (2007), ao se 

referirem aos professores em início de carreira. Acerca dessa visão, cabe perguntar: 

quão “natural” tem sido esse discurso veiculado pelos profissionais que trabalham há 

mais tempo em nas escolas? Quantos desses profissionais não se referem à 

“empolgação” dos novos professores, aos seus “sonhos de mudança”, como “algo que 

logo passa”? 

É nesse contexto, portanto, que o professor em início de carreira, para ser aceito 

e reconhecido no grupo profissional, precisará mostrar a todos que é capaz de ensinar. 

Esta parece ser uma condição de “sobrevivência” na profissão docente que tende a 

suscitar, nos novos professores, sentimentos de insegurança face às cobranças que lhes 

são feitas, e medo por não saberem se conseguirão atender às expectativas da 

comunidade escolar. Mariano (2006b, p. 21) refere-se a esse tipo de situação como um 

“teste de elenco”. Neste, os novos professores seriam colocados frente aos “diretores do 

espetáculo”, sendo que, em seu primeiro deslize, falha ou gagueira, logo estariam 

desclassificados. Uma situação análoga foi descrita pela professora iniciante do estudo 

de Rocha (2005), ao falar sobre a experiência que vivenciava em seu segundo ano na 

docência, trabalhando em um novo espaço escolar, onde o contato com as outras 

professoras revelava-se menos cordial. De acordo com Carmem, a mensagem que ela 

recebia, nesse contexto, era: “Vamos ficar de platéia e ver ela se esfolar” (in: ROCHA, 

2005, p. 203, grifo do autor). 
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As situações apresentadas revelam a existência de um conjunto de aspectos que 

permeiam a docência e, conquanto afete especialmente os professores em início de 

carreira, em razão da especificidade desse momento de sua trajetória profissional, dizem 

respeito não somente a eles, mas ao professorado de um modo geral. São aspectos que 

podem levar os em início de carreira a se isolarem mais ainda e a viverem os seus 

problemas em silêncio, por receio de se expor, de tornar pública a sua insegurança e as 

suas dificuldades, de não ser aceito no grupo de profissionais da docência e de não ser 

visto como um “bom professor”. Tais sentimentos e procedimentos acabam por 

contribuir para inviabilizar a construção do trabalho coletivo nas escolas e, no âmbito 

delas, enfraquecem também as possibilidades de apoio àqueles que estão iniciando a 

carreira docente. 

Neste momento do trabalho, voltamos os esforços para a elaboração de um 

resumo geral (com as perdas inerentes a todo resumo) da resposta que construímos para 

a nossa questão de pesquisa. Alertamos, no entanto, que nossa resposta, produzida de 

forma inevitavelmente parcial, como resultado de uma pesquisa qualitativa, não deve 

ser vista como uma mera lista de dificuldades vivenciadas pelos professores em início 

de carreira. De fato, o que apresentamos a seguir, a título de síntese dos resultados 

obtidos no estudo, só tem sentido se compreendido como um convite para o 

acompanhamento de toda a análise empreendida, de modo a incorporar as conexões 

entre os itens relacionados. Feito esse alerta, vamos à nossa síntese dos resultados. 

Retomemos a questão de pesquisa proposta: Quais são os principais desafios e 

dificuldades que se colocam ao professor de matemática em início de carreira? 

Como síntese de nossa resposta, podemos dizer que as dificuldades identificadas e 

situadas em relação ao início de carreira dos professores se relacionam essencialmente 

aos seguintes pontos: desenvolvimento do processo de ensino, criação e manutenção de 

um ambiente propício à aprendizagem na sala de aula da escola, relacionamento com os 

pais dos alunos, infraestrutura e administração das escolas, condições de precariedade e 

instabilidade no emprego. Observamos, tanto ao longo das análises, como neste 

momento de síntese, que tais dificuldades projetam claramente necessidades formativas 

aos cursos de licenciatura em matemática. Questões relacionadas a essas dificuldades e 

desafios enfrentados pelos professores em início de carreira certamente poderiam ser 

antecipadas no processo de formação inicial e trabalhadas de modo a suavizar a 

transição de discente universitário a docente escolar, vivida pelo licenciado. No entanto, 

a nosso ver, a consideração de algumas dessas dificuldades e desafios demandará uma 
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reestruturação dos cursos de formação inicial, de modo a privilegiar os saberes 

associados a questões da prática efetiva da docência escolar, em detrimento do alto 

volume de conhecimentos puramente acadêmicos que compõem usualmente os 

currículos das licenciaturas em matemática. Ainda assim, acreditamos que a 

incorporação de práticas formativas que contemplem as dificuldades e desafios 

apontados aproximaria efetivamente a universidade (espaço de formação) e a escola 

(espaço de trabalho dos formados), tornando mais suave a transição de aluno a professor 

e produzindo resultados positivos para o iniciante, para os licenciandos, para o processo 

de formação e para o sistema de ensino escolar como um todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esta pesquisa teve como objetivo identificar os desafios e dificuldades que o 

professor de matemática enfrenta no início de sua carreira docente. Propomo-nos, neste 

momento, a retomar alguns pontos centrais que emergiram da análise dos dados e 

sintetizar algumas implicações da pesquisa para a formação de professores de 

matemática na licenciatura. Antes, porém, gostaria de comentar brevemente a 

experiência que, como pesquisadora, vivenciei ao longo desse processo de investigação. 

Certamente, os caminhos trilhados no desenvolvimento deste estudo nem sempre 

foram fáceis, delineando um percurso que, muitas vezes, se fez reinventar a cada nova 

etapa. Como pesquisadora, enfrentei momentos de angústia, de solidão, de receios e de 

preocupações que se amenizavam quando, no decorrer da trajetória, esses sentimentos 

eram partilhados com o orientador (e, mais tarde, com a orientadora), com outros 

professores do programa ou com os colegas do mestrado. Na verdade, a própria 

elaboração destas Considerações Finais representou um grande desafio para mim: como 

fazer com que, mais do que o mero cumprimento burocrático de uma tarefa, elas 

pudessem expressar o encerramento de uma longa caminhada quando parece que o 

fôlego, antes existente, já se foi? 

Apesar das dificuldades, este também foi um percurso de muitas e intensas 

aprendizagens, de crescimento pessoal e profissional, de busca por conhecer e respeitar 

as minhas próprias limitações e potencialidades. Hoje, ao olhar para toda essa trajetória 

que percorri, sinto ter experimentado, como pesquisadora, sentimentos que se 

aproximam dos aspectos de “sobrevivência” e “descoberta” que marcam a entrada na 

carreira docente, só que, no caso, marcaram a minha entrada no campo da pesquisa 

educacional. E aprendi que, também no processo de investigação, nem tudo é previsível, 

controlável e harmonioso como, por vezes, imaginamos, ao elaborar projetos de 

pesquisa. Enfim, descobri e sobrevivi! 

Como afirmamos na Introdução, o período inicial da docência representa uma 

etapa fundamental no processo formativo do professor, repleta de tensões e de 

aprendizagens que contribuem de maneira essencial para a construção da identidade 

profissional. Os primeiros anos de profissão são decisivos na estruturação da prática 

profissional: é nesse período que se começa a delinear um modo particular e pessoal de 

ser professor e este modo poderá acompanhar o iniciante ao longo de toda a sua 

trajetória na carreira docente. As situações vivenciadas nesta fase de entrada na carreira 
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variam de docente para docente, podendo revelar-se mais ou menos conflituosas a 

depender dos percursos vividos por cada um ao longo de sua trajetória de vida pessoal e 

profissional. Nosso estudo ratifica amplamente essa idéia, na medida em que pudemos 

observar que as experiências iniciais da docência se diferenciam, sobretudo, em razão 

do contexto organizacional de trabalho em que os professores em início de carreira 

estão inseridos. 

De modo geral, o início da carreira docente é descrito como um período marcado 

por um conjunto de dificuldades, preocupações e sentimentos relativos às várias 

dimensões que envolvem o seu trabalho: o processo de ensino-aprendizagem; as 

relações com os pais dos alunos; as relações com os próprios alunos; o apoio (ou a falta 

dele) e a orientação (ou a falta dela) por parte da equipe gestora das escolas; a 

precariedade da infraestrutura nas instituições escolares; a falta de experiência, de modo 

geral. Tais problemas foram detectados tanto através das entrevistas como através da 

busca na literatura especializada na área. Contudo, como era de se esperar, o contexto 

específico em que trabalham os professores entrevistados neste estudo também revelou 

as suas particularidades, como pudemos observar, por exemplo, ao discutir as 

dificuldades relativas à indisciplina e ao processo de inclusão dos alunos com 

necessidades educacionais especiais nas classes comuns do ensino regular, entre outras 

questões mencionadas nas entrevistas. 

 Com base nas manifestações dos professores em início de carreira, pudemos 

constatar, também, que algumas das dificuldades encontradas no período inicial da 

carreira docente se devem a situações que nem sempre são exclusivas daqueles que 

acabaram de ingressar na docência, mas configuram, no atual cenário educacional, uma 

dificuldade comum ao professorado do sistema escolar, em especial das escolas 

públicas. Entretanto, apesar de não ocorrerem somente com quem está iniciando a 

docência, pudemos notar que essas dificuldades tendem a se acentuar quando vividas 

por professores em início de carreira, como, por exemplo, no caso dos problemas 

enfrentados na relação com os pais dos alunos e as dificuldades relativas à manutenção 

da disciplina em sala de aula. 

A análise dos dados permitiu inferir, ainda, que muitas das dificuldades 

encontradas no início da carreira docente estão associadas à precariedade estrutural dos 

cursos de formação inicial, os quais, ao se organizarem no sentido de privilegiar o 

conhecimento acadêmico, acabam negligenciando saberes fundamentais ao exercício da 

docência e que poderiam não só amenizar a intensidade do "choque de realidade" vivido 
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pelos licenciados em início de carreira, como também contribuir para um 

desenvolvimento profissional mais robusto ao longo da carreira docente desses 

profissionais. Essa fragilidade da formação pode ter influenciado a intensidade do 

“choque de realidade” sentido pelos professores em início de carreira, ao ingressarem 

no magistério. A conclusão geral é a de que a relação com a prática docente escolar não 

foi capaz de desmontar uma imagem idealizada das condições em que a prática “real” se 

desenvolve. Constata-se, assim, uma lacuna imensa no processo de formação, percebida 

pelos novos professores ao se defrontarem com a distância entre os saberes que a 

academia lhes proporcionou aprender, como alunos da licenciatura, e as necessidades de 

saberes que passaram a vivenciar, como docentes, no exercício direto da prática 

profissional nas escolas. 

Diante disso, no que compete às instituições de formação docente de nível 

superior, emerge a consideração da importância de um projeto institucional, no qual 

sejam previstas ações voltadas para facilitar a inserção profissional dos professores na 

docência. Para tanto, essas ações se dirigiriam a dois momentos distintos - porém 

interligados - do processo formativo dos professores. Primeiramente, uma atenção 

explícita no sentido de preparar o futuro professor para o seu ingresso no trabalho 

docente. Assim, às agências formadoras coloca-se, entre outros fatores, a urgência de 

que as formas de organização e desenvolvimento dos estudos da prática como 

componente curricular, bem como a dimensão desse componente dentro do currículo, 

sejam redefinidas, de modo a assegurar aos futuros professores um contato mais 

próximo e efetivo com a realidade escolar e que lhes possibilite o planejamento e 

execução de ações pedagógicas efetivas em situações “reais” da prática docente escolar. 

Em segundo lugar, o compromisso e a responsabilidade de proporcionar apoio 

sustentável aos egressos em seus primeiros anos de exercício do magistério precisa ser 

considerada como um movimento efetivo de aproximação do processo de formação 

inicial e a prática docente escolar, para a qual esse processo forma. No tocante a essa 

questão, os dados obtidos na pesquisa revelam a quase completa ausência das 

instituições de formação docente no trabalho de apoio ou orientação aos seus egressos 

que se inserem na profissão. 

Ainda que, em nosso entender, a responsabilidade primeira por oferecer 

assessoria e formação continuada aos novos professores seja da unidade escolar à qual 

estão vinculados, pensamos que seja de interesse direto do processo de formação inicial 

estar implicado no desenvolvimento de atividades formativas dessa natureza. Nesse 
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sentido, acreditamos que a aproximação horizontal entre universidade e escola, por 

meio de um trabalho efetivo de acompanhamento dos problemas específicos da 

realidade escolar e, em particular, dos sujeitos que nela trabalham, é fundamental para a 

construção de conhecimentos sobre as necessidades formativas dos professores em 

diferentes etapas da carreira docente. Face às dificuldades e aos desafios que perpassam 

a inserção no exercício da docência, a experiência do apoio, sobretudo no primeiro ano 

do magistério, foi indicada pelos professores entrevistados desta e de outras pesquisas 

como essencial para a permanência na profissão docente, complementando-se com a 

segurança que o auxílio da equipe gestora e/ou dos pares deve proporcionar ao trabalho 

do novo professor. Apesar de reconhecida essa importância essencial, alguns dos 

docentes em início de carreira afirmaram não ter recebido qualquer tipo de cuidado 

específico e institucional que pudesse ajudá-los a se desenvolver profissionalmente 

nesse momento de sua trajetória profissional, tornando-se, assim, individual e 

integralmente, responsáveis por sua “sobrevivência” na profissão docente. Os 

professores em início de carreira que apontaram ter recebido alguma forma de auxílio 

em sua inserção profissional, mencionaram as seguintes fontes de apoio: a equipe 

gestora (direção e coordenação pedagógica) da escola e os colegas professores. No 

âmbito das relações pessoais, também foram mencionados, como entraves à construção 

da experiência de apoio entre os colegas de trabalho, os seguintes elementos: as críticas, 

a concorrência, o individualismo, a cobrança por resultados e o medo de não atender às 

expectativas da comunidade escolar. Diretamente relacionados a esses elementos, ainda 

encontramos referências à falta de apoio institucional sistemático, à (quase) inexistência 

do trabalho conjunto e coletivo na escola e à ausência de preocupação em partilhar as 

dificuldades. 

No geral, as manifestações dos professores corroboram a existência de um “rito 

de passagem” que marcaria a iniciação à docência, apresentando-se como um “teste 

diário de sobrevivência”, no qual, para ser aceito no grupo e reconhecido como 

profissional, o novo docente precisaria provar, a si próprio e aos outros, a sua 

competência profissional. No âmbito dessa problemática, também verificamos que o 

apoio que os professores em início de carreira encontram junto à equipe gestora das 

escolas onde trabalham revela-se insuficiente, frente àquilo de que eles necessitam para 

superar as suas dificuldades iniciais. A análise dos dados indicou que tal insuficiência 

decorreria tanto do desconhecimento, por parte dos gestores, dos problemas que os 

professores que estão iniciando a carreira vivenciam em sua prática pedagógica, quanto 
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da falta de preparo desses profissionais para lidar com as necessidades específicas de 

formação contínua dos novos docentes. Por essa razão, parece importante esperar que os 

gestores da educação desenvolvam iniciativas voltadas à própria formação profissional 

para o exercício de suas atribuições - em particular, no caso dos coordenadores 

pedagógicos. Ficou constatado que o acompanhamento aos novos docentes ocorre, 

ainda, de maneira espontânea, desestruturada e assistemática, no interior das escolas, 

usualmente sob a forma de diálogos informais realizados se (e quando) os próprios 

docentes em início de carreira, diante de suas dificuldades, procuram os colegas de 

trabalho. Tem-se como pressuposto, portanto, que é de responsabilidade individual do 

professor iniciante aproximar-se de seus pares em busca do auxílio de que necessita 

para lidar com os dilemas vivenciados na iniciação à docência. Em vista disso, no que 

cabe às instituições escolares, sobretudo no que se refere ao papel de sua equipe 

administrativa e pedagógica, ressalta-se a importância e a necessidade de que se 

estabeleçam programas de apoio à inserção profissional dos professores recém-

formados, programas esses que assegurem, em caráter institucional, assessoria e 

formação a esses novos docentes, desde os seus primeiros dias de ingresso na profissão, 

auxiliando-os na socialização com a cultura escolar e no enfrentamento dos problemas 

que caracterizam o início da carreira. 

Entretanto, não podemos nos esquecer de que as condições objetivas em que o 

trabalho docente ocorre podem dificultar o desenvolvimento profissional dos 

professores. Diante disso, entendemos que, para que a escola se constitua num espaço 

permanente de reflexão e de análise crítica de suas práticas, é preciso que se definam 

políticas públicas para a educação, as quais incidam sobre questões estruturais da 

docência (como condições de trabalho, valorização social e econômica da profissão e 

plano de carreira), uma vez que o peso que tais iniciativas têm sobre a atratividade da 

carreira docente é grande, tanto no que diz respeito à opção que por ela se faz, quanto à 

opção de nela permanecer, conforme indicam os dados acerca das perspectivas 

profissionais dos professores  em início de carreira. 

Adicionalmente, no que compete, ainda, aos elaboradores das políticas 

educacionais, em conformidade com Pieri (2007, p. 46), indica-se a necessidade de que 

as iniciativas voltadas à continuidade do processo formativo dos professores em início 

de carreira não sejam pontuais, restritas “a uma ou outra escola, a um ou outro dirigente 

escolar”, mas “provenientes de políticas públicas e alcancem todos os estabelecimentos 

de ensino”. 
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Para finalizar, gostaríamos de ressaltar que as análises realizadas neste estudo, 

ainda que apresentem semelhanças, em termos de resultados, com outras investigações, 

se referem, no caso das entrevistas que realizamos, à realidade específica de uma região, 

no caso Itabirito – MG e Ouro Preto - MG e, em particular, a um pequeno grupo de 

professores, com até três anos de experiência no magistério. Assim, consideramos que a 

temática deve ser ampliada e aprofundada, que novos dados sejam coletados e 

discutidos com a comunidade interessada, e que as conclusões, tanto deste, quanto de 

outros estudos a respeito dessa temática, sejam divulgadas o mais amplamente possível, 

subsidiando a construção de respostas formativas mais adequadas às necessidades dos 

professores que estão iniciando a carreira docente. 

São muitas as possibilidades de desenvolvimento de trabalhos futuros, ligadas a 

esta nossa pesquisa. Mas indicaremos apenas duas, que nos chamaram atenção de modo 

especial. Em um possível prolongamento desse estudo, nos pareceria interessante 

projetar indagações no sentido de identificar mecanismos, segundo os quais são 

filtradas, pelo professor iniciante, as diferentes concepções de competência profissional 

docente (escolar, em matemática) predominantes em escolas com as quais esse 

professor iniciante mantém contato, destacando-se as possíveis diferenças entre o 

vigente em escolas públicas massivas e em escolas privadas de elite. Do mesmo modo, 

nos parece interessante investigar essas diferenças de concepção de competência 

profissional docente (escolar, em matemática) predominantes em cursos de formação 

inicial de instituições públicas universitárias (geralmente com boas avaliações do MEC) 

e em faculdades privadas (que, em alguns casos, funcionam em condições 

infraestruturais precárias). Afirmamos esse interesse porque tais concepções 

(possivelmente diferenciadas e até mesmo divergentes) tendem a se compor, de alguma 

forma, gerando, sob as condições de exercício da docência em diferentes instituições 

escolares, novas concepções de competência profissional que poderão vir a prevalecer 

nessas instituições. Como o professor iniciante tem que provar a si e aos colegas sua 

competência profissional para se sentir parte do grupo, conhecer a noção de 

competência profissional hegemônica no respectivo grupo tem importância 

fundamental. Outro ponto, ligado a esse, seria entender os mecanismos segundo os 

quais se ajustam (ou não se ajustam) as concepções de competência profissional dos 

recém-licenciados em matemática e as concepções de competência docente 

predominantes nas escolas em que esses mesmos licenciados trabalham, nos anos 

iniciais da profissão. Conhecer tais mecanismos poderia permitir compreender melhor 
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até que ponto a ameaça levantada por Valli (comentada na última subseção do Capítulo 

3) se concretiza, fazendo prevalecer a força da tradição, em detrimento de possíveis 

novas ideias (e sonhos) de um ensino inovador, projetando aprendizagens ativas e 

interativas, que se incorporam de forma consistente aos sujeitos aprendizes, em 

oposição a um ensino “transmissivo” que só “funciona” para poucos (quando 

funciona!). 
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APÊNDICES 

 

Apêndice 1  

 

Roteiro da Entrevista Semiestruturada 

a) Identificação: 

Professor:_______________________Idade:_____________Sexo:____________ 
Período em que exerceu a formação acadêmica:_____________________________ 
Instituição onde: _____________________________________________________ 
Instituição onde atua e ou já atuou enquanto docente:_________________________
  
Localidade:__________________________________________________________ 
Qual a rede de ensino (federal, municipal, estadual):__________________________ 
Qual tipo de contrato empregatício estabelecido:_____________________________ 
Quanto tempo de experiência docente:_____________________________________ 
Séries:___________________ Quantas turmas: _____________________________
               
 

b) Trajetória e escolha profissional 

a) “Como você escolheu ser professor de Matemática”? 

b) A representação social negativa da profissão docente e suas dificuldades são 
fatores muito comentados na atualidade. Acha que essa condição impacta a 
escolha profissional dos jovens? 

c) O que te motivou a realizar o curso de Licenciatura em Matemática? 

d) Como foi a sua experiência como estudante? O que se lembra de positivo ou 
negativo nessa trajetória. 

e) Como seus professores de matemática te marcaram? 

f) Como você se sentiu ao conseguir o primeiro emprego? 

c) Formação Inicial 

a) Como você analisa o curso de graduação em termos de preparar para a 
profissão?  

b) Se tivesse que avaliar o seu curso de formação que nota atribuiria de 0 a 10? Por 
quê? 

c) Que experiências em sua formação foram para o exercício da profissão 
positivas? 

d) E negativas? 

e) Como avalia a preparação para o seu desempenho em sala de aula? Conte-me 
um pouco dessa experiência. 



140 
 

f) O que você sugeriria para melhorar os cursos de formação de professores no que 
diz respeito à preparação para o exercício da profissão? 

 
d) Experiência Docente 

 
g) Em que situação aconteceu o seu ingresso como profissional docente? 

(Concurso, indicação, designação). 

h) O que essa profissão docente representa para você. Uma passagem para outro 
melhor ou algo mais definitivo? O que o entusiasma na profissão? (ver os alunos 
aprenderem? Lidar com crianças e adolescentes? O salário? A matemática? o 
ensino?). 

i) No processo de 'passar de aluno para professor', o que mais lhe causou impacto? 

j) Como foram seus primeiros dias de professor? (escola, alunos) 

k) Algum apoio lhe foi oferecido nesta fase inicial? (direção, amigos, colegas da 
graduação). 

l) Qual foi o ambiente escolar em foi inserido? (Escola organizada? alunos 
disciplinados e educados? infraestrutura da escola?). 

m) Que sentimentos te acompanharam nesse início de carreira? (realização, 
felicidade, angústia, medo). 

n) Que tipo de dificuldades ou “medos” mais lhe marcaram?  

o) Você se lembra de algum obstáculo ou dificuldade que você enfrentava em sala 
de aula e que já tenha conseguido superar? 

p) Quais dessas dificuldades iniciais (bem do comecinho) ainda persistem?  

q) Existe algum desafio a ser enfrentado pelo professor (de uma forma geral) e pelo 
professor iniciante (especificamente) na profissão de professor de matemática? 

r) O manejo da sala de aula, para você, é fácil? (perguntar sobre relação com 
alunos, pais...) 

s)  Saber ou não saber matemática interfere na prática?  

t) Relate qual é o professor ideal de matemática para você. (Busco saber quais 
dificuldades precisam ser superadas para que isso aconteça). 

u) Como você acredita que isso aconteça? (o professor se tornar ideal). 

v) Em sua opinião: ser um professor de Matemática iniciante é mais difícil que ser 
um professor iniciante de outra disciplina? Ou todos os professores  em início de 
carreira de qualquer área enfrentam as mesmas dificuldades. Por quê?  

 
e) O professor profissional 
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w) Como acredita que se aprende a ensinar Matemática? 

x) Quais são suas inspirações para a decisão sobre o que ou como ensinar? 

y) O seu domínio do conteúdo é adequado para enfrentar a realidade dos seus 
alunos? (que exigências surgem nessa prática – precisou estudar para ensinar, 
rever conteúdos...) 

z) O que gosta e o que não gosta na profissão de professor? 

aa) Já teve vontade de desistir, de mudar de profissão? Se sim, cite as razões. 

bb) Se tivesse que resumir a sua experiência inicial como docente como faria? 
(Quais saberes fizeram falta, quais ajudaram a enfrentar a prática cotidiana, o 
que foi prazeroso, o que foi um dissabor). 

cc) Que recomendações faria aos futuros professores  em início de carreira de 
matemática? (Diga algo que pudesse minimizar o impacto da entrada na 
profissão). 
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Apêndice 2 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Eu,____________________________________Professor de matemática em 

Início de Carreira da instituição _____________________________fui convidado(a) 

pela professora Gislaine Santana, aluna do Mestrado Profissional em Educação 

Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP-MG, a participar de sua 

pesquisa, permitindo a realização de uma entrevista individual, que ocorrerá nas 

dependências da instituição onde trabalho, em datas e horários previamente acordados e 

de acordo com a minha disponibilidade. 

Estou ciente de que a da pesquisa O PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

FRENTE AOS DESAFIOS DOS ANOS INICIAIS DA CARREIRA d esenvolvida 

pela aluna Gislaine Santana, sob orientação do Prof. Plínio Cavalcanti Moreira, será 

feito numa dissertação a ser defendida pela aluna perante Banca Examinadora 

constituída para este fim específico e, se aprovado, fará parte dos requisitos exigidos 

para obtenção do grau de Mestre Profissional em Educação Matemática concedido pela 

UFOP à referida aluna.  

A versão final da dissertação estará disponível ao público através dos sistemas 

eletrônicos do banco de teses e dissertações da Capes e através da Biblioteca da UFOP. 

Fica esclarecido também que este projeto de pesquisa não possui financiamento de 

qualquer natureza, não depende de recursos financeiros da UFOP para se desenvolver e 

só será suspenso em caso de óbito ou doença grave da pesquisadora ou, ainda, de recusa 

de todos os sujeitos em continuar a participar da pesquisa. 

Estou ciente também de que as entrevistas serão gravadas em áudio e, para 

minimizar a possibilidade de quaisquer riscos de interpretação indevida das falas, 

terei acesso às transcrições para validar ou não o respectivo texto. Em qualquer 

época poderei desistir de participar da pesquisa. Entendo que todos os 

entrevistados serão identificados, em qualquer publicação relacionada com esta 

pesquisa, através de códigos numéricos, sem referência aos nomes ou outras 

formas indiretas de identificação. A equipe de pesquisadores se responsabilizará por 

eliminar ou minimizar quaisquer outros riscos que vierem a ser identificados no 

decorrer da pesquisa, sempre de acordo com as recomendações do Comitê de Ética na 

Pesquisa da UFOP. As entrevistas não envolverão o uso de materiais perigosos 
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(inflamáveis, produtos químicos, cortantes etc.). Fui informado de que não serei 

exposto a situações nas quais possa ser ridicularizado, avaliado em meu 

desempenho profissional, comparado com outros profissionais de forma incômoda 

nem prejudicado em minhas atividades acadêmicas. Fui informado também de que 

poderei, a qualquer momento, desistir de participar da pesquisa, mesmo tendo 

assinado este termo de consentimento e também poderei solicitar providências, 

caso perceba situações de mal estar, incômodo ou constrangimento. Além disso, 

poderei recorrer ao Comitê de Ética da Universidade Federal de Ouro Preto, 

através de email e/ou telefones informados neste Termo de Esclarecimento, para 

tratar de questões éticas, sempre que necessário. 

Como benefício em participar da pesquisa, fui esclarecido de que se trata de uma 

oportunidade de reflexão aprofundada sobre a prática docente em início de carreira e, 

em particular, uma reflexão relevante para o curso de licenciatura de Matemática no que 

diz respeito a uma formação completa e relevante para os futuros profissionais. 

Por se tratar de um convite, fui informado que tenho total liberdade em recusá-

lo, sem que tenha de justificar minha decisão. Se julgar necessário e, caso seja minha 

vontade, os dados relativos à minha participação nas entrevistas não serão utilizados 

como objeto de análise pelos pesquisadores. 

Fui esclarecido(a) também de que a gravação e transcrição da minha 

entrevista, assim como todos os dados coletados nesta pesquisa, serão armazenados 

em caixa lacrada, por cinco anos, na sala I-07 do Instituto de Ciências Exatas e 

Biológicas da UFOP. Após esse prazo, serão incinerados. O pesquisador orientador 

fica responsável pela guarda e uso dos dados e dos resultados da pesquisa de 

acordo com os preceitos da ética na pesquisa aprovados pelo comitê de Ética na 

Pesquisa da UFOP. 

Sinto-me esclarecido(a) em relação à proposta e concordo em participar 

voluntariamente desta pesquisa, uma vez que reconheço sua importância e as possíveis 

contribuições que poderá trazer ao processo de formação de professores no curso de 

Pedagogia e aos processos de ensino e de aprendizagem de Matemática nos anos iniciais 

da escolarização básica. 

Autorizo a gravação em áudio das entrevistas, conforme os pesquisadores 

julgarem conveniente. Finalmente, fui informado(a) de que nenhum participante 

da pesquisa terá seu nome mencionado em momento algum desta. Que cada 

entrevistado será identificado por um código desde o início da pesquisa, sendo 



144 
 

referido através desse código ao longo de todas as etapas da mesma, até o relato 

final (dissertação) e que o pesquisador orientador fica responsável pelo 

cumprimento de todos os compromissos assumidos pela pesquisadora orientada e 

descritos neste termo de consentimento. 

Após ler e sentir-me esclarecido(a) acerca da proposta eu concordo em participar 

desse trabalho. 

local, _______ de _____________________ de 2.015 

___________________________________________ 
Nome do entrevistado 

 

Contatos para esclarecimento de dúvidas éticas 

Gislaine Santana 
gi.santana@yahoo.com.br 

(31)988851809 
 

Plínio Cavalcanti Moreira 

pliniocavalcantim@gmail.com 

(31)98859-9427 

 

Comitê de Ética em Pesquisa – Universidade Federal de Ouro Preto (CEP/UFOP) 

Campus Universitário – Morro do Cruzeiro – ICEB II  

cep@propp.ufop.br 

(31) 3559-1368 / Fax: (31) 3559-1370 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


